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Abstract

Referring to the Salamanca agreement and the expectations from Danish 
politicians, this master thesis investigates how the daily practice in schools 
becomes more including to children who up till now are being excluded to 
schools made for children with special needs.

The master investigates the organizational cross-pressures a Principal of a 
Danish school face when they, in the effort to make changes in their school´s 
daily practice, must manage different paradigms related to staff, management 
executives and politicians.

In order to pin point this cross-pressure put up on the Principal from the 
Pupil’s parants the master use a discourse historical view at five parent- 
school relations and the view offered by the system theory which is based on 
the basic understanding that the   world constitutes itself and can be observed 
as difference operations which means differentiations between the system and 
the surroundings

The empirical material is based on interviews and on a rapport from SFI. 
Three of the interviews are made with principals who claims, they are 
successful in making their schools daily practice more including. The 
interviews aim is to reveal how they have done it and if special circumstances  
have made the change possible.

The master concludes that all three schools, because of the demographic in 
their district, have been forced to make the change long before it became a 
demand from the politicians.

In the daily leadership they focus their effort inside the school and they don´t 
consider the school surroundings. They focus on the professional paradigm 
and uses elements from the relational paradigm and NPM – Contract to focus 
the development of the school. The bureaucratic paradigm has almost no 
impact on the success. 

The principals recognize the impact on the cross-pressure from the parents, 
but they also see it as a condition of school operation and for that reason they 
don´t see this as a restriction of their autonomy.
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1 - Læsevejledning
Denne masterafhandling fokuserer på skolelederens organisatoriske krydspres i forbindelse med, 
at han får en politisk bestilling om at gøre skolens praksis mere inkluderende.  

Efter en indledning, der begrunder og fokuserer afhandlingen, er den disponeret i en del 1 og en 
del 2. Del 1 sætter et teoretisk fokus primært vha. Leon Lerborgs bog om: ”Styringsparadigmer i 
den offentlige sektor”. Teorien om styringsparadigmer tilbyder op til seks forskellige og gensidigt 
uforenelige sæt af tænkninger om offentlig styring, som alle kan være tilstede samtidig, og som 
idealtænkning påvirke skolelederens organisatoriske krydspres lige meget. 

Styringsparadigmerne har ikke værktøjerne til at forklare det pres, forældrene lægger på 
skolelederen. Derfor introducerer del 1 også Hanne Knudsens bog: ”Har vi en aftale? – Magt og 
ansvar i mødet mellem folkeskole og familie”. Her laver Hanne Knudsen en historisk diskursiv 
gennemgang af relationen mellem skole og forældre. Hun kommer frem til, at der er fem 
forskellige diskurser, som kan være tilstede samtidig afhængigt af konteksten. Tænkt sammen med 
styringsparadigmerne øges kompleksiteten og dermed også krydspresset for skolelederen.

Sidst i del 1 runder jeg kort systemteorien. Behovet opstår, fordi en af de skoleledere jeg 
interviewer i del 2 lægger skolens inkluderende virksomhed an på, at hun formår at løfte 
personalet op på et organisationsteoretisk niveau og den organisationsteori hun bruger er 
systemteorien.

Til at belyse teorierne suppleres del 1 med interviewfragmenter som i sin helhed kan læses i 
bilagene til denne afhandling. Jeg har interviewet Leif Sort, der sidder centralt i Danmarks 
Lærerforening, Claus Hjortdal, som er næstformand i Skolelederforeningen og Klaus Majgaard, 
der er kommunaldirektør i Furesø kommune. De tre bekræfter hver i sær det organisatoriske 
krydspres, som afhandlingens teoretiske grundlag har introduceret. Af hensyn til læseren er alle 
interviewfragmenter indrammede. 

For læsevenlighedens skyld er der også behov for at gøre opmærksom på, at del 1 udover 
interviewet også suppleres af en række artikler af Klaus Majgaard. Han beskriver bl.a. 
skolelederens krydspres som et dilemmaspil, hvor dilemmaer skubbes mellem niveauerne i 
organisationen i ufordøjet form og den, der ender med at sidde med dilemmaet, har ”tabt en 
omgang i dilemmaspillet”.

Hvor del 1 så at sige beskriver et teoretisk krydspres, beskæftiger del 2 sig med, hvordan 
krydspresset håndteres i praksis. Til dette afsnit har jeg interviewet tre skoleledere, som hver især 
siger, at de er lykkedes med at gøre deres skolers praksis mere inkluderende. De tre skoleledere er 
Jeanne Jacobsen fra Tagensbo skole i København, Mette Kaas fra Tjørnegårdskolen i Roskilde og 
Anna Vadgaard fra H. C. Andersen skolen i Odense. Min interesse i interviewene går direkte på at 
finde ud af, hvordan disse skoleledere har håndteret det krydspres som dels 
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styringsparadigmerne, men også de fem forældrediskurser byder ind med. En pointe i analysen er, 
at styringsparadigmerne og de fem forældrediskurser ikke rammer skolelederen med lige stor 
kraft, og at skolelederen dermed håndtere den del af krydspresset, der synes vigtigst, mens andre 
dele – bevidst eller ubevidst skubbes i baggrunden. Empirien fra interviewene suppleres med en 
undersøgelse fra SFI, der hedder: ”Ledelse af folkeskolerne. Vilkår og former for skoleledelse”. 

Det sidste interview, jeg har lavet, er med professor Steen Hildebrandt. Jeg bruger et citat fra 
interviewet til at folde perspektivet ud i interviewet med Anna Vadgaard. Ellers bruger jeg Steen 
Hildebrandts input i min perspektivering til slut i opgaven.

God læselyst.
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2 - Indledning
Udgangspunktet for denne masterafhandling kunne, med Albert Einsteins ord, være: 

”Without changing our patterns of thought we will not be able to solve the problems we created with our 
current patterns of thoughts”.

Jeg har beskæftiget mig med den danske folkeskole i mere end 20 år. I den periode har folkeskolen 
gennemgået en meget stor udvikling. Perioden har været præget af, at lærerne i begyndelsen, i høj 
grad, opfattede deres arbejde som et kald med al den selvopofrelse, der følger med kaldet. Dette 
blev ændret i begyndelsen af 1990´ erne, hvor KL med Thorkild Simonsen i spidsen ville have 
lærerne til at undervise mere. Lærernes arbejdstid blev delt op i Undervisningstid, 
Forberedelsestid og Øvrig tid. Denne overgang fra kald til timetælleri gjorde lærerne nøjeregnende 
med deres tidsforbrug og startede nogle konflikter mellem lærere og ledelse rundt på de 
forskellige skoler, men mere undervisningstid – det fik man ikke. Med forskellige justeringer holdt 
dette system frem til OK 08, hvor man med udgangspunkt i en vision om at styrke lærerens 
professionelle råderum, forsøgte at få kaldstankerne tilbage i lærerprofessionen. 

Leif Sort fra Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse udtrykker det således: 1

En anden reformagtig ændring af folkeskolen kom med Nordlæs - undersøgelsen i 1992 og den 
første Pisaundersøgelse i 1993. Folkeskolen havde siden 1970´erne vænnet sig til, at fokus skulle 
være på gruppen og på kollektivet i højere grad end på individet. Med PISA blev fokus eksplicit 
rettet mod det enkelte individs præstationsevne og faglige progression. Implicit rettede PISA også 
fokus på lærerens undervisningseffektivitet. Netop denne måling af undervisningseffektiviteten 
skabte en incitamentsstruktur blandt lærerne til at ekskludere elever, som ikke kunne leve op til de 
faglige og sociale krav, der stilledes i folkeskolen. Det tog mange år og mange PISA undersøgelser, 
før lærerne i almindelighed accepterede, at PISA og andre tests er et udtryk for folkeskolens, og 
dermed den enkelte lærers, effektivitet og kvalitet. 

Både den ændrede holdning til lærernes arbejdstid og til tests var et frontalangreb fra en New 
Public Managementtænkning mod fag(professions)bureaukratiet, som lærerne repræsenterer. 
Lærerne har pr. tradition og uddannelse været optaget af pædagogik, didaktik og sociale 
relationer, men efter at NPM, repræsenteret ved staten og KL, vedholdende har fastholdt, at måle- 
og vejelogikken skulle have sin væsentlige plads, er det efter mange år lykkedes at få 
fagbureaukraterne (lærerne) til at tage og acceptere denne dagsorden, som et udtryk for deres 
effektivitet og kvalitet.

Vi er klart af den opfattelse i DLF, at det er rigtigt at kigge noget mere på fagligheden og skærpe 
fagligheden, fordi der måske har været en periode, hvor vi har været optaget af andre ting f.eks. 
timetælleri, der ikke handlede om lærergerningen som sådan, som gjorde, at fokus blev flyttet fra 
fagligheden.
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I forbindelse med finanskrisen, skattestop, kvalitetsreformen, strukturreformen osv. er 
kommunernes indtjeningsgrundlag sat under pres. Det har betydet, at kommunerne i de seneste år 
har haft ekstremt stort fokus på reformer, effektiviseringer, strukturændringer og besparelser. Et af 
de områder, alle kommuner har fået øje på, er den vidtgående specialundervisning – altså der hvor 
eleverne tilbydes undervisning udenfor folkeskolen i rammer, særligt tilpasset de problemer 
barnet er i.

Årsagen, til at den vidtgående specialundervisning har tiltrukket sig så stor politisk 
opmærksomhed, er at ca. 30 % af folkeskolens ressourcer går til dette område, som kun servicerer 
ca. 6 % af eleverne 1. Endvidere har enhedsudgiften, siden området i 2007 overgik fra amterne til 
kommunerne, været stigende mere end løn- og prisfremskrivningen tilsiger samtidig med at 
antallet af børn, der visiteres til vidtgående specialundervisning, også er steget.   

Politisk er der tale om en uønsket udvikling, som kommunerne ikke har råd til. Hvis det kan 
lykkes at vende denne udvikling, frigives ressourcer, som enten kan tilbageføres til folkeskolens 
almenområde eller bruges på andre vigtige kommunale serviceområder.

Vi er altså havnet i en situation, hvor politikerne er tvunget til at prioritere ressourcerne, dels for at 
få budgetterne til at hænge sammen, men selvfølgelig også for at kunne hævde ansvarlighed og 
dermed håbe på genvalg. En af vejene til denne prioritering er øget inklusion i folkeskolen. I flere 
af landets kommuner håndteres dette ved, at ressourcerne til den vidtgående specialundervisning 
begrænses, og skolevæsnet får besked om at øge inklusionen. 

Skolefolk i hele landet ved godt, at øge inklusionsandelen i folkeskolen det ikke er noget, man bare 
lige gør. En væsentlig årsag til dette er, at hverken lærere eller pædagoger i deres 
grunduddannelse har lært, hvordan man i praksis udfører social, didaktisk og pædagogisk 
inklusion. I den praksis, som mange af lærerne har udført i årevis, har de lært, at bl.a. PISA implicit 
måler lærerens undervisningseffektivitet, og at de derfor bør bruge det indlejrede incitament til 
eksklusion af svage elever, så klassen og dermed læreren kan score bedst muligt i testene. Vi har 
derfor fat i et dilemma!

I et forsøg på at redde situationen på målstregen og leve op til de politiske beslutninger har rigtigt 
mange skolevæsner, mere eller mindre ambitiøst, startet en efteruddannelse af personalet på 0 – 18 
års området. Denne efteruddannelse, som falder sammen med store besparelser, bliver derfor godt 
konfliktstof mellem lærere, pædagoger og deres offentlige arbejdsgivere, fordi inklusion bliver en 
spareøvelse i stedet for en anden måde at se på relationer mellem mennesker med forskellige 
forudsætninger. Eller som Klaus Majgaard, der er kommunaldirektør i Furesø Kommune, 
udtrykker det:
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 ”Når vi skal sætte udtryk på det vigtige i dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen, bliver det let bureaukratiske 
klicheer , som hverken borgerne eller frontmedarbejderne kan genkende deres hverdagsoplevelser i.”2

Vi har altså fat i en fremmedgørelse mellem bureaukrater og politikere på den ene side og 
frontmedarbejdere og borgere på den anden side – denne fremmedgørelse skal håndteres 
ledelsesmæssigt – men hvordan?

Leif Sort fra Danmarks Lærerforening udtrykker sig således:3

Og, Claus Hjortdal fra Skolelederforeningen udtrykker sig på denne måde om skolelederne: 4

…der hvor kæden så springer af, efter min opfattelse, det er, hvor nogle kommuner siger: Her har vi 
løsnet. Og så gør de det til en obligatorisk sag for alle skoler. Jeg tror ikke, man kan lave sådan en 
snuptagsløsning. Man er nødt til at lade alle disse initiativer vokse op fra bunden. Plant et frø, man 
skal vande det, gøde det dyrke det, men der skal komme en grokraft fra de folk, der skal 
gennemføre det. Hvis man bare fra kommunen meget hurtigt lægger en bestemt model ned over og 
siger: Det skal I alle sammen gennemføre. Det har vi nemlig også set nogle eksempler på. Så går det 
ikke specielt godt – nødvendigvis, for der vil altid være nogle kolleger og nogle ledere måske også 
som ikke brænder for den måde at løse det på. 

Det er jo ikke den eneste klemme de er i. De er også i klemme mellem det at kunne vise, at skolen er 
i stand til at lave resultater så man ikke dumper i ranglistningen og man kommer i klemme mellem 
forældrene, der vil deres børn det bedste. Forældrene til de børn, der er dygtige synes ikke 
nødvendigvis, at børnene skal gå i skole med de børn, der hænger oppe i gardinerne og forældrene 
til de børn, der hænger i gardinerne, synes måske, der skal være et specialtilbud der rammer lige 
netop deres barn. Samtidig tages nogle af pengene så skolelederen skal skabe nogle rammer med 
færre penge end der var før. 
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Kommunaldirektør i Furesø kommune udtrykker sig således.5

Anledningen for denne masterafhandling er derfor den ”bestilling”, som landets skolevæsner og 
folkeskole har fået fra lands- og kommunalpolitikere om, at skolerne i deres praksis skal være 
mere inkluderende. På baggrund af nogle statistikker og ønsket om at allokere ressourcerne 
anderledes, har politikerne taget det synspunkt at skolerne, ved at ekskludere færre børn til 
vidtgående specialundervisning, kan frigøre ressourcer til andre formål. Pædagogisk forskning har 
i årevis arbejdet på at komme med forslag til, hvilke værktøjer og metoder lærerne kan bruge for at 
opfylde denne politiske ”bestilling, men der er, mig bekendt, aldrig nogen, der har beskæftiget sig 
med, hvilke krav det stiller til skolens ledelse, hvis denne bevægelse mod en mere inkluderende 
praksis skal blive en succes.  Jeg vil derfor undersøge, om der kan peges på, at særlige 
ledelsesmæssige forhold eller særlige ledelsesmæssige værktøjer, der er tilstede og benyttes til at 
håndtere skolelederens organisatoriske krydspres, på de skoler eller i de kommuner, hvor det 
lykkes folkeskolerne at blive mere inkluderende i deres praksis!

I min analyse vil jeg, dels gennem fokuspersoninterview og gennem inddragelse af relevant teori, 
undersøge skolelederens omverden og omverdenens forholdemåde til den politiske ”bestilling” 
om øget inklusion. Jeg vil gøre dette i forventning om at afsløre nogle af de dilemmaer, som 
skolelederen skal løse for at sikre, at den politiske bestilling mødes med succes. 

Jeg har selv gået meget op i at sige, hvad er det vi måler folkeskolen på hvis vi vil en inkluderende 
skole og der går jeg ind for nogle deltagelsesorienterede resultatmål. Det vigtigste resultatmål hvis 
du vil en inkluderende praksis, så skal vi gå op i hvor mange der er med, så skal vi gå op i hvor 
mange fra din skole, der går videre i en ungdomsuddannelse. Det skal vi synes er et mere sigende 
tal end hvilket afgangsprøvegennemsnit de har. 

Jeg havde en skole i Odense, der havde et meget lavt afgangsprøvegennemsnit. Det er H.C. 
Andersen skolen. Men, alle går videre. Alle går til afgangsprøve, de har ikke en eneste dispensation, 
alle går op og tager deres totaller og deres firetaller og alle går videre i uddannelse og så vidt jeg 
kunne se, ser det også ud til de bliver hængende i uddannelsessystemet. Så hvis vi vil en 
inkluderende praksis, må deltagelse være målet. Så må det være det at kvalificere sig til at være 
deltager i et uddannelsesfællesskab. Dvs. det kan godt være, at dem fra H.C. Andersen skolen de 
marcherer videre i uddannelsessystemet og de har, og det burde heller ikke overraske med den 
sociale demografi og den belastning de har, nogle ting at slås med, men alle sammen har lyst og 
evne til at fortsætte med et eller andet. Og der er det rigtigt, at hvis man får nogle målinger, der 
bliver meget tingsliggørende omkring barnet, det er det enkelte barns præstationer og sådan noget 
– det vil helt klart kunne skade en inkluderende praksis. Fordi hvis man som skoleleder lige 
pludselig begynder at tænke på, at de skal score højt i tests så kan skoleledere, hvis du tænker det 
helt ud, få lyst til at lade være med at tage dem til tests, eller undervise meget specifikt m.h.p. At 
kunne lave testresultater og det er jo egentligt ikke det vi vil. 
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2.1 - Definition af inklusion6

Hele den formaliserede diskussion om inklusion startede med Salamanca Erklæringen og 
Handlingsprogrammet for Specialundervisning ved UNESCO´s Verdenskonference om 
Specialundervisning: 7Adgang og Kvalitet. Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994.

Salamancaerklæringen var FN´s forsøg på at give menneskerettighedserklæringen fra 1948, om 
alles lige ret til uddannelse, liv i undervisningsverdenen. Der var mange tankevækkende ting ved 
erklæringen, men lad mig særligt fremhæve, at 92 lande og 25 organisationer var 
medunderskrivere på en erklæring, der for første gang brugte begrebet inklusion, når man taler 
om børn med særlige behov og deres ret til undervisning.

Ifølge formanden for 
skolepsykologernes verdensforbund, 
Peter Farrell, bør skolens 
inklusionsbegreb indbefatte fire 
aspekter: tilstedeværelse, accept, aktiv 
deltagelse og præstation. At 
karakterisere sig som en inkluderende 
skole kræver altså, at alle skolens 
lærere og elever byder alle elever 
velkommen som aktive deltagere i 
fællesskabet og at samtlige elever 
deltager aktivt i alle skolens 
aktiviteter, således at alle elever får 
mulighed for at udvikle positive 
selvbilleder.

Kilde: 
http://www.facebook.com/inklusion
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3 - Første del

3.1 - Styringskonflikten i en offentlig politisk kontekst

I dette afsnit vil jeg give et bud på styringskonflikten i en offentlig politisk kontekst. Formålet med 
afsnittet, er at komme tættere på den virkelighed en skoleleder skal kunne begå sig i for at få 
succes med krydspresledelse og i dette tilfælde med at skabe en mere inkluderende praksis på sin 
skole.

I et forsøg på, på et lidt mere abstrakt niveau, at forstå konflikten mellem frontmedarbejderne og 
det politisk administrative niveau og dermed komme nærmere en beskrivelse af den udfordring, 
de forskellige ledelseslag står med, hvis de skal sikre, at deres organisation lever op til den 
politiske forventning om en højere grad af inklusion i Folkeskolen, har jeg ladet mig inspirerer af 
Klaus Majgaards artikel: ”Jagten på autencitet i offentlig styring, del 1: Dilemmaspillet”. 

Klaus Majgaard argumenterer, at offentlig styring i dag har taget form af et ”dilemmaspil” hvor 
kompleksitet ikke behandles, og dilemmaerne derved sendes videre i ufordøjet form mellem 
aktørerne. Den, der ender med at sidde tilbage med oplevelsen af at være fanget i et krydspres har 
”tabt” en omgang i dilemmaspillet. 

Den retorik, der bruges i dilemmaspillet, er ”dobbeltbudskabernes retorik”. Det, der kan synes 
som anerkendelse på overfladen, bliver ved en nærmere analyse til retorik, der har til formål at 
”corner” modtageren og potentielt udtrykke mistillid til dennes evne til at håndtere dilemmaet. 

Konsekvensen for modtageren, der bliver ”corneret”, er at denne trænges op i en krog, hvor man 
straffes uanset, hvad man gør. Klaus Majgaard kommer med et eksempel på Corner: 

”Jeg tror, mange offentlige ledere oplever, at de medvirker i Corner for viderekomne. Luften svirre 
af dobbelte budskaber”: ”Der skal styr på økonomien, men vé dig, hvis du svigter vores 
forventninger til kvalitet!” Eller: ”Der ligger bureaukratisk flæsk gemt, som du skal afvikle. Men, 
du kan vente dig, hvis du bliver grebet i en formel fejl eller ikke kan dokumentere dit arbejde”.

Hvis vi antager, at Klaus Majgaard ser rigtigt i beskrivelsen af offentlige styringskonflikter, betyder 
dette, at lederne i Folkeskolen er deltagere i et spil, hvor deres eneste mulighed for ikke at blive 
”Cornert” er, hvis de spiller dilemmaet videre til personalet – altså frontmedarbejderne. Lederne 
anerkender lærerne for at være ansvarlige, myndige, professionelle og selvstyrende. I 
virkeligheden ligger der i appellen om at være selvstyrende, at lederne vil kontrollerer 
medarbejderne og holde dem op på målet om, i dette tilfælde, en højere grad af inkluderende 
pædagogisk og didaktisk praksis uden at give køb på fagligheden, og dermed kan appellen om 
selvstyre tolkes ind i en kontekst præget af basal mistillid. 

Her har lærerne mulighed for fire valg: For det første kan de vælge at kaste sig ud i forsøget på at 
løse dilemmaet. Lykkes det har de levet op til lederens anerkendelse og vist, at mistilliden er 
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ubegrundet. For det andet kan de vælge at sige ”Det vil vi/jeg ikke” – herefter har de ikke andet 
valg end at forlade arbejdspladsen. For det tredje kan de forsøge gennem modstrategier at sende 
dilemmaet retur. Dette kan ske ved at inddrage andre interessenter gennem argumenter om 
kvalitetssvigt, eller de kan vælge at indkapsle sig, blive ved med at gøre, som de altid har gjort og 
tilkendegive, at de regner med at det går over.

Diagnosen må altså blive, at vi har at gøre med offentlig styring, der er havnet i et sort hul af dårlig 
kommunikation, hvor dilemmaer ikke løses, men skubbes rundt mellem aktørerne, og de, der 
ender med at sidde i krydspresset og skal løse dilemmaet, gives ikke mulighederne og medspillet 
til, at dilemmaet løses bedst muligt. For mig at se er dette ikke kun en offentlig styringskrise, det er 
også en demokratisk krise, fordi politikerne på denne baggrund ikke kan forvente, at deres 
beslutninger føres bedst muligt ud i verden. Og hvad betyder det så for vores ledere, der forventes 
at gøre deres organisationer mere inkluderende?

Klaus Majgaard udtrykker det således:8

”Der er pres på styringen i den offentlige sektor. Inden for en overskuelig årrække skal vi 
gentænke vores ydelser og arbejdsformer ud fra markant anderledes demografiske og økonomiske 
betingelser. Og det skal ske samtidig med, at vi holder benhårdt styr på ressourcerne. Problemet er 
imidlertid, at den nuværende styring i ringe grad er rustet til at håndtere den kompleksitet og de 
dilemmaer, som disse udfordringer fører med sig. “

3.2 - Problemformulering

Med denne masterafhandling vil jeg undersøge, om der kan peges på særlige ledelsesmæssige strategier eller 
særlige ledelsesmæssige værktøjer, som er tilstede på de skoler eller i de kommuner hvor det lykkes 
folkeskolerne at blive mere inkluderende i deres praksis!

Jeg vil undersøge dette ved at udlede et teoretisk krydspresbegreb gennem Leon Lerborgs teori om 
styringsparadigmer og Hanne Knudsens beskrivelse af de historisk betingede relationelle diskurser, der 
eksisterer i skole- hjem forholdet. Med dette teoretiske krydspresbegreb vil jeg undersøge om skoleledere, som 
siger de har succes med at gøre deres skolers praksis mere inkluderende, håndterer krydspresset på en særlig 
måde.   

3.3 - Metode

For at svare på problemformuleringen vælger jeg at tage udgangspunkt i to teorisæt, der kan give 
et bud på det organisatoriske krydspres, som skolelederen skal kunne styre igennem for at få 
succes med det forandringsarbejde, som inklusionsprojektet dybest set er. Dels tager jeg fat i Leon 
Lerborgs bog – “Styringsparadigmer i den offentlige sektor”. Leon Lerborgs formål med bogen er 
at ”..bidrage til en fornuftig, overordnet diskussion af styringen af den offentlige sektor i 
Danmark.9” Leon Lerborg kan særligt gennem sin fremstilling af styringsparadigmet NPM- 
kontrakt, som en videreudvikling af det klassiske NPM, forklare det pres skolelederen udsættes for 
fra forvaltningen og politikerne – både de kommunale og de nationale. 
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Leon Lerborg bruger det fagbureaukratiske styringsparadigme og i nogen grad det humanistiske 
styringsparadigme til at forklare det pres, lærere og pædagoger lægger på skoleledelsen. Derimod 
har han ikke redskabet til at forklare det pres, der kommer fra forældregruppen. Derfor vælger jeg 
at benytte Hanne Knudsens bog ”Har vi en aftale? – magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og 
familie”. Bogen er en omskrivning af Hanne Knudsens ph.d. afhandling, ”Har vi en aftale? 
(U)mulighedsbetingelser for mødet mellem skole og familie”. Hanne Knudsen byder ind med en 
historisk diskursiv tilgang til mødet mellem skole og hjem og viser gennem analysen, at selvom 
diskurserne er opstået i forskellige historiske perioder helt tilbage til den første folkeskolelov i 
1814, så eksisterer de stadig, og alle diskurserne kan komme i spil i mødet mellem skole og hjem – 
hvilket selvfølgelig øger kompleksiteten i mødet. 

Min empiriindsamling er dels en rapport fra SFI som hedder: ”Ledelse af folkeskolerne. Vilkår og 
former for skoleledelse. Det Nationale forskningscenter for velfærd”, dels foregår 
empiriindsamlingen som fokuspersoninterviews. Interviewene vil falde i to blokke. Den første 
blok har til opgave at be- eller afkræfte teoriens forståelse af skolelederens polyfoniske dilemma 
eller organisatoriske krydspres. Det vil jeg gøre ved at interviewe fire personer, som fra hver deres 
ståsted har en holdning til folkeskolens inklusionsopgave. 

Den anden blok er interview med skoleledere, som tør sige, at deres skole er god til at inkludere. I 
disse interviews vil jeg interessere mig for, hvordan de har ”kortsluttet” de dilemmaer / deres 
organisatoriske krydspres, som teorien og de fire første interviews har vist mig, er tilstede i 
skolelederens virkelighed.

Første interview er med formanden for Danmarks Lærerforenings specialpædagogiske udvalg, 
Leif Sort.  Han tager medarbejdersynsvinklen, og jeg udfordre ham på, hvad god ledelse er i 
medarbejdernes øjne, hvis inklusionsprojektet skal blive en succes.  

Andet interview er med næstformanden i Skolelederforeningen Claus Hjortdal. I dette interview 
er jeg interesseret i, hvordan han mener, skolelederen skal forholde sig til styringsparadigmerne 
for at have en chance for succes. Jeg får et både – og svar, som illustrerer, at man som skoleleder 
oftest har en grunduddannelse som lærer og er på den måde fedtet meget ind i det 
fagbureaukratiske styringsparadigme, men at man samtidig godt ved, at hvis det politiske niveau 
har vedtaget noget, så er der kun en vej, og det er at gennemføre vedtagelsen på skolen. 

Det tredje interview er med Kommunaldirektør i Furesø Kommune – Klaus Majgaard. Han er 
forholdsvis ny kommunaldirektør, men har en længere fortid som børne- ungedirektør i Odense 
og var i en periode formand for Børne- Kulturchefforeningen. Klaus Majgaard har inspireret mig i 
min indledning til denne opgave. Jeg udfordrer ham på et bud på, hvordan man vender det han 
kalder Dilemmaspillet, så alle niveauer tager et medansvar for løsningen af vanskelige opgaver og 
ikke blot skubber ansvaret videre til næste led i kæden.  Klaus Majgaard bekræfter i interviewet sin 
placering i styringsparadigmet NPM kontrakt.
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I 2. del af min empiriindsamling interviewer jeg skoleledere, der siger, de er nået lidt længere mod 
målet om at gøre deres skoles praksis mere inkluderende. Noget af det interessante i disse samtaler 
er, hvordan de er kommet igennem de dilemmaer, som belyses i første del og om det kan have 
noget at gøre med, at der i perspektiv af det fagbureaukratiske styringsparadigme ikke er 
formuleret nogle overordnede succeskriterier for hvornår inklusionsprojektet er i mål. 

Jeg interviewer skoleleder ved Tagensbo Skole i København Jeanne Jacobsen, skoleleder ved 
Tjørnegårdskolen i Roskilde, Mette Kaas og skoleleder ved H. C. Andersen Skolen i Volsmose i 
Odense, Anne Vadgaard.

Som metodisk indgang til disse interviews har jeg ladet mig inspirere af tankerne i faget 
”Personligt Lederskab og Dialogisk Coaching”. Her blev vi introduceret til Aristoteles´ 
ledelseskoncept og dialogværktøj protreptik. Protreptikken fokuserer på værdier og 
grundholdninger som den væsentlige indgang til konkrete arbejdsmæssige- og personlige 
udfordringer. Det er netop denne fokus på fokuspersonens værdier og grundholdning jeg vil 
forsøge at få i spil – Men da jeg jo også er interesseret i praktiske eksempler på, hvordan 
inklusionsarbejdet er lykkedes på de skoler og interesseret i eksempler på, hvordan den enkelte 
skoleleders krydspres har set ud og er blevet håndteret forlader jeg den protreptiske tilgang og 
søger meget tæt på praksis i mine spørgsmål – derfor vil jeg kalde min interviewmetode for ”en 
semi – protreptisk tilgang til interviewet.” 

Det sidste interview, som jeg primært bruger i min perspektivering, bliver med professor Steen 
Hildebrandt, der ”er en af Danmarks førende kapaciteter indenfor ledelsesforskning.10” I dette 
interview vil jeg udforske mine egne blinde pletter. Hvad er det, jeg ikke ser, når jeg lægger min 
analyse an på Lerborgs styringsparadigmer og Hanne Knudsens diskursanalyse.
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4 - Teoriafsnit

4.1 - Styringsparadigmer – et teoretisk analyseinstrument

For at komme et svar på min problemformulering nærmere er jeg interesseret i at undersøge den 
virkelighed, skolelederne skal fungere i, samtidig med at han arbejder på at få succes med at 
styrke skolernes inklusionskultur. Jeg vælger at tage mit udgangspunkt i Leon Lerborgs bog 
”Styringsparadigmer i den offentlige sektor”, fordi netop styringsparadigmerne, og de deraf 
følgende styringsteknologier sætter rammen for mulighederne og begrænsningerne i det 
dilemmafyldte farvand, skolelederne skal opnå deres succes i.

Leon Lerborg definerer paradigmer således:11 ”Paradigmer er således fælles måder at tænke på, og 
de bestemmer, hvilke typer spørgsmål man overhovedet kan tænke sig at beskæftige sig med, og 
hvilke typer spørgsmål, der er legitime. Paradigmer angiver også, hvad der er gyldige måder at 
forklare på, hvilke slags entiteter der eksisterer og ikke eksisterer i  virkeligheden, og hvad det vil 
sige, at noget er sandt, og hvad der er falsk.”….. ”Paradigmet udstikker både veje, afveje og lukket 
land. Det lukkede land er paradigmets blinde pletter.”

Lerborg introducerer fire grundlæggende styringsparadigmer. 12

4.1.1 - Det bureaukratiske paradigme

”… den styringstænkning , som er fokuseret på regelstyring, hierarki, klar arbejdsdeling og 
ligebehandling.” Dette paradigme finder vi bl.a. hos jurister og sagsbehandlere i f.eks. 
justitsministeriet og i socialforvaltningerne

4.1.2 - Det professionelle paradigme

”Her vil man især styre efter det, der er interessant, det der er fagligt holdbart og virker. Dette 
styringsparadigme er navnlig optaget af autonomi.”  Dette paradigme finder vi bl.a. blandt lærere 
og pædagoger og deres faglige organisationer.

4.1.3 - New Public Management (NPM)

”NPM er oprindeligt importeret af Finansministeriet, men er siden blevet forvaltningernes og 
topledernes projekt”. Lerborg identificerer to former for NPM. Det første er NPM marked, der i sin 
oprindelige form er optaget af deregulering gennem incitamenter. Videreudviklingen af dette 
styringsparadigme er NPM – kontrakt, der er optaget af styring. Lerborg skriver, at 
effektiviseringsbestræbelserne forener de to styringsparadigmer, men at de er så forskellige, at der 
i realiteten er tale om to selvstændige paradigmer. 

4.1.4 - Det Humanistiske Paradigme 

Her vil man især styre gennem mennesker, flade strukturer, inddragelse og bottom-up processer. 
Her er man lidt magtforskrækket. Det Humanistiske paradigme forekommer komplementært til 
NPM i den forstand, at NPM repræsenterer de overordnede systemer, rammer og strukturer. Også 
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indenfor dette styringsparadigme identificerer Lerborg en forskydning, der tager sit 
udgangspunkt i systemisk familieterapi, AI og socialkonstruktionisme.  Han kalder dette 
paradigme Det Relationelle Paradigme.  Her er man optaget af mellemmenneskelige relationer 
som basis for udvikling. Fordi også dette paradigme er nemt at identificere som et eget miljø med 
egne teoretikere og egne teser, kan man sige, at der er identificeret seks styringsparadigmer i den 
offentlige sektor.13 

4.1.5 - Skolelederen og de forskellige styringsparadigmer

Den største medarbejdergruppe skolelederen skal lede er lærerne. Lærerne tager deres 
tænkningsmæssige udgangspunkt i det professionelle paradigme. Det professionelle paradigme er 
ikke, som de øvrige styringsparadigmer, udmøntet i et selvstændigt teoretisk felt med 
selvstændige styringsteknologier. Det skyldes, at der bag paradigmet er en række fagligheder med 
hver deres fagparadigmer. De enkelte fagparadigmer er ofte i modsætning til hinanden, f.eks. har 
mange af landets skoler oplevet besværligheder med at få lærere og pædagoger til at samarbejde 
på trods af, at de begge tager deres udgangspunkt i det professionelle styringsparadigme. Man kan 
sige, at mens fagparadigmerne er i en kontinuerlig udvikling, er det professionelle paradigme, i sin 
egenskab af paraplyparadigme for fagparadigmerne mere stillestående.

4.2 - Det Professionelle Paradigme

kan ekspliciteres på følgende vis14:

• Genstandsfelt. Paradigmets kærnebegreb er faglighed og autonomi. Det faglige 
knytter an til pligt og værdier.

• Mod-paradigme. Det professionelle paradigme står i opposition til uvidenhed, men 
også til det bureaukratiske paradigme og NPM for så vidt at disse vil styre de 
professionelle og deres faglighed med ikke faglige midler.

• Implementering. Paradigmet er dominerende i store dele af den offentlige sektor, 
især på velfærdsområderne og indenfor forskning, men det er i stigende grad 
omgivet af andre paradigmer, som kræver ensartethed, evidens og effektmålinger, 
effektivitet, mv. Der er endvidere trends, der modarbejder slap metodefrihed og 
postuleret semi-professionalisme til fordel for en mere genuin dokumenteret og 
institutionaliseret faglighed.

• Innovativitet. Der sker således en kontinuerlig udvikling af fagparadigmerne , men 
ikke nogen egentlig udvikling af det professionelle styringsparadigme, som 
mestendels er et defensivt paraply-paradigme for de forskellige fagligheder. Der er 
dog traditionel skepsis mod nye styringsformer og generiske tankegange, der ikke 
fødes ud af gruppens egen faglighed.
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• Anomalier. Paradigmet udvikler let snæversyn og fagligheden bliver let et mål i sig 
selv frem for et middel. Hertil kommer interne konflikter, indspisthed og 
samarbejdsproblemer i forhold til andre professioner. Desuden har det blinde pletter 
hvad angår effektivitet, regler, magthåndtering og innovation.

Med andre ord. Når skolelederen skal sikre succesfuld implementering af en styrket inkluderende 
praksis i sin folkeskole, så taler han ind i en styringsforståelse hos lærerne, der lidt karikeret siger: 
”Vi ved bedst, når fagligheden er i orden – det behøver du (lederen) ikke blande dig i og hvis du 
kommer og kontrollerer, om vi gør det ordentligt opfatter vi det som mistillid til vores faglighed.” 
”Hvis du endelig vil have, at vi gør noget andet eller noget nyt, kræver vi uddannelse, fordi vi 
altid vil have fagligheden i orden!” ”I øvrigt kan du godt glemme at bede os om at samarbejde 
med andre faggrupper – det er os, der er lærerne, og vi ved bedst…!”

Klaus Majgaard – Kommunaldirektør i Furesø udtrykker sig således:15 

Leif Sort fra Danmarks Lærerforening udtrykker det således:16 

Lærerne er også i nogen grad optaget af tankegodset fra DRP – Det Relationelle Paradigme. Leon 
Lerborg17 kalder DRP for en radikal variant af Det Humanistiske Paradigme, fordi DRP bliver 
væsentligt mere blødt og humanistisk end Det Humanistiske Paradigme. DRP er med rødder 
tilbage til AI, systemisk (familieterapi) teori og socialkonstruktionismen optaget af 
relationsbegrebet i det, det væsentlige ved systemer ikke er de enkelte elementer, men relationerne 
mellem elementerne. 

Jeg synes noget af det H. C. Andersen skolen var rigtig god til, det var at man forholdt sig meget 
fælles bevidst til den pædagogiske linje. Der var ingen lærere, der måtte lukke døren til 
klasseværelset og bare være sig selv. Alle skulle arbejde sammen. På den skole var det ikke et 
spørgsmål for de nye lærere om de væltede, det var et spørgsmål hvornår du væltede fordi det er en 
skole med et elevgrundlag hvor du som ny lærer bliver udfordret ekstremt meget. Den ligger ude i 
Volsmose og kom du lige fra seminariet fik du et virkeligt praksischok som var så stort. Du måtte 
simpelthen ikke starte uden du havde supervision og uden du var i kontakt med andre lærere som 
rådgav dig og en ledelse der var meget aktiv. Det var en skole hvor man førte en meget aktiv 
pædagogisk ledelse og de havde endda et teorigrundlag. De arbejder meget sammen og meget 
kollektivt. Det tror jeg havde rigtig stor betydning.

Man skal nemlig have den tillid til de folk, der arbejder med det professionelt. De skal have rum til 
at præge. Vi ser jo eksempler på kommuner, der siger: Nu sender vi alle på kurser i LP. Det er jo 
ikke fordi lærerne eller lederne har ønsket at gå over til LP. Det er fordi kommunen siger: Det gør vi. 
Jeg synes det er en lille smule problematisk. Det er jo en meget stor investering med et meget 
usikkert udbytte.
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4.3 - Det Relationelle Paradigme 

kan ekspliciteres på følgende vis:18

• Genstandsfelt. …fokus på medarbejderen…. i konsekvent samspil med andre 
personer via sprog og tanker. Der er også fokus på fremtid og det positive.

• Mod-paradigmer. …er i opposition til det traditionelle Humanistiske Paradigme, som 
ikke er tilstrækkeligt distanceret til positivisme, objektivisme, essenstænkning, 
individualisme, mv. Kritisk distance til både NPM og det bureaukratiske paradigme, 
da DRP er kritisk for styring via regler, struktur hierarki, materielle incitamenter 
m.v…. Man bør i højere grad basere sig på værdier, tillid, selvstyrende teams etc. 

• Implementering. Har i de senere år vundet stor udbredelse i Danmark – mest på 
kommunalt niveau og her mest i institutioner og blandt udviklingsmedarbejdere. I 
den daglige drift er det ofte andre paradigmer, der dominerer, men DRP kan slå 
igennem i ansigt til ansigt – situationer.

• Innovativitet… Med DRP er der opstået en ny måde at tænke forandring på, som 
ikke kan affærdiges med at være gammel vin på nye flasker (her tænkes f.eks. på AI 
som forandrings og innovationsagent).

• Anomalier. Paradigmet terapeutiserer udviklingsaktiviteter …. Flere af paradigmets 
tilhængere forholder sig nærmest religiøst til paradigmets positioner.

Som jeg ser det, forholder DRP sig i høj grad til lærernes socialpædagogiske funktion og til den del 
af lærerarbejdet, som er afhængigt af, at der samarbejdes for at nå lærings- og udviklingsmål. Det 
er også et paradigme, som styrker lærernes opfattelse af, at skoler bedst styres og udvikles i 
demokratiske processer hvor den ledelse, der tager sit udspring i NPM eller det bureaukratiske 
paradigme, måske nærmest forhindre faglig udvikling og faglig progression. DRP begrunder også 
den tætte personaleledelse, der er med til at se det enkelte individ.
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Leif Sort fra Danmarks Lærerforening eksemplificerer det således:19

Klaus Majgaard – kommunaldirektør i Furesø Kommune udtrykker sig således20: 

Overfor dette står skolelederen til regnskab overfor skolebestyrelse, forvaltning, og byråd. I Leon 
Lerborgs optik tager de, om end i lidt forskellige former, deres udgangspunkt i NPM. NPM kan 
tage to former. Enten NPM marked, hvor markedskræfterne sættes fri, eller NMP kontrakt som 
fokuserer på styringen. Indenfor de seneste år er NPM – kontrakt blevet klart den mest 
dominerende af de to NPM varianter i den kommunale forvaltning. Derfor vil jeg her begrænse 
mig til at se på NPM – Kontrakt.

De steder man har haft succes med LP metoden f.eks. er det, fordi der har været et lærerkollegium, 
der har været positivt indstillet for at gå positivt ind i det der, men dermed også haft en ledelse, der 
har været positiv for at gå ind i det – tager det alvorligt, tager kollegerne alvorligt, understøtter dem 
i at fordybe sig i den der metode og få den udviklet indenfor det enkelte team, så den rent faktisk 
fungerer for dem. Ikke som et rigidt system, som alle skal igennem, men som en mulighed, et 
værktøj, som teamene kan udvikle for sig selv. Hvor lederen understøtter det, at der kan være 
forskelle fra team til team fra klasse til klasse i, hvordan man bruger det her værktøj. Og at der altid 
vil være nogle lærere, der er på kanten, i periferien af det der foregår omkring LP. Dels fordi de er 
faglærere, dels fordi de er fagligt smadder dygtige, men måske lidt rigide i forhold til nogle andre – 
der kan være mange ting, der gør sig gældende. Ledelsen skal have øje for det og give plads til den 
mangfoldighed, der er på et lærerværelse. Det, tror jeg, er afgørende.

Jeg mener jo ikke vi skubber kompleksitet ned hvis vi nu siger – vi vil gerne lave en aftale med dig 
skoleleder, en aftale om, at det byrådet lægger vægt på, det er f.eks. at de unge går videre i en 
ungdomsuddannelse, at du har en vis grad af inklusion, at vi kan se nogle steder, der skal løftes 
fagligt – det aftaler vi nogle mål om. Så kan det godt være, at skolelederen hellere ville have haft en 
aftale med en plan hvor der stod noget om alle de pædagogiske aktiviteter vi har og ikke så meget 
om de der resultatmål. Men det vil jo være at pådutte politikerne en kompleksitet. Det vil betyde, at 
politikerne skal forholde sig til kompleksiteten i de enkelte lærerteams, det synes jeg også er meget 
hvis kompleksiteten skubbes den anden vej op. Målet vil jo være at finde et sted, hvor man kan dele 
kompleksiteten, hvor byrådets perspektiv, som kan være nogle relativt enkle mål og den faglige 
erfaring og oplevelse fra lærerteams´ne mødes et eller andet sted.
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4.4 - NPM - Kontrakt

 kan ekspliciteres på følgende vis:21

• Genstandsfelt. Det er optaget af styring af resultater, hvad der nedfældes i kontrakter 
som pligter. Resultater og kontrakter kan i næste ombæring medvirke ved 
benchmarking og effektivisering.

• Mod – paradigme. NPM – kontrakt er især rettet mod det professionelle paradigme 
ved at inddæmme de professionelles autonomi.

• Implementering. NPM – kontrakt har været det dominerende paradigme i 
statsforvaltningen siden starten af 1990´erne. I forskellige varianter er det ved at 
sprede sig den kommunale sektor. Det udgør ofte grundstyringen af de professionelle 
miljøer. En del af paradigmets kærneelementer er f.eks. kontrakter, evaluering, 
dokumentation og benchmarking.

• Innovativitet. Paradigmet synes i dag at være endt i en endelig form, som især skal 
implementeres. Det giver ikke anledning til ny forskning eller konstruktiv debat, men 
i stigende grad kritik.

• Anormalier. Kritikken retter sig i overvejende grad mod den rebureaukratisering, der 
er sket i paradigmets skygge. Det er sket i tre trin: (1) Resultatkontrakterne selv er 
blevet omfangsrige, detaillerede og ritualiserende, (2) og der er i stigende grad krav 
om dokumentation af resultater via benchmarking, evaluering m.v. (3) endelig har 
styringen i stigende grad rettet sig imod processer, som fastlåses via it standarder, 
akkreditering m.v. Alt i alt er paradigmet omsat i systemer, og har kvalt den ledelse,  
det selv tog afsæt i, og er i stigende grad endt i et bureaukrati, som NPM var skabt til 
at bekæmpe. 

Hvis beskrivelsen af NPM – kontrakt skal tages for givet, betyder det, at ledelse er reduceret til 
målstyring, der er ved at drukne i dokumentationskrav. Det er vel at mærke ledelse, der spiller op 
imod det professionelle paradigme, som højlydt beskylder NPM – kontrakt for at forsimple den 
professionelle virkelighed. Ledelse, der lykkes, skal altså både opfylde målene og dokumentere, at 
de er opfyldt samtidig med, at der skal gives rum til, at lærerne kan bruge deres professionalisme 
på en måde, der skaber engagement og ejerskab til målene – måske er det ikke så mærkeligt, at det 
er vanskeligt at få øje på ledelsen i dette inklusionsprojekt! 
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Claus Hjortdal kommer med nedenstående eksempel, der kan illustrere teoriens dilemma.22

Leif Sort fra Danmarks Lærerforening udtrykker sig således:23

Klaus Majgaard – kommunaldirektør i Furesø udtrykker sig således: 24

Jeg mener vi har brug for begge dele, fordi bottum-up tager for lang tid til den politiske virkelighed, 
der er rundt om os. Derfor bliver vi som skoleledere nødt til at være pragmatiske og lægge os ind i 
det felt der siger – virkelighedens verden –og virkelighedens verden er, at der skal være et krav om 
at det skal komme nu. Det kan godt være, at politikerne fejlvurderer situationen og synes vi skal 
skabe inklusion på kort tid selvom det burde være en meget længere proces. Det er der ikke noget at 
gøre ved. Kommunernes økonomi er presset og vi kan ikke holde til, at 30% af kommunernes 
økonomi går til 6% af eleverne. Det går ikke – vi bliver nødt til at forandre det. Derfor er der det 
pres udefra, der siger: Vi bliver nødt til at gøre noget. Men, vi flytter ikke noget hvis ikke lærerne er 
med. Derfor bliver det en bevægelse hvor vi som skoleledere kommer til at stå som katalysatorer i 
det felt og sige: Hvordan er det vi oversætter det pres der kommer ovenfra?

…en god leder prøver selvfølgelig at få det bedste ud af de ressourcer, der er til rådighed. En af de 
ting rigtigt mange lærere efterlyser er, at lederen engang imellem – i stedet for bare at sige, at jeg er 
nødt til at overholde bundlinjen - tilkendegiver et standpunkt i forhold til fagligheden, i forhold til, 
hvad der skal ske på skolen, hvad er det, vi kan her på skolen? Er det muligt at efterleve 
folkeskolens mål for alle eleverne. Nogle gange oplever lærerne, at lederne alene er fokuserede på, 
at de skal overholde budgetterne og de skal følge de retningslinjer, der kommer fra 
kommunalbestyrelsen - selvom lærerne oplever, at det går totalt på tværs af god skolepraksis, god 
undervisning, kvalitet i undervisningen. Der efterlyser man nogle gange, at lederen tager et 
standpunkt.

..står lærerne af – det er noget af det dyreste der kan ske. De børn der er presset ud i klassen, de er 
på tålt ophold og lærerens egen faglige stolthed begynder at erodere og man bliver måske lidt 
ligeglad på et tidspunkt. Det er jo ret farligt når de fagprofessionelle mister deres faglige stolthed så 
koster det rigtigt meget fordi hvis de siger: Det giver sgu´ ikke mening men, jeg møder op og passer 
jobbet. Så derfor skal du passe på hvor meget pres du lægger ud og du skal give redskaberne og 
redskaberne er uddannelse, men det er også hurtigere adgang til hjælp så du skal have en PPR et 
AKT netværk. Du skal have de der rådgivningsressourcer tæt på og de skal være ret 
handlingsorienterede. 

Jeg har været med til at bygge sådan nogle konsultationsmodeller op som var alt for abstrakte. Hvis 
lærerne ville have hjælp skulle de møde op til et konsultativt team som havde været på Dispuk og 
kunne spørge refleksivt ind til noget – og læreren står der og siger: Jeg skal jo bare finde ud af hvad 
fanden jeg gør. Lærerne vil gerne have noget, der er meget handlingsorienteret – det er min erfaring. 
De skal have kompetencer via uddannelse eller træning, men de skal også kunne opleve, at der 
kommer en hjælp hvis presset bliver for stort. 

Hvis vi vil have lærerne til at træde ud på planken og turde gå ind i en inkluderende praksis så skal 
man bare bakke dem op på de her måder.    
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4.5 - Afgrænsning i bearbejdningen af styringsparadigmer 

I denne sammenhæng har jeg fravalgt at behandle styringsparadigmerne  NPM – marked, det 
bureaukratiske styringsparadigme  og det humanistiske styringsparadigme. Fornuften i dette kan 
selvfølgelig diskuteres, da der i forskellige kommuner på forskellige skoler vil kunne findes 
elementer af en eller flere af disse paradigmer i parternes måde at gå til opgaven om inklusion. 
Årsagen, til at jeg fravælger dem alligevel, er at jeg ikke mener, de er med til at tegne det generelle 
billede  af styringsopgaven: ”Folkeskolens mod en mere inkluderende praksis”. Her er det min 
opfattelse, at netop det professionelle paradigme, det relationelle paradigme og NPM – kontrakt, i 
sig selv tegner et godt billede af den polyfoni, den gode skoleleder skal kunne agerer i for at få 
succes.

4.6 - Historisk, diskursiv fremstilling af forældre- skolerelationen

Det kan synes absurd, at relationen mellem forældre og folkeskole af mange, både forældre og de 
professionelle lærere og ledere i folkeskolen, kan opleves som problemfyldt og vanskelig at 
håndtere. Man burde altid regne forældrene til eleverne i folkeskolen som en forudsætning for 
folkeskolens eksistens og dermed også, at det er et vilkår, at forældrene til tider møder skolen med 
krav og forventninger, der kan synes i modstrid med skolens kollektive forpligtigelser. Mødet 
mellem skolen og forældrene bliver derfor til en del af skolelederens krydspres, som skal 
håndteres.

Til dette afsnit har jeg valgt at tage udgangspunkt i Hanne Knudsens bog: ”Har vi en aftale? – 
magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie”.25 Jeg vælger Hanne Knudsen som mit 
teoretiske udgangspunkt fordi styringsparadigmerne, som jeg bruger til at beskrive relationerne 
mellem de forskellige hierarkier af ansatte, ikke beskæftiger sig med relationen mellem system og 
borger. I hvert tilfælde kun meget perifert – bl.a. har Hanne Knudsen et afsnit, hvor hun 
beskæftiger sig med de styringsteknologier, der bruges til netop relationen mellem forældre og 
skole og her kommer hun ind på forskellige forsøg på kontraktstyring af dette forhold. 
Kontrakterne kan ligne et forsøg på at indføre nogle af logikkerne fra NPM - kontrakt i skole - 
forældre relationen, men afviger på det afgørende punkt, at der ikke findes formelle 
sanktionsmuligheder, hvis kontrakten brydes, og dermed bliver kontrakten i bedste fald en 
hensigtserklæring. 

Hanne Knudsen citerer en forældre fra et forældremøde for at sige: ”Forældre er den nye 
børnekarakter, som er blevet voksen: Hvad kan andre gøre for mine børn?” ”Ret, men ikke pligt,” 
sukker en anden.26

Videre på samme side citerer Hanne Knudsen den daværende undervisningsminister Bertel 
Haarder, som på et åbent samråd den 12. marts 2008 siger følgende: ”Et stadigt stigende antal 
lærere går ned med stress, og det skyldes bl.a. besværlige forældre.”
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Hanne Knudsen analyserer bl.a. i kap. 4 hvilke krav, der historisk set har været stillet til 
forældrerollen. Hun vælger en diskursiv tilgang, hvor hun starter ved den første folkeskolelov fra 
1814. Her taler hun om en pligtdiskurs. Pligtdiskursen optræder allerede med den første 
folkeskolelov fra 1814. ”I pligtdiskursen sættes forældrenes dilemma i forhold til skolen således, at 
de har pligt til at levere barn til et system, hvor barnet – og dermed forældrene – i nogle 
sammenhænge beskrives som retsløse, idet læreren både er den fornærmede part, anklager, 
forsvarer, dommer og bøddel/profos….. Dilemmaet består i at give barnet væk uden at miste 
det….. På den anden side er lærerens position heller ikke enkel, idet han på én gang skal 
opretholde disciplin og gøre dette, så han opretholder sin legitimitet. Magt er ikke en enkel sag.27

Den næste diskursive tilføjelse kommer med folkeskoleloven fra 1958 (den blå betænkning) med 
en opbakningsdiskurs. ”Skolen er en statslig institution, som danner barnet til at blive medlem af 
samfundet og til at blive et lykkeligt menneske. Familien er genstand for oplysning fra staten, som 
til gengæld gør det muligt for familien at bakke op om skolen. (…) Qua uddannelse og erfaring 
ved læreren mest om barnets udvikling og om uddannelsesmetoder m.m. Forældrene kan have 
relevant viden i form af viden om barnets aktuelle situation… I opbakningsdiskursen er begreber 
som enighed og tillid fremherskende… Forældrenes dilemma består i at vise tillid uden at blive 
anerkendt som en med relevant viden eller holdninger… Læreren skal sikre sig forældrenes tillid 
ved at omfatte barnet med sympati – alle børn skal føle sig ”lige kære”.”28 

Omkring 1970 får vi en deltagelsesdiskurs. I deltagelsesdiskursen opfattes familien og skolen som 
subsystemer i det overordnede samfundssystem. ”Familien er forpligtiget til at deltage i 
fællesskabet på fællesskabets præmisser… Genstand for styring er familiens normer og holdninger 
i det omfang, de adskiller sig fra skolens… Forældrenes dilemma består i at være aktivt deltagende 
uden at være anerkendt som en, der kan have andre synspunkter… Læreren repræsenterer på én 
gang et underkuende system og en bedre fremtid… Lærernes dilemma består i at være i 
opposition til autoriteter uden at nedbryde deres egen autoritet”. 29

Ultimo 1970´erne får vi en omstillingsdiskurs. ”I modsætning til pligtdiskursen  antages 
omstillingsdiskursen at være forpligtiget på at inddrage sin omverden ved at gøre dem til 
interessenter. Hver skole er en organisation, der skal forholde sig til elever og forældre  som 
brugere… Forældrenes dilemma består i at vise og ytre deres interesser uden at insistere og derved 
risikere den gode stemning omkring deres barn…. Lærernes dilemma består i at lytte til forskellige 
interessenters oplevelser  og holdninger uden at miste sin professionelle faglighed.   

Omkring år 2000 får vi en ansvarsdiskurs. ”I ansvarsdiskursen flytter grænsen mellem skole og 
familie ind i familien. Familien bliver en del af læringsrummet og skal tage ansvar for at sikre 
elevens evne til at tackle modstand, deltage i sociale sammenhænge, ligesom forældrene skal 
forebygge en negativ udvikling for børnene. Læringsrummet er større og mere end skolen. Og 
familien bør tage ansvar for elevens adfærd også i skolen, i klasseværelset”. 30
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Til eksemplificering af ovenstående beskriver Hanne Knudsen i kap. 10 en observation fra et 
forældremøde i en børnehaveklasse i Århus, hvor forældrene bliver sat til at spille ansvarsspillet – 
et spil, der gennem spørgsmål og diskussion sætter fokus på, hvad der er skolens ansvar, hvad der 
er forældrenes ansvar, og hvad der er et fælles ansvar. En af pointerne  i kapitlet er, at skolen 
forsøger, gennem leg, at spille en rolle i hjemmene i forhold til hjemmenes ansvar for børnenes 
skolegang, men når forældrene udfordrer skolen på, hvad der egentligt er skolens ansvar, 
affærdiges det, og den pædagogiske leder ender med argumenter, der kan tolkes således, at det er 
skolens ansvar at definere skolens ansvar. 

Forældrenes dilemma (i ansvarsdiskursen) er at udvise pædagogisk ansvar overfor deres børn og 
de andre børn i klassen – uden at kunne tage ansvar for lærernes ansvar for pædagogikken i 
klassen. Og, uden at kunne tage ansvar for måden, der kan tages ansvar på. Lærerne bliver på den 
anden side afhængige af forældrenes aktive ansvarstagen. Der er forskellige dilemmaer i lærernes 
subjektposition. Den ene er, at direkte handlinger  i relation til problemer i skolen kan blive 
problematiske, fordi ansvaret er placeret i familien…. Skolens autonomi kommer i spil i det øjeblik, 
grænsen mellem skole og familie går inde i familien… Kan familien tildeles ansvar uden at blive 
tildelt ret til  også at beskrive det, der foregår i skolen? Et tredje dilemma er, at læreren på en gang 
skal se og beskrive hver elev som unikt individ og samtidig undervise en hel klasse.   

Hanne Knudsens særlige pointe er, at diskurserne ikke afløser hinanden. Derimod supplerer de 
hinanden og kan være tilstede samtidig. Denne mulige samtidighed af diskurser øger den 
potentielle kompleksitet i mødet mellem skolen og hjemmet og i skolelederens krydspres.

4.7 - Systemteorien og forældrene

Relationen mellem forældre og skole kan også anskues gennem systemteorien, som bl.a. Niels 
Åkerstrøm Andersen præsentere den. Derfor vil jeg i det følgende forsøge at give forældrene en 
plads i skolelederens krydspres vha. systemteorien. 

Selvom jeg vil fastholde, at de 3 (6) styringsparadigmer, som er beskrevet ovenfor, ikke giver 
mulighed for en beskrivelse af forældrerollen, som den kan ses fra skolelederens og i nogen grad 
lærernes position, så er der alligevel paralleller. Det rationelle styringsparadigme har rod i 
systemteorien navnlig via den systemiske familieterapi.31 Grundsynspunktet i DRP er, at 
problemer skal se i sammenhæng af den sociale kontekst, de opstår i og ikke som et problem 
løsrevet fra tid og sted. Den systemiske teori er påvirket af Batesons teorier om kontekst og 
kommunikation, Heinz von Foersters teori om anden ordens kybernetik, Maturanas teori om 
selvreference og autopoesis, mv.32   

Et vigtigt omdrejningspunkt i systemteorien er distinktionen mellem cirkulære og lineære 
spørgeformer. En central pointe er, at (1) man i cirkulær forståelse forfølger en kompleks gensidig  
påvirkningsdynamik  mellem flere aktører, herunder (2) mellem aktørernes udsagn og handlinger. 
Det er ligeledes vigtigt, (3) at aktørerne har hvert deres perspektiv på situationen, som også 
afdækkes og respekteres i en cirkulær logik.33 
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Systemteorien tilbyder os et anden ordens kybernektisk syn på det organisatoriske krydspres, 
skolelederen skal kunne agere i. Funktionssystemerne er systemer uden social afgrænsning, men 
de er lukkede på sagsdimissionen, f.eks. lukker det økonomiske system sig om økonomiske 
spørgsmål, det retslige om retslige spørgsmål osv.34 I denne sammenhæng betyder det, at det 
enkelte funktionssystem med det særlige fokus, netop dette funktionssystem lægger til grund, ikke 
kan kommunikere i sagsdimissionen med de øvrige funktionssystemer. Hvilket jo blot bekræfter 
tankerne bag styringsparadigmerne, som også synes gensidigt uforenelige. 

Funktionssystemerne forholder sig til en funktion, der i forældreperspektivet er at opdrage og 
elske. Det gør forældrene gennem et medie – kærlighed og koden deler verden i to – muligheden 
for at elske eller ikke elske.

Ved kode forstås en basal entydig binær præference, hvor der skelnes mellem positiv og negativ 
værdi. Den positive værdi definerer en grundlæggende stræben eller motiv i kommunikationen 
dog uden at specificere motivet. Det er tilslutningsværdien, dvs. at en kommunikation, som 
fortsætter, slutter sig på positivsiden. Den negative værdi i koden tjener som reflektionsværdi.35

Med mediet kærlighed bliver kærlighedssproget dominerende i relationen mellem barnet og 
forældrene og i relation til definition af skolelederens krydspres, skal han kunne håndtere en 
kommunikation, som benytter sig af kærlighedens sprog, en kommunikation, der sætter individet 
før fællesskabet og som skitseret ovenfor, så sker det samtidig med, at de forskellige 
styringsparadigmer presser på for at netop deres fokus, bliver det dominerende.

Leif Sort fra Danmarks Lærerforening forholder sig til skolelederens organisatoriske krydspres på 
følgende måde:36

Nogen gange må lederen gå op til kommunalbestyrelsen og sige: Det dur ikke det her, I er galt 
afmarcherede. Der er nogle elever, der har et retskrav på noget specialundervisning, og jeg har ikke 
mulighed for at give det. Så siger kommunalbestyrelsen selvfølgelig, du bare skal prioritere 
indenfor midlerne. Så skal lederen sige, jeg har ikke ressourcerne, jeg har ikke midlerne, uden det 
går ud over normalundervisningen. Der er alt for mange ledere, oplever vores medlemmer, der ikke 
lever op til den del af rollen og sige, at min rolle er at få det til at fungere på denne her skole, men 
også at sige fra. Lederen er nødt til at sige til sine overordnede, de har jo ikke nødvendigvis forstand 
på det her. Lederen er nødt til at sige til dem, at her går det galt. Så kan det godt være, at 
Kommunalbestyrelsen siger, det er der ikke noget at gøre ved, så må lederen gå tilbage. Der er rigtig 
mange lærere, der synes, der er mange ledere, der ikke tilkendegiver når kommunale dispositioner 
går ud over den professionelle faglighed.
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Claus Hjortdal fra skolelederforeningen fortæller hvordan han mener krydspres kan håndteres:37

4.8 - Udledt krydspresbegreb

På baggrund af ovenstående gennemgang af styringsparadigmer og den historisk diskursive 
gennemgang af skole- forældrerelationen, vælger jeg at udlede følgende krydspresbegreb, til brug 
for den videre behandling af min problemformulering.

Skolelederens krydspres opstår der, hvor de forskellige styringsparadigmer eller diskurser 
forsøger at forholde sig til det samme problem, som i denne masterafhandling er: “Hvordan 
folkeskolens praksis bliver mere inkluderende”.

Årsagen til at det bliver et krydspres er, at de forskellige paradigmer og diskurser angiver hvert 
deres, og gensidigt uforenelige, sæt af gyldige måder at forklare på, hvilken slags entiteter der 
eksisterer og ikke eksisterer i virkeligheden, og hvad det vil sige, at noget er sandt, og hvad der er 
falsk. Dermed giver paradigmerne også skolelederen hvert deres sæt af mulige og acceptable 
ledelsesværktøjer. Herved presses skolelederen til at træffe et valg, der ikke kan tilgodese alle de 
forskellige forholdemåder, som paradigmerne og diskurserne hver især byder sig til med. 

4.9 - Afrunding af teoriafsnittet

I perspektiv af Lerborgs teori om styringsparadigmer, Hanne Knudsens diskursanalyse af skole - 
forældrerelationen og Niels Åkerstrøm Andersen og systemteorien har jeg vist, at de forskellige 
stakeholders til dagsordenen om at gøre folkeskolens praksis mere inkluderende, kommer med 
forskelligt perspektiv, forskelligt fokus og med forskellige og helt legitime dagsordener. Disse 
dagsordener er, i deres grundsubstans gensidigt uforenelige. Det bliver derfor op til skolelederen 
at finde en vej til kombination af paradigmerne. Her forudsætter jeg, at der ikke stilles spørgsmål 
ved om dagsordenen om at gøre folkeskolen mere inkluderende i sin praksis skal gennemføres, da 
dette i sig selv ville udgøre et demokratisk problem. 

Skolelederens opgave bliver i denne sammenhæng at afgøre hvordan man alligevel kan kombinere 
paradigmerne i et styringsmiks, der passer til dagsordenen og det medfølgende krydspres. 

I del 2 vil jeg vise, hvordan tre skoleledere har forholdt sig til dette udledte organisatoriske 
krydspres, og gennem disse tre skoleleders valg komme med et bud på hvad der, på trods af 
teorierne kan gøres for at få succes med den politiske bestilling af en mere inkluderende praksis i 
folkeskolen. Jeg vil også benytte mig af begrebet strategisk – pædagogisk ledelse som det bruges i 
Klaus Majgaards artikel Inklusionens arkitekter. 

Man er sgu´ bag ud på point til at starte med. Det er man som skoleleder. Der kommer en enorm 
udfordring for skolelederen og træde i karakter på den rigtige måde. Forstået på den måde, at vi 
altid prøver at sige til vores skoleledere at de skal lade være med at skjule sig bag at det er noget 
kommunalbestyrelsen siger. Gå foran og sig: Det her er en beslutning – den fører vi ud i livet. Vis 
aktivt at man har en plan for lærerne slapper af, når man viser man har en plan og en tro på at det 
lykkes. Det viser også at man kan.
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 5 - Anden del
Formålet med denne masterafhandlings anden del er at komme med et bud på, hvordan 
styringsparadigmerne og det særlige diskursive pres fra forældrene, som er omtalt i del 1, 
håndteres og kan håndteres, så ledelse af folkeskoler kan føre til skoler med mere inkluderende 
praksis. Det vil jeg gøre ved først at se på skolelederens formelle arbejdsopgaver, og den ramme 
disse skal foregå indenfor, samt skolelederens mulige styringsværktøjer i dette arbejde. Ved denne 
gennemgang vil jeg bl.a. vha. den seneste rapport fra SFI som hedder: ”Ledelse af folkeskolerne. 
Vilkår og former for skoleledelse”, eksplicitere skolelederens krydspres. Del 2 vil løbende blive 
suppleret med interviewfragmenter – primært fra de tre skoleledere, som siger, at de er lykkedes 
med at gøre deres skolers praksis mere inkluderende. I analysen vil jeg komme med bud på, hvad 
det er, som gør deres succes mulig. Dels vil jeg se på, om de har håndteret styringsparadigmerne 
og det diskursive forældrepres – omtalt i del 1 – på en ny og spændende måde eller om deres 
organisatoriske krydspres ser anderledes ud end det krydspres som SFI har fundet frem til i deres 
seneste rapport.

5.1 - Formelle rammer for skoledrift

5.1.1 - Fra statsligt hold 

1. Folkeskoleloven.38 Folkeskoleloven er en rammelov dvs. en lov som kun fastsætter generelle 
regler og retningslinjer, og som siden udfyldes af administrative bestemmelser. 

2. Forvaltningsloven.39 Forvaltningsloven, der trådte i kraft 1. januar 1987, indeholder regler om 
borgernes retsstilling over den offentlige forvaltning. Loven udstikker regler for sagsbehandling 
indenfor både den statslige og kommunale forvaltning hvad angår vejledning, inhabilitet, 
partshøring, begrundelse for afgørelser, parternes aktindsigt, tavshedspligt og oplysning om 
ankemuligheder.

Her udover vil der være en række lovgivninger, som mere eller mindre direkte skal håndteres på 
skolen og af skolelederen f.eks. barnets reform, arbejdsmarkedslovgivning i forbindelse med 
ansættelser, afskedigelser, flexjob, barsel, sygdom osv. 

5.1.2 - Fra kommunalt hold

Hvor den statslige regulering af folkeskolen er stort set ens 2 på alle landets folkeskoler vil den 
kommunale regulering variere meget. 

1. Skolestyrelsesvedtægten. Skolestyrelsesvedtægten, der er indført i 1989, er den kommunale 
vedtægt om styrelsen af kommunens folkeskolevæsen. Den skal bl.a. indeholde oplysninger om 
skolebestyrelsernes sammensætning, stemmeret og valgforhold mv. og om, hvilke kompetencer 
der er delegeret fra kommunalbestyrelsen til skolebestyrelserne.
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I vedtægtens bilag omtales de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet om skolestrukturen 
mv. og om, hvordan de enkelte skolers virksomhed er indrettet. Vedtægten løser dermed en vigtig 
informationsopgave over for bl.a. forældre, skolebestyrelser, medarbejdere og eksterne brugere af 
kommunens skoler.40

En skolestyrelsesvedtægt vil henvise til div. politikker og andre politiske beslutninger af betydning 
for styringen af skolevæsnet.

2. Det kommunale økonomiregulativ hvor bl.a. reglerne for budget og regnskab fremgår.

3. div. regler og hensigtserklæringer fra HR afdelingen om medarbejdertrivsel, ansættelse, 
afskedigelser mv. 

5.1.3 - Andet 

1. Herudover skal skolelederen forholde sig til relevante overenskomster – der vil typisk være tale 
om ca. 6 forskellige på en skole. DLF, BUPL, FOA, skolelederforeningen, 3F og HK.

2. Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens opgave er at træffe de overordnede beslutninger om skolens 
daglige drift, herunder godkendelse af ordensregler og budgetter. Skolebestyrelsen skal samtidig 
føre tilsyn med skolens virksomhed indenfor nogle af kommunalbestyrelsen nærmere fastsatte 
rammer. Kun til en vis grad har skolebestyrelsen direkte indflydelse på ansættelser og 
afskedigelser af skolens personale, idet arbejdsgiverkompetencen er hos skolens leder. 
Skolebestyrelsen beskæftiger sig som udgangspunkt ikke med enkeltsager.41

5.1.4 - Skolelederens styringsværktøjer

Forudsætningen for styring er, at der altid indsættes en forskel, som dernæst kan minimeres.42

Hvis vi medtager alle de mulige styringsværktøjer, der kan komme i spil på en gennemsnitlig 
folkeskole, er der tale om en meget stor og uoverskuelig buket. Det kan f.eks. være: Regelstyring, 
økonomistyring, værdistyring, kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling, målstyring, projektstyring, 
kontraktstyring, benchmarking, sociale indeks, udlicitering, osv.

I artiklen styring af styringsværktøjer skriver Niels Åkerstrøm Andersen at: Styringsværktøjer er 
ikke uskyldige. De styrer betingelserne for, hvordan ledere kan styre. 

Problemet er, at styringsværktøjer alment opfattes instrumentelt. Den instrumentelle betoning af 
værktøjer er der ikke noget i vejen med. Men det er betoningen af, hvad lederen gør med 
værktøjet, frem for hvad værktøjerne gør ved ledelse.

Pointen er, at styringsværktøjer styrer betingelserne for, hvordan styrende kan styre og hvad der 
kan styres på. 

Styringsværktøjer er aldrig neutrale. De rummer hver i sær meget forskellige strategiske og 
udviklingsmæssige muligheder.
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Det man i dag søger at styre på, er den enkelte institutions omstillingsevne, den enkelte 
institutions evne til at forholde sig til sig selv og sin egen omstilling. Grænsen for denne styring er 
institutionens selvstændighed. 

Vores budskab er: Styringsværktøjer må vælges med udgangspunkt i den enkelte institutions egen 
vision og strategi.43 

Kommunaldirektør Klaus Majgaard fra Furesø Kommune udtrykker sig således:44

Klaus Majgaard kæder NPM – kontrakt tænkningen tæt sammen med autentiske samtaler, og 
dermed ser jeg, at hans bud på den gode styring er et paradigmemiks mellem NPM – kontrakt og 
det relationelle paradigme. Djævlens advokat kan så sige, at det gør han velvidende, at de mål, 
kontrakten sætter op stiller krav til skolelederen om at benytte langt flere og instrumentelt 
orienterede styringsværktøjer for, hvis han ikke gør det, vil skolelederen ikke kunne vide, om han 
lever op til kontrakten.

Du kan godt, styringsmæssigt, have en meget slank fokuseret konstruktion. For at have autentiske 
samtaler behøver du jo ikke en masse apparatur – du kan jo godt have resultatstyring gennem 
resultatkontrakter og gøre det meget enkelt. I det koncept jeg prøver at arbejde med her er 8 mål og 
toårigt  perspektiv. I virkeligheden lave et styringssetup der er meget enkelt og meget fokuseret . 
Hvis man har 8 mål og to års sigte så er der pænt meget fokus og kontinuitet...
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6 - Analyse

6.1 - Skolelederens organisatoriske krydspres

I rapporten fra SFI taler de ikke om skolelederens organisatoriske krydspres, men i stedet om 
begrænsninger i skolelederens autonomi.  Autonomi kan defineres som den handlefrihed, 
skolelederen har til at drive skolen i overensstemmelse med mål og midler efter eget valg45 . 
Omvendt bliver det til et organisatorisk krydspres, når vi ser på de begrænsninger, det pres 
ovenfra eller udefra kan lægge på skoleledernes handlefrihed eller autonomi, jf. udledt definition 
ovenfor.  

Skolelederen kan også afgive autonomi indenfor organisationens grænser i form af uddelegering 
eller eksplicit udtrykt forventning om selvledelse. Denne afgivelse af autonomi ser jeg ikke som en 
del af skolelederens krydspres. Jeg ser det som et ledelsesmæssigt valg. 

I SFI´s seneste rapport om skoleledelse konkluderer de bl.a. nedenstående om danske skolelederes 
håndtering af begrænsningerne i deres autonomi:

”Derimod opfatter de fleste skoleledere den samlede nationale og kommunale regulering som 
unødigt bureaukratisk. I forlængelse heraf lader mindst 1/3 af skolelederne sig ikke altid i praksis 
begrænse af den nationale og kommunale regulering, i det de nogle gange fortolker gældende 
regler og procedurer for skolen meget bredt. Denne praksis er mere udbredt på store skoler end på 
små skoler. Dette tyder på, at specielt skoleledere på store skoler ofte i praksis sikrer sig en større 
autonomi, end hvad lovgivningen  og den kommunale regulering foreskriver”.46 

Man kan vel sige, at skolelederne, for manges vedkommende, gennemfører en slags kollektiv 
funktionel civil ulydighed med henblik på at reducere kompleksiteten eller mindske det 
organisatoriske krydspres for dem selv og deres organisation samtidig med, de øger deres 
ledelsesrum eller mulighed for autonomi. 

Senere i samme rapport konkluderes det, at: ”skolelederne bruger tilsyneladende mest tid på 
personaleledelse, faglig/pædagogisk ledelse, og strategisk ledelse, hvorimod de bruger mindst tid 
på undervisning, generelt skole- hjem samarbejde samt på økonomisk ledelse”.47

Man kan sige, at lederne aktivt prioriterer deres tid i en klar bevidsthed om, at de ikke kan nå at 
give alle ledelsesområder lige meget opmærksomhed. En skoleleder udtrykte det således. ”Man 
skal vælge om man vil udføre 100 % opgaverne 80 % eller 80 % af opgaverne 100  %”.48  

Ved et interview med skoleleder Anna Vadgaard fra H. C. Andersen Skolen i Volsmose i Odense 
svarer hun først på spørgsmålet om, hvordan hendes organisatoriske krydspres ser ud: 49

Hvis jeg skal være tro mod min egen tænkning, så vil jeg sige – krydspres findes ikke – kun 
kompleksitet. Og kun ved at øge min egen kompleksitet kan jeg håndtere den omkringliggende 
kompleksitet.
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Ved nærmere eftertanke uddyber hun det således: 

Skoleleder på Tjørnegårdskolen, Mette Kaas, i Roskilde udtrykker sin oplevelse af krydspres i 
forhold til inklusionsopgaven på skolen således:50

Som jeg læser det, er skolelederen fanget mellem et kommunalt og statsligt krav om øget 
inklusionsindsats, en medarbejdergruppe der er sat til at løse en opgave de ikke er uddannede til 
og et skoledistrikt med en social og demografisk sammensætning, der stiller større krav til 
inklusion end gennemsnittet af skoledistrikter. 

Jeanne Jacobsen fra Tagensbo Skole i København og næstformand i Københavns Lærerforening 
udtrykker sin oplevelse af det ledelsesmæssige krydspres i inklusionsarbejdet på følgende måde.51

Fælles for de tre skoleledere, som alle tre står ved, at de synes, de er nået langt med at gøre deres 
skolers praksis mere inkluderende, er at skolerne ligger i områder med mange tosprogede elever 
og i områder med etnisk danske elever, der for en stor dels vedkommende kommer fra hjem der 
mere eller mindre kan betegnes som socialt dysfunktionelle. 

Man kan sige, at de tre skoler, pga. at den særlige befolkningssammensætning der er i 
skoledistriktet, har været tvunget ud i at tænke inkluderende praksis, længe inden det blev til en 
national dagsorden. Hvad det angår, har skolerne fået et forspring i forhold til de skoler, som 
ligger i skoledistrikter med bedre socialt fungerende familier.

Det, jeg har dykket ned i og dvælet ved, er den demoralisering, som jeg frygter sker i 
personalegrupper som vores, der forsøger denne her lighedspædagogik og den diskurs, der ligger i 
lighedspædagogikken frem for at sige, at vi er sådan en skole, hvor forældrene ikke kan nogen ting, 
og børnene kan heller ikke noget, så kan vi kompensere lidt for det. Hvis det er sådan, at vi vil 
forfølge dannelse og uddannelse, som er to sider af samme sag og vi tænker, at vores elever skal ud 
og være nyttige samfundsborgere i et demokratisk fællesskab, så er vi nødt til at have en helt anden 
orientering og en helt anden italesættelse af vores forældre og elever. Der synes jeg, det er rigtigt 
vanskeligt, når man hele tiden bliver målt på kvantitative indikatorer at blive ved med at bevare 
lysten til at inkludere fordi – som jeg sagde – vi bliver altid vejet og fundet for lette. Vi ligger 
virkelig og raller nede i bunden af et karaktergennemsnit – den demoralisering er jeg bange for over 
tid

Jeg synes, det er svært at være leder for nogle lærere, der skal klare en opgave, som de synes er 
svær, og som jeg nogen gange tænker, de ikke har kompetencer til. Det er svært at videregive, 
hvordan hulen de skal gøre det.

Det ene er de der målinger. Det andet er, at lærerne synes, det er for hårdt. Det tredje er, at eleverne 
også opponerer imod, at de her elever er til stede. Forældrene kan også stille krav og sige, at han er 
da for mærkelig eller voldsom til at have i klassen.  Jeg tror ikke, de vil reagere mod dem, man kan 
kalde de dumme børn – de er jo tit lidt utydelige i klassesammenhæng. De får nogle gange lavet 
sådan nogle intrigante ting i frikvartererne, fordi de ikke forstår, hvad det er de sætter i gang. Det, 
vil jeg sige, er det krydspres, man skal op imod.
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Jeanne Jacobsen bekræfter Anne Vadgaards oplevelse af, at netop rankingsystemerne opleves som 
et væsentligt dilemma, når man samtidig skal inkludere elever, som har vanskeligt ved at leve op 
til de faglige krav. 

Jeanne Jacobsen bekræfter ligeledes Mette Kaas syn, at lærernes oplevelse, af at det er en vanskelig 
opgave giver et ledelsesmæssigt pres. Jeanne Jacobsen introducerer også et tredje pres – nemlig  at 
eleverne opponerer mod kammerater, der skiller sig ud, og som behøver et særligt 
inklusionsfokus.

Det er interessant, at ingen af skolelederne, på spørgsmålet om deres oplevede krydspres, kommer 
ind på et politisk og administrativt pres kommende oppefra. Da jeg i interviewene graver i netop 
dette spørgsmål, er der tre forskellige svar. 

Anna Vadgaard fra Odense har været skoleleder på H. C. Andersen Skolen siden den blev bygget. 
Hun planlagde egenhændigt skolens profil og en stor del af hendes skolesyn er efterfølgende 
blevet til skolepolitik i Odense, der er derfor en oplevelse af konsensus mellem de krav og 
forventninger, der stilles internt på skolen, og de krav og forventninger det eksterne niveau har til 
skolen.

Jeanne Jacobsen oplever, at Københavns Kommune har investeret i inklusion, og at skolens 
inklusionsarbejde bakkes op af det politiske og administrative niveau.

I Roskilde har kommunen investeret massivt i at gøre kommunen til en såkaldt LP kommune. LP 
står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Det er et norsk analysekoncept, som styrker lærerens 
helhedssyn på barnet. Mette Kaas anerkender, at LP styrker lærernes helhedssyn på børn i 
problemer, men samtidig var den massive uddannelsesindsats også en upassende forstyrrelse, 
fordi skolen af egen kraft var i gang med et udviklingsprojekt, som måtte stoppes, fordi der ikke 
var ressourcer til at køre begge kompetenceudviklingsopgaver. Således er Mette Kaas den eneste, 
som nærmer sig en beskrivelse af et oppefra kommende krydspres.

6.2 - Særlige ledelsesmæssige forhold og særlige ledelsesmæssige værktøjer, der har muliggjort, 
at skolers praksis er blevet mere inkluderende 

I artiklen ”Inklusionens arkitekter”52 kommer Klaus Majgaard med et bud på et fokuseret 
strategisk ledelsessyn – han kalder det pædagogisk strategisk ledelse, som udspiller sig i en dialog 
mellem politikere, forvaltning, institutioner og forældre. Formålet med artiklen er at gøre op med 
segregeringen i skoler og institutioner. 

Strategisk pædagogisk ledelse adskiller sig fra den praksisnærer pædagogiske ledelse ved, at den 
ikke direkte vejleder det pædagogiske arbejde i mødet med børn og forældre. Den skaber 
pejlemærker og rammebetingelser, som danner forpligtigende præmisser for den praksisnærer 
pædagogiske ledelse. Den adskiller sig også fra den overordnede politiske ledelse, idet den har en 
forankring i en pædagogisk faglighed, samtidig med at den optager præmisser fra den politiske 
diskurs.53
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Fig. Organisationen som en kæde af læringsrum. 

Klaus Majgaard taler om organisationen som en kæde af læringsrum. Inklusion får mening i de 
forskellige læringsrum, som hver i sær byder sig til med forskellige kontekster. Inklusion er i spil i:

• Det pædagogiske møde.

• Den praksisnærer pædagogiske ledelse.

• Det tværgående samarbejde.

• Samspillet mellem de lokale institutioner og kommunens forvaltning.

• De politiske fora.

Dermed byder hver kontekst sig til med en bestemt politisk, økonomisk, juridisk eller pædagogisk 
betydning.

Klaus Majgård argumenterer, at eksklusion og inklusion er to sider af samme sag og at det derfor 
er nødvendigt at forstå eksklusionsmekanismerne for at kunne lave en inklusionsstrategi. 

Eksklusion drives af: Kompetencekrav, af tilrettelæggelsen af læringsmiljøerne, udviklingen af 
professionelle typofiseringer (diagnoser) og foranstaltninger og som sidste eksempel opbygning af 
organisatoriske strukturer, som opretholder de tre andre mekanismer. 

En strategisk pædagogisk ledelse må virke ved at skabe lys og skabe bevidsthed om disse 
processer.54 

I interviewet (bilag 3) siger Klaus Majgaard, at succeskriteriet for en vellykket inklusion kunne 
være deltagelsesparametret forstået således, at unge menneskers succesfulde deltagelse i det næste 
led af ungdomsuddannelserne vil være et billede på succesfuld inklusion. Dermed siger han også, 
at man ikke skal forstyrre billedet med andre sideordnede dagsordener som f.eks. at måle skolen 
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på højt afgangsprøvegennemsnit – man må vælge, hvad der skal prioriteres højest – dette 
eksemplificerer han med følgende eksempel fra H.C. Andersen Skolen i Volsmose i Odense.55

Dette succeskriterium, synes jeg, er så interessant, at jeg måtte undersøge det i interviewet med 
skoleleder Anna Vadgaard. Hun siger bl.a.:56

Anna Vadgaard har noget så sjældent som ambition om, at hendes medarbejdere får 
organisationsteoretisk indsigt og udsigt, så de kan overskue meningen med deres arbejde som 
offentlige ansatte lærere i deres særlige skoledistrikt og dermed opnå en mening med og en 
forståelse for ledelsens krav om inklusion. Hun tager udgangspunkt i Luhmanns systemteori. 
Ledelsen står selv for det meste af uddannelsen – jeg fik adgang til nogle ad de power points, hun 
bruger – et af dem starter med overskriften: ”Har man først spist af kundskabens træ – findes der 
intet brækmiddel”!

Jeg har selv gået meget op i at sige, hvad er det vi måler folkeskolen på hvis vi vil en inkluderende 
skole og der går jeg ind for nogle deltagelsesorienterede resultatmål. Det vigtigste resultatmål hvis 
du vil en inkluderende praksis, så skal vi gå op i hvor mange der er med, så skal vi gå op i hvor 
mange fra din skole, der går videre i en ungdomsuddannelse. Det skal vi synes er et mere sigende 
tal end hvilket afgangsprøvegennemsnit de har. 

Jeg havde en skole i Odense, der havde et meget lavt afgangsprøvegennemsnit. Det er H.C. 
Andersen skolen. Men, alle går videre. Alle går til afgangsprøve, de har ikke en eneste dispensation, 
alle går op og tager deres totaller og deres firetaller og alle går videre i uddannelse og så vidt jeg 
kunne se, ser det også ud til de bliver hængende i uddannelsessystemet. Så hvis vi vil en 
inkluderende praksis, må deltagelse være målet. Så må det være det at kvalificere sig til at være 
deltager i et uddannelsesfællesskab.

Når det nu viser sig, at det at inkludere elever med store vanskeligheder, som vi gør her - jeg skal 
lige sige vi er 80 % tosprogede – vi bor i et socialt belastet område – de socioøkonomiske faktorer er 
elendige – vores karaktergennemsnit er 3,6 – men et eller andet gør vi rigtigt, fordi 98,6 % er videre i 
uddannelse – og det er de her meget sårbare børn – det synes jeg er et vigtigt tal, med den tale, der 
toner frem i ranking- systemerne, er de 3,6 omsat med de socioøkonomiske faktorer lidt højere, men 
jo ingenting i forhold til de store krav, der er. Man bliver som lærer målt, vejet og fundet for let. Det 
er dårlig undervisningskvalitet vil man sige – fordi de scorer jo kun 3,6. 

Der er mere bøvl med lærerautoriteten i klassen, det er rigtigt vanskeligt at være lærer, når ledelsen 
har fundet på, at man skal inkludere så mange som overhovedet muligt. De velfungerende børns 
forældre klager over, der er for meget uro, og Muhamed forstyrrer hele tiden. 

Hvis det er sådan, at vi ikke er i stand til at hæve vores medarbejdere op på et 
organisationsteoretisk niveau, hvorfra de kan overskue hele organisationen, hele værdigrundlaget, 
hvad vi er sat i verden for – det at være offentligt ansat – det at bedrive offentlig virksomhed – hvad 
skal det hele til for – der er noget, der er større end os selv. 

Vi er sat i verden for at lave den bedst mulige uddannelse for flest mulige børn. Hvis vi ikke kan få 
dem (medarbejderne) derop, vil de være i gang med at ekskludere i det skjulte. Man kan sige, at 
man hele tiden vil fokusere på de vanskeligheder, der er. Hvis alle er på organisationsteoretisk 
omgangshøjde.
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6.3 - Inklusion der lykkes - eller hvordan styringsparadigmer og diskursivt betinget krydspres 
håndteres, så skolernes praksis alligevel bliver mere inkluderende

Under afsnittet om skolelederens krydspres – eller begrænsninger i skolelederens autonomi brugte 
vi rapporten: “Ledelse af folkeskolerne. Vilkår og former for skoleledelse. Det Nationale 
forskningscenter for velfærd. SFI 2011” til bl.a. at vise, at skolelederne bevidst eller ubevidst 
håndtere deres krydspres ved at reducere kompleksitet, eller som Anna Vadgaard udtrykker det i 
bilag 6, 

Mit bud er, at ved en nærmere analyse er disse to udsagn to sider af samme sag, da det jeg hører, 
Anna Vadgaard gør, er at øge mængden af anden ordens refleksion, netop fordi første ordens 
refleksionen bliver for detaljeret og ikke medvirker til at skabe det fornødne organisatoriske 
overblik. 

For at komme svaret på min problemformulering og overskriften på dette afsnit nærmere vil jeg i 
det følgende bruge bilagene og rapporten: ”Ledelse af folkeskolerne. Vilkår og former for 
skoleledelse. Det Nationale Forskningscenter for velfærd. SFI 2011” til at se, hvordan kompleksitet 
i praksis reduceres og dermed også, hvordan de dilemmaer, jeg fandt i del 1 af denne opgave, 
håndteres. Fokus vil i det efterfølgende være det særlige blik som styringsparadigmerne og de fem 
diskursive forældrekrydspres sætter.

6.4 - Hvordan skolelederne håndterer det professionelle paradigme

Når vi skal finde svar på overskriften til dette afsnit, leder vi efter paradigmets kærnebegreb, som 
er faglighed og autonomi, og hvordan det faglige knytter an til pligt og værdier.

Jeanne Jacobsen fra Tagensbo Skole i København fremhæver uddannelse: 57

Med andre ord anerkender Jeanne Jacobsen det professionelle paradigmes grundvilkår, at det er 
gennem uddannelse, paradigmet får sin professionalisme og sin eksistensberettigelse. Så hvis 
lærerne får en ny opgave – i dette tilfælde at gøre deres praksis mere inkluderende – bliver man 
som leder nødt til at sikre, at der er tilstrækkelig professionel indsigt tilstede, til at paradigmet kan 
reproducere sig selv, og lærerne dermed kan gå til opgaven med en selvopfattelse af, at de 
udfolder deres fagprofessionalisme.

Skoleleder Mette Kaas fra Roskilde fortæller om efteruddannelsesindsatsen på følgende måde:58

”Krydspres findes ikke – kun kompleksitet. Og kun ved at øge min egen kompleksitet kan jeg 
håndtere den omkringliggende kompleksitet”. 

Min indgangsvinkel er, at lærerne er sådan set meget rummelige. Hvis man ved rummelighed 
forstår, at sådan er det (demografien i skoledistriktet) så skal man også være dygtig til at have dem, 
og hvordan bliver man så det? Det er så her, jeg synes, uddannelse af lærerne er sindssygt vigtig. 
Det er også det, jeg synes, er styrken i det, København gør med deres inklusionspolitik. De koster 
ikke bare børnene ud, men de uddanner lærerne, og det er det, der skal gøres her pr. 1. januar.
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Videre i interviewet problematiseres de centrale uddannelsesinitiativer i forhold til de 
uddannelsesinitiativer, som skolen udfører. Det er igen en kamp om, hvem der har ret til at 
definere det professionelle styringsparadigme – lærerne og også i dette tilfælde ledelsen har den 
opfattelse, at de bedst selv ved, hvad der er godt for dem, og centrale initiativer, i hvert tilfælde i 
begyndelsen, i bedste fald er forstyrrende for det professionelle arbejde.

Men på sigt må konklusionen være, at med en massiv uddannelsesindsats bliver 
inklusionsopgaven en del af det professionelle paradigmes selvforståelse – lige pludselig er det at 
være en dygtig professionel lærer også indbegrebet af, at man er dygtig til at skabe inkluderende 
miljøer, netop fordi man er blevet uddannet til det.

Anna Vadgaard fra H. C. Andersen Skolen i Odense betoner en helt anden vinkel på uddannelse, 
som afgørende for deres succes. For hende er det ikke kun de redskabsmæssige kompetencer, der 
skal være i centrum, her er det mindst lige så vigtigt, at medarbejdernes refleksive og 
organisationsteoretiske kompetencer er i top. Hun siger: 59

I bilag 7 reflekterer professor Steen Hildebrandt over netop denne form for kompetenceudvikling. 
Han siger:60

For ca. 10 år siden var det en bevidst satsning, at få folk til at synes, at inklusion var noget værd og 
få personalet til at opleve sig som vigtige parter i barnets opvækst. Det er ikke kun hjemmet, og 
nogle gange kan hjemmet slet ikke støtte det her, så skal lærerne føle sig overbevist om, at de kan 
godt gøre en forskel for det barn, og at det nytter. Det var Jørn Nielsen – en psykolog fra Skive, der 
introducerede det i Roskilde, og de har været på mange opfølgende møder. Det var os, der startede. 
Det tror jeg, havde en betydning, at han kom og fortalte. Det var den der forståelse for, at når et barn 
er provokerende og udfordrende, så har barnet brug for det stik modsatte, at der kommer en og 
støtter op om det. Den er jo svær at holde fast i, for det er jo 10 år siden. Lærerpersonalet bliver 
skiftet ud…. (Har indførelsen af LP modellen gjort en forskel?) Lærerne melder tilbage, at det har 
været en del af teamsamarbejdet at skulle være sammen om børn, der er udfordrende. Nu får de en 
mere kvalitativ måde at snakke om det på – en model som fører videre.

Hvis det er sådan, at vi ikke er i stand til at hæve vores medarbejdere op på et 
organisationsteoretisk niveau, hvorfra de kan overskue hele organisationen, hele værdigrundlaget, 
hvad vi er sat i verden for – det at være offentligt ansat – det at bedrive offentlig virksomhed – hvad 
skal det hele til for – der er noget, der er større end os selv. 

Vi er sat i verden for at lave den bedst mulige uddannelse for flest mulige børn. Hvis vi ikke kan få 
dem (medarbejderne) derop, vil de være i gang med at ekskludere i det skjulte. Man kan sige, at 
man hele tiden vil fokusere på de vanskeligheder, der er. Hvis alle er på organisationsteoretisk 
omgangshøjde.
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Anna Vadgaards ambition på personalets vegne kan sammenfattes i nedenstående skema61 som 
viser hendes ambition om at flytte medarbejdernes tænkning fra linearitet til cirkularitet. 

Førsteordens - kybernetik
Såkaldt lineær tænkning med fokus på:

Andenordens – kybernetik
Såkaldt cirkulær tænkning med fokus på:

Årsag – effekt Relationer, sammenhænge og forskelle
Univers – en sandhed Multivers – flere lige gyldige sandheder

Skyld – og offertænkning Hensigt og hensigtsmæssigheder
Det observerede system Det observerende system
Neutralitet = upartiskhed 

Oplevet effekt af en handling
Neutralitet = Nysgerrighed og respekt

Endegyldigt Alt er midlertidigt
Enten - eller Både - og

Jeanne Jacobsen siger videre:62

Her viser hun, at netop politisk indlevelse og forståelse for inklusionsopgaven giver skolelederen 
et kommunikationsværktøj til de fagprofessionelle, der siger at de skal blive endnu bedre til at 
skabe inkluderende miljøer, end de er i dag, men der er en grænse, som går der, hvor et andet 
skoletilbud i højere grad vil kunne tilgodese den enkelte elevs behov. Samtidig medvirker 
borgmesterens forståelse for opgaven til, at skolelederen oplever reduceret kompleksitet eller 
krydspres, og at hun dermed kan fokusere på den givne opgave i stedet for den modstand 
opgaven måtte få fra medarbejderside pga. manglende politisk forståelse for kompleksiteten for de 
fagprofessionelle. 

Det er dog langt fra sikkert, at investering i uddannelse giver oplevelsen af, at skolerne bakkes op i 
deres inklusionsarbejde. 

Mette Kaas fra Roskilde kommune ekspliciterer sin frustration over, at efteruddannelsen gennem 
LP modellens indførelse bruges som argument for at decentralisere midlerne til vidtgående 
specialundervisning:63 

Det er jo en meget idealistisk eller ideel formulering og fordring, men det er jo interessant på den 
måde, at jo mere man forestiller sig at den tænkning lykkes, jo mere man forestiller sig at den 
enkelte medarbejder har et organisatorisk overblik og en organisatorisk forståelse, desto mere 
overflødiggøre du, desto mere forsvinder behovet for ledelse – i hvert tilfælde nogle former for 
ledelse, fordi jo mere jeg forstår af helheden, og vi antager, at jeg også agerer ud fra den forståelse, jo 
mere vil helhedshensynet, helhedens interesser blive varetaget fordi jeg som medarbejder forstår 
helheden.

Jeg synes sådan set, vores borgmester har været god til at sige, at for det første er der grænser for 
inklusionen. Hun synes jo ikke, at de børn, der i dag sidder på specialskolerne, skal inkluderes.
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Mette Kaas tager det fagprofessionelle paradigme på sig – hun ser indblanding fra NPM – 
kontrakt. NPM – kontrakt, som i dette tilfælde er decentralisering af ustyrlige midler til 
vidtgående specialundervisning, forstyrrer skolelederens mulighed for, at hun kan leve det 
professionelle styringsparadigme sammen med lærerne. Hun tvinges over i NPM – kontrakt, som 
samtidig vil tvinge hende til at tage ledelsesmæssige beslutninger, der vil give lærerne oplevelse, 
af at deres fagprofessionelle fokus udvandes – en oplevelse, der givetvis fører til modstand mod 
projektet og i sidste ende mod lederen..

I Odense forholdt det sig anderledes. Skoleleder Anna Vadgaard lavede en praksis, der senere kom 
til at danne politik i kommunen. Anna Vadgaards tidligere direktør Klaus Majgaard udtrykker det 
således:64

Man kan se, at skolelederen ved at være meget præcis om skolens mål og ved at være en meget 
dygtig formidler formår, at reducere skolens helt overordnede vision og målsætning til 
deltagelsesmålet. Evnen til at lede opad i systemet blev gennemført forbilledligt. Det er en meget 
modig ledelse og absolut ikke uden risiko. Selv siger hun om dette:65

Ved at lede opad i systemet opnår Anna Vadgaard i sidste ende det samme som Jeanne Jacobsen i 
København. De to ledere får en fælles forståelse med det politiske niveau af de fagprofessionelles 
udfordringer med inklusionsopgaven, hvilket er med til at reducere kompleksiteten i 
ledelsesopgaven og med til at reducere modstand fra de fagprofessionelle.

De bruger LP modellens indførelse for tre år siden som argument for at decentralisere økonomien til 
den vidtgående specialundervisning. De bruger argumentet: Det kan I godt, I er jo blevet så gode til 
at inkludere. 

Det hører ingen steder hjemme. LP modellen kan overhovedet ikke frelse skolerne. LP kan være 
med til at styrke den inkluderende indsats, men det er noget pladder, at LP modellen skal være 
argumentet for decentralisering af specialundervisningen.

Anne havde truffet sine valg. Men det vi gjorde var, at vi både værdimæssigt og i det formelle 
styringssystem bakkede op omkring deltagelsesmål – altså det at man går videre i 
uddannelsessystemet. Det gjorde vi både i styringsværktøjerne, og politikerne lavede en politik, der 
havde alle unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse som mål. Så vi fik lavet et 
styringssystem, som stemte meget med hendes praksis.

Jeg startede i år 2000 med at sige, at jeg vil have en skole, der er sådan. Det var ikke pga. Odense 
kommune – absolut ikke. Vores inklusionsarbejde er vores eget – det er absolut ikke modarbejdet. 
Det er støttet af AKT og læsevejlederindsatsen. Den seneste børne- og ungepolitik understøtter også 
vores inklusionsprojekt.
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Omkring den direkte pædagogiske ledelse siger Jeanne Jacobsen:66

Her tager skolelederen fat i den empatiske del af den pædagogiske ledelse og personaleledelsen. 
Læreren skal ses, læreren skal høres, og skolelederen tager jf. Klaus Majgaards dilemmaspil i del 1, 
dilemmaet på sig og bliver en del af løsningen. På den måde holder skolelederen hele tiden fast i, 
at det er indenfor det fagprofessionelle paradigme, opgaven skal løses og forstås.

Mette Kaas fra Tjørnegårdskolen i Roskilde udtrykker sig således om den pædagogiske og 
personaleledelsesmæssige del af inklusionsopgaven:67

Her kombinerer Mette Kaas to paradigmer. Dels ved hun, at det professionelle paradigme kræver 
professionelle kompetencer til inklusion, og da ikke alle medarbejdere er på samme 
kompetenceniveau, må ledelsen af medarbejderne også være forskellig. Samtidig bruger hun også 
det relationelle paradigme til at se medarbejdernes forskellige formåen og deres forskellige 
forudsætninger for at være relationelt kompetente.

Jeg tror det er rigtig vigtigt, at man som leder støtter op om deres (lærernes) undervisning, fordi 
hvis de bare står og er helt på Herrens mark i forhold til, hvad jeg skal stille op med Peter, eller nu 
kommer der en i en rullestol eller noget andet. Så er man nødt til at stille op med nogle redskaber til 
de lærere. En ting er efteruddannelse – men det er jo på den lange bane. Men der er jo også det at gå 
ind og supervisere lærerne i forhold til, hvad du stiller op her. Det er også at støtte op og sige: Jeg 
kan godt se, det er en vanskelig opgave, men hvis nu vi gør sådan og sådan – så lærerne føler, de 
bliver bakket op. (…) Man skal kunne gå ind og have nogle redskaber eller sige, vi må gøre noget, 
du får en støtte ud. Det er ikke i orden, at lærerne bare står med det helt alene og ikke ved, hvad de 
skal stille op.

De spørger jo nogle gange, hvor grænsen er for inklusion – der er ikke nogen bestemt grænse.  
Grænsen går i forhold til, at du som lærer kan have dette her barn, at du kan skabe en relation til 
barnet. Det er lige før, de kan høre mig sige: Hvis du ikke kan holde det her barn ud, og der heller 
ikke er andre i teamet, der kan, så kan det barn ikke være her mere. Så arbejder vi på en anden 
løsning. Dernæst siger jeg, at det er forskelligt, hvor grænsen går – fordi barnet, læreren og teamet 
er forskellige, og dermed bliver der forskel på, hvornår forsøget på inklusion slutter. Det er vigtigt, 
at de kan se for sig, at det her kan have en ende, derfor har vi en meget fasttømret sagsgang på 
skolen. Det betyder, at de ved, hvad skal jeg gøre, hvis jeg er bekymret for et barn.
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I Odense er det et stort fokus for Anna Vadgaard at det at undervise i Volsmose med de elever, som 
er i distriktet, er en særlig opgave, som kræver en særlig tilgang til lærerarbejdet. Hun gør en dyd 
ud af, at lærerne opnår organisationsteoretiske kompetencer for at kunne begå sig i den vanskelige 
virkelighed de dagligt møde - hun beskriver virkeligheden således:68

…jeg tror, vi har italesat - i vores organisation -  det med at være i afmagt. Når folk bliver ansat, 
tager jeg en snak med dem om, at de vil opleve, at de kommer i afmagt. Du vil blive udfordret på 
din autoritet, når børn af kriminelle forældre møder med dårlige erfaringer med voksne, så når der 
kommer en ny lærer ind i klassen, og eleven udbryder: Jeg hader dig. Så skal læreren kunne se bag 
om adfærden og sige – han har rigtigt dårlige erfaringer med voksne, nu er han i gang med at prøve 
mig af. Så skal læreren sige: Gør du det, jeg kan ellers godt lide dig. Hvis man som voksen ikke har 
den viden, inden man går ind i klassen, så risikerer man at vælte. Så vi har italesat ,at for ikke at gå i 
afmagt, så skal du gå i frontallapperne, og det skal du have hjælp til. Det er ikke rart at blive 
udfordret på ens autoritet. Jeg spørger altid til samtalen: Hvordan har du det med at blive udfordret 
på din autoritet? De, der siger: Det har jeg det fint med. De bliver ikke ansat. For det passer ikke. 
Det er ikke sjovt, at nogen giver en fuck fingeren – du er ikke min far. Jeg siger til nye lærere, at de 
midler eleverne bruger til at opnå det, de gerne vil, er præcist de modsatte midler end dem, de 
burde bruge. Det er den voksne, der skal kunne se bag om adfærd og sige: Du har det vist svært i 
dag, skulle vi lige gå en runde. Det er afgørende at skabe relationen. Relationskompetence er jo 
heller ikke noget, man er født med. Man skal have et ønske om at opbygge relationen. Har de det, så 
skal de nok få hjælp. Vi har et stort vejlederkorps. De står der prompte. Man bliver heller ikke ansat 
her uden at få en røv fuld AKT timer med. Der simpelthen kigger på ens lærerpersonlighed. Fordi 
man kan ikke selv. Som jeg siger – den 53 årige matematiklærer, der har totalt styr på sin faglighed, 
har totalt styr på sin læreridentitet, risikerer at falde med et brag. Så vi har også italesat: Det er ikke 
et spørgsmål, om du falder, det er et spørgsmål om, hvor graciøst du rejser dig. Det er en 
italesættelse af, at det er legalt at have vanskeligheder. Du kommer ikke udenom dem, men det er et 
fælles anliggende, at du kommer ud af dem. Du har pligt til at mærke rigtigt god efter, hvornår du 
er ude af flow. Så skal vi nok være der. Man skal sige til en kollega. Jeg kan se, du har nogle 
vanskeligheder lige nu – gå hen og tag en kop kaffe, så tager jeg lige over. Hvis vi ikke tør det her, så 
skal vi ikke være her. Så feed back systemet er på en gang nådigt og unådigt, og så er det fuld af 
engle. Du skal kunne bruge de her engle til noget. Fordi hvis du ikke kan bruge dem til noget, så 
skal du ikke være her. Det betyder, du skal være ærlig omkring din sårbarhed. Vi har alle sammen 
en sårbarhed omkring nogle specielle problematikker. Hvis det er sådan, at nogen skulle få lyst til at 
tage børn med hjem i lommen, så bliver de fyret. Det kan de børn heller ikke bruge til noget. De kan 
bruge konsistente, autentiske, troværdige voksne – når de siger ja eller nej, mener de det.
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I citatet nedenfor tager Jeanne Jacobsen fat i lederens ansvar for det fysiske arbejdsmiljø og 
undervisningsmiljøet. Dette citat kan dels ses som lederen, der ved, at mangler i det fysiske miljø 
tager fokus fra lærernes kærneopgave at undervise, det kan også ses som et forsøg på at være lige 
et halvt skridt foran konflikter med det fagprofessionelle miljø.69

6.5 - Konklusion på hvordan skolelederne håndterer det professionelle paradigme

Fælles for de tre skoler er, at de alle ligger i skoledistrikter, som har krævet inklusionskompetencer 
i personalegruppen længe før det blev moderne at tale om det i alle skolevæsner. 

Alle tre skoleledere har opdaget, at kompetencer i forhold til uddannelse styrker det professionelle 
paradigme i forhold til paradigmets oplevelse af, at det kan tage flere opgaver på sig og forholde 
sig professionelt til disse. Måden, denne professionelle kompetenceudvikling udfolder sig, er dog 
noget forskellig. En vil helst klare det indenfor organisationens rammer, en anden hilser støtten fra 
kommunale initiativer velkommen, og den sidste løfter kompetenceudvikling til også at omfatte 
organisationsforståelse eller som skemaet viste – så forsøger hun at flytte personalets 
professionelle tænkning fra en lineær tænkning til en cirkulær tænkning.

En skoleleder ekspliciterer skolelederens ansvar for, at det fysiske miljø fungerer som afgørende 
for succesraten med inklusion og lærernes mulighed for at skabe fokus i deres arbejde. Årsagen, til 
at de to andre ikke nævner det eksplicit, tror jeg, er, at den ene har været med til at bygge skolen 
for 13 år siden og skolens fysiske udformning dermed er mere eller mindre hendes værk, og den 
anden har været med til at ændrer en skole fra en åbent plan skole til en afdelingsopdelt skole med 
klasser. Dermed er håndteringen af det fysiske miljø noget de to sidste har afsluttet for flere år 
siden. 

Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som leder, i den tid børnene er her, ikke bare sidder bag sin 
computer. At man er ude på lærerværelset, man er ude i skolegården, man er ude og observere 
undervisning. Altså at man gør sig til en langt mere pædagogisk leder, end man i nogle år har været 
vant til. Så man fortæller lærerne, at fokus det ér kærneydelsen. Det gælder både for kvaliteten af 
undervisningen og for inklusionen, at vi som ledere kommer mere ud og er med, med i 
konfliktløsningen. Jeg synes, man skal have en forståelse for, at lærerliv  i dag, det er ikke noget 
nemt liv. Fx inklusion i et it forløb. Hvis jeg var lærer, ville jeg tapsvede, inden jeg gik ind i et it 
lokale. 28 børn. Den ene har adhd, og virker det her nu? Hvis ikke det virker, skal man lige prøve at 
få det til at virke, og der er larm imens. Det er rigtigt svært for dem. Jeg tænker meget, at vi skal 
sikre, at hele den her tekniske side er i orden, at klasseværelserne er i orden, smartboardne virker, at 
der er ordentlig ventilation i klasselokalet. Hele den der fysiske side skal være i orden, så lærerne 
får frigivet mest mulig tid til at have et øje på hver en finger og til undervisningen. Det, synes jeg, er 
vigtigt, vi gør som skoleledere. Det må vi simpelthen kæmpe for.
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6.5.1 - Hvordan skolelederne håndterer NPM - kontrakt

I ovenstående afsnit har vi set skoleledere, der meget bevidst forholder sig til det professionelle 
paradigmes forventninger til god ledelse. I dette afsnit vil jeg vise, at det forholder sig helt 
anderledes med NPM – kontrakt.

I NPM – kontrakt leder vi efter tegn på styring af resultater, hvad der nedfældes i kontrakter som 
pligter. 

Claus Hjortdal fra skolelederforeningen ser decentralisering og kontrol af målopfyldelse og 
dermed brug af NPK – kontrakt som et udtryk for ressourceknaphed i det offentlige – han siger:70 

Jeg viste i del 1, at NPM – kontrakt, ud fra en teoretisk forståelse, var designet til at styre primært 
det professionelle paradigme. Noget tyder på, at denne teoretiske forståelse ikke helt er slået 
igennem på de skoler, hvor det er lykkes at styrke skolernes inkluderende praksis. Her er der 
måske nærmest tale om en bevidsthed, om at NPM – kontrakt eksisterer og den ageren 
skolelederen foretager i forhold til NPM – kontrakt handler om, at den skal forstyrre lærerne 
mindst muligt i deres professionelle virke. 

Interviewet med, og nogle af teksterne fra Klaus Majgaard tyder også på, at man i den kommunale 
topledelse har set begrænsningerne i NPM – kontrakt. Klaus Majgaard lægger vægt på, at 
kontrakterne ikke må blive så detaljerede, at de øger kompleksiteten i det politiske niveau. 
Dermed giver han også skolelederne friere rammer til at finde vejen til kontraktopfyldelsen. 
Endvidere lægger Klaus Majgaard mere vægt på kvaliteten af dialogen om kontrakten end på 
selve kontrakten. På den måde håndterer han skoleledernes professionsparadigme samtidig med, 
at han sikrer det politiske niveau det nødvendige styringsredskab – kontrakten. Det er den ledelse 
og den dialog han kalder strategisk, pædagogisk ledelse – en ledelsesform, der fokuserer dialogen 
om skolen.

Skolelederne håndterer det professionelle paradigme ved at tage det på sig og mere eller mindre 
ignorerer NPM – kontrakt, når de italesætter sig selv i forhold til dette paradigme – i realiteten 
bruger skolelederne NPM – kontrakt til at skabe orden i skolens mål og til at styre lærerne. 

Vi havde en diskussion i sidste uge i et helt andet regi hvor vi snakkede om den virkelighed, der er i 
Danmark i dag. Den handler om, hvad skal man sige, ansvarsforflyttelse: Politikerne på 
Christiansborg ved godt, at der er ikke alle de penge der skal til de ting vi forventer af 
velfærdssamfundet. Derfor decentraliserer de ud til kommunerne og siger: Vi har lavet økonomiske 
aftaler, derfor forventer vi I løfter de opgaver vi sætter jer til. Kommunerne ved godt, at med de 
midler kan vi ikke løfte de opgaver som borgerne forventer af et velfærdssamfund, derfor lægger de 
pengene ud til skolerne, daginstitutionerne eller ældrecentrene og siger: Her er de penge der skal til 
for at vi kan løse den opgave, vel vidende, at der ikke er penge nok. Der kommer skolelederen, 
læreren, sygeplejersken – helt ude i udføreleddet, til at blive Sorte Per. De skal være garanten for at 
man godt ved, hele vejen op i systemet, at det ikke hænger sammen.
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Når skolelederne taler om NPM – kontrakt siger de ofte, at paradigmets influering på 
inklusionsarbejdet opleves som upassende forstyrrelser for ledelserne. Lederne reagerer forskelligt 
på dette. Jeanne Jacobsen ser det ikke – hun oplever forvaltningen og politikerne som støttende og 
forstående overfor inklusionsopgaven. Mette Kaas forholder sig reaktivt til NPM – kontrakt 
logikken og oplever, at hendes ledelsesrum stækkes, og Anna Vadgaard er et skridt foran og får sin 
praksis lavet til politikker i kommunen, hvorved indholdet af NPM – kontrakt kommer til at støtte 
hendes ledelse.

I Odense giver Anna Vadgaard udtryk for en harme over den konkurrence, som 
kontrakttænkningen udsætter skolen for. Hun siger:71 

Som tidligere vist, bruger hun sit engagement til at komme et skridt foran og lave en praksis, der 
danner politik og mere eller mindre sætter NPM – kontrakt ud af spillet. Når man sammenholder 
dette med, at Klaus Majgaard gennem en årrække har været chef for Anna Vadgaard tegner der sig 
et billede af, at de gensidigt har styret hinanden – Klaus Majgaard gennem kvalitativ dialog om 
skolens praksis, der i sidste ende fører til en kontrakt og Anna Vadgaard gennem argumenterede 
krav til kontraktens fokus. For mig at se, fremstår de begge, på hvert deres niveau som autentiske 
ledere. Det er samtidigt interessant, at de også er de eneste, der kan komme med et bud på, 
hvornår inklusionen har været en succes – nemlig når overgangsfrekvensen til 
ungdomsuddannelserne er over 95 %. Med dette succeskriterium accepterer de begge en form for 
NPM - måling som ét udtryk for skolens kvalitet.

Mette Kaas fra Roskilde formulerer den oversættelsesopgave, hun har mellem forvaltningens 
NPM tænkning til lærernes professionstænkning på følgende måde:72

Med den konkurrenceudsættelse, der er mellem vores 35 skoler, skal jeg ikke sidde og diskutere 
med mine kolleger, om vores undervisningskvalitet er i orden eller ej fordi der er stadig nogle af 
dem, der stadig tror på karaktergennemsnittet – og det gider jeg simpelthen ikke bruge tid på. Så vil 
jeg hellere tale med nogle politikere – konkurrenceudsættelsen gør jo, at der er nogen, som kan sige 
sig fri for at være i konkurrence.  Det kan vi ikke, når vi er i Volsmose, vi er i den grad 
konkurrenceudsat, skældt ud og hængt ud, så vi er simpelthen nødt til at brande os, så det er til at 
få øje på.

Jeg tænker omkring sådan nogle politiske mål, det gælder både LP og andre – at finde en 
sammenhæng og gøre det fornuftigt for lærerne.
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Jeanne Jacobsen har svært ved at se det negative ved den NPM – kontraktstyring, som kommer fra 
forvaltningsniveauet, og i forhold til inklusion føler hun sig bakket op. Da jeg introducerer hende 
til tænkningen i Klaus Majgaards artikel ”Dilemmaspillet” siger hun:73

Jeanne Jacobsen kender tilsyneladende til, at kompleksiteten af kontrakten på forvaltningsniveau 
er meget mindre end på skolelederens forandringsledelsesniveau, så følelsen af at sidde alene med 
opgaver, der i forvaltningen synes færdige og løst, på skolelederniveau kan føles kaotiske og 
halvfærdige. 

SFI konkluderer bl.a. i kapitel 6 i rapporten: ”Ledelse af folkeskolerne. Vilkår og former for 
skoleledelse”, følgende: Langt de fleste skoler har fastsat mål og værdier for skolens faglige 
niveau, elevernes læringsmål for de enkelte fag, elevernes efterfølgende optagelse på og 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse samt elevernes trivsel og sociale velbefindende. I de 
fleste skoler er mål og værdier fastsat i overensstemmelse med de kommunalt eller nationalt 
opstillede mål eller værdier. Elevernes trivsel og velbefindende synes at udgøre et meget vigtigt 
måletema for skolerne. (…) Siden 2004 er der blevet relativt færre skoler, der udvikler skriftlige 
målsætninger for netop deres skole. Dette skyldes ikke nødvendigvis, at der nu er færre skoler, der 
anvender skriftlige målsætninger . En mere sandsynlig forklaring er, at skolerne i højere grad 
overtager de målsætninger, som kommunerne eller staten har opstillet, frem for at udvikle deres 
egne.74

Noget kan altså tyde på, at skolelederne selv benytter sig af NPM – kontrakt for at styre den 
professionelle paradigme – lærerne.

6.5.2 - Konklusion på hvordan skolelederne håndterer NPM – kontrakt

Noget tyder på at skolelederne, der lykkes med at gøre deres skolers praksis mere inkluderende, 
ikke kun i teorien, men også i praksis, bruger NPM – kontrakt til at styre det professionelle 
paradigme gennem den strategisk – pædagogiske ledelse og eksplicitering af de pligter, der ligger i 
arbejdet som lærer. Udfordringen, i at de bruger dette styringsredskab, er at skolelederne kun i 
ringe grad står ved det – styring fra forvaltningsniveauet gennem kontrakter italesættes som 
forstyrrende og negativt, samtidig med at skolelederne selv bruger kontrakter i deres målstyring af 
skolen.

Næstformanden i Skolelederforeningen byder ind med, at kontrakterne er en måde at håndtere 
diskrepansen mellem politiske mål og ressourceknaphed. Vi har også fået et bud fra SFI rapporten 
på, at det er en af måderne at håndtere den polyfoni af politiske mål, der rammer skolen fra både 

Nu har jeg ikke prøvet det med inklusion, men jeg har prøvet det rigtigt mange andre gange – fx 
ved skolesammenlægninger. Interessen inden er helt i top, og så har man lagt skolerne sammen, og 
så kan du ikke se røven for bare skosåler. Det har jeg prøvet på Nørrebro – her gik det godt, og her 
(på Tagensbo skole) har der siddet en skoleleder, hvor det ikke gik godt. Han har jo ikke fået den 
hjælp, der skulle til, og så står man bagefter og peger fingre af ham. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror de 
sætter et flueben – så er det klaret og så videre til noget nyt.
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stat og kommune. I den sammenhæng er det interessant, at skolelederne kun i ringe grad benytter 
kontrakttænkningen til at fremme skolens egne mål. 

De tre interviewede skoleledere har tre meget forskellige tilgange til NPM – kontrakt. 
Forskelligheden spænder lige fra undren over, at forvaltningsniveauet træffer afgørelser i 
forlængelse af kontrakten, som ikke hænger sammen med virkeligheden, til at kontrakten er en 
stor støtte, til at skolens egen praksis formuleres som mål i kontrakten.

Dermed kan jeg sige, at NPM – kontrakt er et udskældt, men meget benyttet styringsværktøj både 
på forvaltnings- og skoleledelsesniveau, og at dette værktøj formentligt også har en afgørende 
betydning for succesen med at gøre skolerne mere inkluderende. 

6.5.3 - Hvordan skolelederne håndterer det relationelle paradigme

I undersøgelsen af hvordan det relationelle paradigme benyttes, leder jeg efter tegn på hvordan 
der kommer fokus på medarbejderen, og hvordan vi kan se konsekvent samspil med andre 
personer via sprog og tanker også med fokus på fremtid og det positive. 

Leif Sort fra dlf viser i nedenstående kommentar, at personalet, udover professionsparadigmet 
også i høj grad efterspørger at det relationelle paradigme bruges aktivt.75 3.

Claus Hjortdal fra skolelederforeningen fortæller om egen erfaring med at bruge det relationelle 
paradigme til at styrke skolens inkluderende praksis. Han siger:76

Man er nødt til at lade alle disse initiativer vokse op fra bunden. Plant et frø, man skal vande det, 
gøde det dyrke det, men der skal komme en grokraft fra de folk, der skal gennemføre det. Hvis man 
bare fra kommunen meget hurtigt lægger en bestemt model ned over og siger: Det skal I alle 
sammen gennemføre. Det har vi nemlig også set nogle eksempler på. Så går det ikke specielt godt – 
nødvendigvis, for der vil altid være nogle kolleger og nogle ledere måske også som ikke brænder 
for den måde at løse det på.

I det her felt skal I finde ud af hvordan tilrettelægger I undervisningen så vi rummer de børn, som 
skal være der. I skal tænke tværgående, I skal tænke holdundervisning, I skal tænke alt muligt. Når 
I har snakket om det, vil jeg gerne deltage i et møde, så skal jeg overbevises om, at den måde I gør 
det på er med til at sikre, at Peter kan være i klassen. Fordi, jeg skal stå til ansvar overfor forældrene 
og overfor kommunen om at vi gør den rigtige indsats: Det var faktisk en rigtig god proces.
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Skoleleder Jeanne Jacobsen arbejder bevidst med relationerne mellem lærere og ledelse. Hun 
siger:77

Skoleleder Mette Kaas fra Roskilde udtrykker sig meget kort og præcist om sin ledelsesmæssige 
brug af det relationelle paradigme. Hun siger:78

Skoleleder Anna Vadgaard har meget eksplicit forholdt sig til det relationelle paradigme som en 
nødvendighed, når man arbejder på en skole med store sociale og relationelle udfordringer – hun 
kalder det for det ”støttekorset” der er bygget op omkring lærerne. Hun siger:79

SFI rapporten fra 2011 ”Ledelse af folkeskolerne. Vilkår og former for skoleledelse. Det Nationale 
forskningscenter for velfærd” har også undersøgt den relationelle ledelse. De skriver bl.a.:

Skolelederne forsøger at motivere de ansatte ved at anerkende de lærere, der gør det godt. Dette 
kommer til udtryk gennem ros, tildeling af særlige ansvarsområder og opfyldelse af evt. 
efteruddannelsesønsker.80

SFI kommenterer videre, at skolelederne er bevidste om, at netop den relationelle del af 
personaleledelse er vigtig i konkurrencen om de dygtigste medarbejdere. 

6.5.4 - Konklusion på hvordan skolelederne håndterer det relationelle paradigme

Ovenfor har jeg vist, at det relationelle paradigme og dermed den relationelle del af 
personaleledelsen er i fokus. Dels er det en forventning fra medarbejderne, at de tages med på råd 
– både pga. af deres profession, men også fordi de som mennesker har behov for og krav på at 
blive set og hørt. Dels er skolelederne meget bevidste om, at hvis de skal have medarbejderne til at 
yde i, til tider, meget vanskelige situationer, er det afgørende, at relationerne er på plads, og at de 
som ledere sikrer de nødvendige redningskranse, for at medarbejderne kommer hele igennem. 

Men der er jo også det at gå ind og supervisere lærerne i forhold til, hvad du stiller op her. Det er 
også at støtte op og sige: Jeg kan godt se, det er en vanskelig opgave, men hvis nu vi gør sådan og 
sådan – så lærerne føler, de bliver bakket op. Det er noget af det, man faktisk siger mest her på 
stedet – fordi jeg er ny her på skolen. Så siger de: Du er simpelthen så god til at bakke os op.

Det er vigtigt, at jeg som leder kan give læreren et lyspunkt.

Det er aldrig nogen sinde et privat problem, hvis man har vanskeligheder med sin autoritet – det er 
et teamanliggende og i sidste instans et anliggende for ledelsen. Så vi skal tilbyde de redskaber, der 
skal til, for at man kan håndtere børnene.
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6.6 - Konklusion på hvordan skolelederne i praksis har håndteret det krydspres, der viser sig, 
når man anskuer ledelsesopgaven i styringsparadigmefokus

I teoriafsnittet præsenterede jeg styringsparadigmerne som særlige og grundlæggende 
styringssyn, der rammer skolelederen med lige stor kraft. I praksis har det vist sig, at det pres 
styringsparadigmerne lægger på skolelederne, når de skal gøre deres skolers praksis mere 
inkluderende, veksler meget fra kommune til kommune og fra skoleleder til skoleleder. Jeg har 
vist, at skolelederne forholder sig mere eller mindre bevidst til udfordringerne i 
styringsparadigmerne. Når det er bevidst, vælger skolelederen på forhånd, hvilket styringssyn han 
vil lade sig påvirke af, og hvilke der i større eller mindre grad vil blive ignoreret. Når skolelederens 
forholden bliver mere ubevidst, bliver resultatet stort set det samme – eneste forskel er, at man 
med rette kan sætte spørgsmålstegn ved, om de udfordringer, som håndteres, er de rette. Det kan 
virke som om, at de ”ubevidste” skoleledere forholder sig til de udfordringer, som tårner sig op 
tættest på, hvorimod de ”bevidste” i kraft af deres overblik vælger at håndtere de vigtigste 
udfordringer. 

Jeg ser, at det professionelle styringsparadigme hos alle de interviewede skoleledere, har det 
største fokus. Det kan der være mange grunde til, f.eks. er det fortsat almindeligt, at lederen 
oprindeligt er uddannet lærer og dermed er opdraget til selv at have det fagprofessionelle fokus, 
dels kan det være et udtryk for, at lederen i sit daglige arbejde har lærerne tættest på og gennem 
denne relation så at sige socialiseres til at sætte et fagprofessionelt ledelsesfokus eller med andre 
ord, det forekommer som det letteste, hvis skolen skal nå sine mål uden for mange konflikter.

Når det er sagt, er det bemærkelsesværdigt, hvor tæt NPM – kontrakt er kommet på folkeskolens 
hverdag. Dels optræder kontrakt eller aftaletækningen som en meget dominerende tankegang for 
lederne. De så at sige sender kontraktforpligtigelsen videre til lærerniveauet, fordi netop 
kontrakterne ekspliciterer skolens samfundsmæssige mål og forpligtigelser. Om vi her har en 
udgave af dilemmaspillet vil afhænge af, om den enkelte skoleleder tager kontrakten på sig og 
bliver en del af arbejdet med målopfyldelsen, eller om skolelederen bare ekspedere kontrakten 
videre i ufordøjet stand.

Med hensyn til det relationelle styringsparadigme optræder det også med forskelligt fokus hos de 
interviewede skoleledere. Vi har set eksempler på, at skoleledere bygger hele systemer op til at 
håndtere personale, når det bliver vanskeligt. Andre lægger mere vægt på, at de som ledere er til 
stede blandt lærerne og bakker dem op. På spørgsmålet om hvordan de ser deres krydspres 
svarere de følgende.
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Tabel. På spørgsmålet om hvor skolelederne oplever de bliver mest pressede når de skal gøre deres 
skoler mere inkluderende siger de:

SFI	  rapporten Særligt	  på	  store	  skoler	  konstateres	  det,	  at	  skolelederne	  i	  nogen	  grad	  selv	  
vælger	  og	  fra	  vælger	  hvilken	  del	  af	  lovgivningen	  skolen	  skal	  leve	  op	  8l.

Anne	  Vadgaard Rankingen	  opleves	  som	  et	  pres.	  Anne	  Vadgaard	  er	  bange	  for	  at	  den	  vil	  
demoralisere	  personalet.

Me+e	  Kaas Det	  opleves	  som	  et	  pres,	  når	  lærerne	  italesæ@er,	  at	  de	  har	  vanskeligt	  ved	  
at	  klare	  en	  opgave.

Jeanne	  Jacobsen • Rankingen	  opleves	  som	  et	  pres.
• Lærere	  der	  synes	  det	  er	  svært	  opleves	  som	  et	  pres.
• Elever	  der	  gennem	  deres	  adfærd	  medvirker	  8l	  eksklusion	  af	  andre	  

elever	  opleves	  som	  et	  pres.

Ved en analyse af hvordan skolelederne forholder sig til det krydspres som kan føres direkte 
tilbage til styringsparadigmerne finder jeg følgende:

Det	  professionelle	  
styringsparadigme

NPM	  –	  kontrakt Det	  rela>onelle	  
styringsparadigme

SFI Skolerne	  beny@er	  NPM	  –	  
kontrakt	  8l	  at	  styre	  
lærerne.

Anne	  Vadgaard Arbejder	  med	  
organisa8onsteore8sk	  
kompetenceudvikling.
Proak8v	  i	  forhold	  8l	  top	  
down	  krav.
Pædagogisk	  ledelse	  er	  i	  
fokus.

Øget	  konkurrence	  mellem	  
skolerne	  opleves	  nega8vt.
Bruger	  NPM	  –	  kontrakt	  
som	  argument	  for	  at	  ville	  
måles	  på	  
overgangsfrekvensen.

Det	  rela8onelle	  paradigme	  
bruges	  8l	  at	  skabe	  en	  
kollek8v	  opfa@else	  af,	  at	  
problemer	  aldrig	  er	  
private.

Me+e	  Kaas Kompetenceudvikling	  i	  
inkluderende	  
pædagogiske	  og	  
didak8ske	  værktøjer.
Reak8v	  i	  forhold	  8l	  top	  
down	  krav.
Pædagogisk	  ledelse	  er	  i	  
fokus.

NPM	  –	  kontrakt	  
begrænser	  
ledelsesrummet.
Skolelederen	  skal	  
formulere	  en	  
sammenhæng	  der	  giver	  
mening	  for	  lærerne.

Ser	  mennesket	  som	  unikt.
Lederen	  skal	  kunne	  give	  
læreren	  et	  lyspunkt.

Jeanne	  Jacobsen Kompetenceudvikling	  i	  
inkluderende	  
pædagogiske	  og	  
didak8ske	  værktøjer.
Reak8v	  i	  forhold	  8l	  top	  
down	  krav.
Pædagogisk	  ledelse	  er	  i	  
fokus.
Det	  fysiske	  arbejdsmiljø	  er	  
i	  fokus.

NPM	  –	  kontrakt	  kan	  
opleves	  som	  
forvaltningens	  måde	  at	  
skubbe	  dilemmaer	  videre.
Oplever	  kontrakten	  som	  
stø@ende	  for	  skolens	  
virksomhed.

Læreren	  skal	  føle	  sig	  
bakket	  op.

Tabel	  2.	  Hvordan	  skolelederne	  ser	  på	  de	  tre	  behandlede	  styringsparadigmer.
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6.7 - Hvordan skolelederne i praksis håndtere det krydspres, forældrene lægger på skolens 
ledelse

Klaus Majgaard har en klar ide om, hvordan forældre skal mødes, så lederens krydspres kan 
håndteres, og forældrene føler sig involverede og hørt. Han siger:81

Om Klaus Majgaards medborgerskabsdiskurs holder, særligt i relation til de tre skoler, hvor jeg har 
interviewet lederne, er nok et spørgsmål. I kapitel 8 konkluderer SFI i rapporten, ” Ledelse af 
folkeskolerne. Vilkår og former for skoleledelse. Det Nationale forskningscenter for velfærd” 
følgende: 

”Derudover oplever skoleledere på skoler med svagere elevsammensætning, at dårligere skole- 
hjem – samarbejde begrænser kvaliteten af undervisningen – om mest i mindre grad”.82

Man kan derfor sige, at Klaus Majgaard stiller en idealfordring op om at italesætte forældrene i en 
medborgerdiskurs – årsagen, til at det bliver en idealfordring, er at mange svagere stillede hjem 
ikke har det nødvendige beredskab til at kunne se sig selv som medborgere i relation til deres 
barns skolegang.

Skoleleder Jeanne Jacobsen udtrykker sin udfordring med skole- hjem – samarbejdet på følgende 
måde:83

Videre taler hun om, hvor vanskeligt det er at få forældrene til at forstå, hvad det vil sige at gå i 
skole og forstå det ansvar, de har som forældre for, at deres barn får en god skolegang.

Der ligger noget i, hvordan vi går i dialog med de forældre. Vi kan godt have et mål om at hæve den 
dialog, vi har med forældrene. Hvis de kommer med afsæt i et individuelt perspektiv – som rene 
forbrugere, så er vi nødt til at adressere den forældre i et medborgerperspektiv. Så er vi nødt til at 
snakke – ikke bare om hans barn, men om alle børn i klassen, men også hans barn. Hans barn skal 
også trives og have det godt. Vi er nødt til at løfte det op og sige – hvad er det for en folkeskole vi 
vil have og kære forældre, du er ikke bare kunde i folkeskolen, du er medejer af den, så du har et 
ansvar for at udvikle skolen som helhed. 

Jeg har den opfattelse, at du kan ikke adressere folk som medborgere, uden at de på et eller andet 
tidspunkt bliver nødt til også at agere som det. Jeg tror, det er ret svært at undslå sig 
medborgerskab, hvis du konsekvent bliver talt til som medborger. Hvis vi taler til dig som 
forbruger og siger – det er vi også kede af, så bliver det nemt for dig at blive i forbrugerrollen. Men 
på sigt kan du ikke undslå dig for at gå ind i den diskurs, hvor du er nødt til at tage et ansvar, der er 
bredere end dit eget barn, hvis du hele tiden bliver talt til som en, der gør det. Dvs. der har vi en 
rolle i at facilitere et medborgerskab.

JJ. Problemet for os er jo, at de ( forældrene) har svært ved at påtage sig ansvaret. 

NN. Betyder det så, at der ligger mere ansvar på skolen?

JJ. Ja det gør der helt bestemt – hele denne her opdragende del i, hvad det vil sige at gå i skole. Den 
gode skoletaske, den gode madpakke, det gode penalhus og du skal lave lektier, hvordan laver man 
lektier, hvor får du hjælpen henne og sådan noget. 
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Skoleleder Mette Kaas fortæller om den målrettede strategiske indsats hun har lavet for at mindske 
konfliktstoffet mellem skole og hjem – særligt når der tales om arbejdet med at gøre skolen mere 
inkluderende. Hun siger:84

Mette Kaas gør i virkeligheden det Klaus Majgaard efterlyser – hun beder ”de andre forældre” om 
at tage medborgerperspektivet, så der er plads til så bred en elevgruppe som muligt.

Skoleleder Anna Vadggard fra Odense kommenterer skole- hjem – samarbejdet på følgende 
måde:85

Set i perspektiv af den diskursive tilgang til skole- hjem- samarbejde som Hanne Knudsen 
introducerede ovenfor, er det, som om Anna Vadgaard har parkeret sine ambitioner i skole- hjem- 
samarbejdet med pligt og opbakningsdiskursen. De tre øvrige diskursive tilgange til samarbejdet 
berøres kun perifert, og der synes ikke at være ambitioner om at få dem internaliseret i 
samarbejdsrelationen mellem skole og hjem.

I teoriafsnittet berører jeg kort systemteorien, hvor jeg antager, at det kan være problematisk, at 
relationen forældre / barn italesættes i kærlighedens kode overfor en skole, der italesætter deres 
relation til eleven i læring / ikke læring.

Når vi ser på de tre skoleledere og rapporten fra SFI, synes der ikke at være belæg for denne 
bekymring. Skolelederne bruger jo netop kærlighedskoden til at få forældrene til at samarbejde om 
det, der er bedst for børnene.

6.7 - Konklusion på hvordan skolelederne i praksis håndtere det krydspres forældrene lægger 
på skolens ledelse

Skolelederne erkender presset fra forældrene, men på forskellig vis bruger de forældrenes ønske 
om at ville deres børn det bedst muligt til at håndtere denne del af krydspresset. Vi har også set et 
eksempel på, at en skoleleder ved at italesætte forældrene som medborgere får et medspil fra de 

NN. Bliver du mødt med modstand omkring inklusion fra forældreside? 

MK. Især tidligere. Jeg har arbejdet meget på, at de forældre, der har børn med (diagnoser m.v.), at 
de forholder sig åbent. Det er en god pædagogik at få forældrene til at fortælle om deres barns 
vanskeligheder. Eller at vi får lov til at fortælle forældrene, at der er et problem, og at de skal vide, 
at vi arbejder med det. Det er vigtigt at skabe en åbenhed, og jeg synes egentligt, jeg kan tage fejl, 
forældrene synes, det er i orden, især når de ved, hvorfor en elev skejer ud. 

Det, vi forfægter, det er samarbejdsforpligtigelsen.  Jeg kan godt have en mor oppe, som jeg siger til 
– du har en rigtig dygtig dreng. Han viser med al tydelighed, at der er noget vi ikke fatter, vil du 
hjælpe os. Han bliver ukoncentreret, han bliver urolig, og vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. 
Forældre vil gerne samarbejde. De er vilde efter at gøre det bedste for deres børn – alle sammen. 
(…)

NN. I har taget det aktive valg, at skolen det er jeres ansvar. 

AV. Yes, og hjemmet, det er deres ansvar.
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forældre hvis børn ikke er i problemer. Det er også interessant, at ingen af skolelederne håndtere 
hele det diskursive pres, som Hanne Knudsen har fundet frem til. Det ser ud til, at erkendelsen af 
at det generelt er en svær forældregruppe, som er tilknyttet skolerne gør, at skolelederne lægger 
minimalt ansvar ind i hjemmet – dermed bliver konfliktzonen mellem skole og hjem også mindre, 
fordi skolens risiko for at gå privatsfæren for nær minimeres.

Tabel	  3.	  Håndtering	  af	  pres	  fra	  forældrene.

Klaus	  Majgaard Pres	  fra	  forældre	  /	  borgere	  bør	  håndteret	  i	  en	  medborgerskabslogik.

Anne	  Vadgaard Skolen	  er	  skolens	  ansvar	  –	  hjemmet	  er	  hjemmets	  ansvar.	  Der	  eksisterer	  en	  gensidig	  
samarbejdsforplig8gelse.

Me+e	  Kaas Der	  skal	  arbejdes	  med	  at	  skabe	  åbenhed	  mellem	  forældre	  om	  problemer.

Jeanne	  Jacobsen Nogle	  forældre	  er	  så	  svage,	  at	  skolen	  må	  tage	  en	  del	  af	  forældreansvaret.	  Nogle	  
forældre	  forstår	  ikke	  deres	  ansvar,	  når	  de	  har	  børn	  i	  skolen.
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7 - Konklusion på problemformuleringen
Med denne masterafhandling vil jeg undersøge, om der kan peges på særlige ledelsesmæssige strategier eller 
særlige ledelsesmæssige værktøjer, som er tilstede på de skoler eller i de kommuner hvor det lykkes 
folkeskolerne at blive mere inkluderende i deres praksis!

Jeg vil undersøge dette ved at udlede et teoretisk krydspresbegreb gennem Leon Lerborgs teori om 
styringsparadigmer og Hanne Knudsens beskrivelse af de historisk betingede relationelle diskurser, der 
eksisterer i skole- hjem forholdet. Med dette teoretiske krydspresbegreb vil jeg undersøge om skoleledere, som 
siger de har succes med at gøre deres skolers praksis mere inkluderende, håndterer krydspresset på en særlig 
måde.  

Ovenfor har jeg vist hvad SFI rapporten og de tre skoleledere siger om deres krydspresledelse. 
Hvis dette koges sammen kan jeg udlede, at hvis skoler skal have succes med at gøre deres praksis 
mere inkluderende, bør de forholde sig til nedenstående syv punkter. 

• Skoleledere, særligt på store skoler, vælger og fravælger opgaver også selvom, et fravalg 
kan betyde, at skolen ikke i alle tilfælde lever op til gældende lovgivningen. 

• Skoleledere, der tager det professionelle paradigme på sig, ser kompetenceudvikling som 
afgørende for at få succes med at gøre deres skolers praksis mere inkluderende.

• Skolelederen, der tager NPM – kontrakt på sig og forholder sig proaktivt, synes at have 
størst succes med at give kontrakten mening i skolens daglige praksis.

• Når NPM – benyttes proaktivt af skolelederne er det for at styre lærernes praksis, med 
henblik på at nå målene sat af det politiske niveau.

• Håndteringen af det relationelle paradigme peger mod, at det er nødvendigt at se og 
behandle alle individer som unikke.

• På de tre skoler er demografien præget af forskellige former for svage hjem. Derfor ser 
skolelederne ikke alle de fem diskurser som fremstilles i Hanne Knudsens bog. Det 
betyder, at skolen ikke, i så høj grad som Hanne Knudsen fremstiller det, nedbryder 
grænsen mellem skole og hjem. Det gør, at skole- hjem samarbejdet på nogle områder 
bliver mindre komplekst, men nok ikke mindre vanskeligt håndtere, fordi skolen så også 
skal håndtere børn, der mistrives. 

Skolelederne prioriterer generelt den pædagogiske ledelse og personaleledelsen meget højt.
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På spørgsmålet om hvorledes opgaven at gøre skolens praksis mere inkluderende adskiller sig fra 
andre forandringsledelsesopgaver siger Steen Hildebrandt:

Nedenstående figur er et grafisk billede af hvor skolelederne prioriterer deres fokus i forhold til 
styringsparadigmerne. Figuren viser også, at forældrene synes at have lige stort fokus uanset hvor 
skolelederen i øvrigt fokuserer i forhold til styringsparadigmerne. 

 Figuren er en grafisk fremstilling af konklusionen. Den viser skolelederens valgte fokus i håndteringen af krydspresset som det blev udledt af teorien om 

styringsparadigmerne.

Det der jo er særligt for denne type forandringsopgaver, det er jo at der er mange subtile 
psykologiske og relationelle aspekter involveret. Det vil der selvfølgelig også være i nogle andre 
typer af forandringer men, det er meget, meget særligt her. Det er meget emotionelle, relationelle 
menneskelige fællesskabsaspekter der er tale om. Det er også derfor jeg opholder mig en lille smule 
ved, at selvfølgelig handler det om ledelse og lederadfærd og ledelsesredskaber og det hører jeg 
heller ikke, at du ikke siger og der er et meget klart samspil mellem det ledelsesmæssige og det 
faglige herunder som du siger, faglige værktøjer. Så hvis jeg skal svare på dit spørgsmål kort, så er 
svaret nok, at det her adskiller sig ikke fra mange andre typer af forandringsledelsesopgaver hvor 
mennesker og det menneskelige er meget centralt placeret til forskel fra noget der er mere teknisk – 
teknologisk.
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8 - Afrunding

8.1 - Personlig kompetenceudvikling.

Da jeg startede dette masterforløb i september 2009, havde jeg været skolechef i godt to år. Jeg 
havde fået jobbet som skolechef på baggrund af min erfaring med skoleledelse, en erfaring der 
strækker sig tilbage til 1993. 

Jeg blev ansat som chef på forvaltningsniveau uden forvaltningserfaring. Jeg blev ansat af en 
nyansat direktør, der refererede til en nyvalgt udvalgsformand uden politisk erfaring. Set i 
bakspejlet er det tydeligt for mig, at vi tre ikke formåede at skabe et rum for fortrolig dialog om, 
hvilken vej skolevæsnet skulle bevæge sig. Det førte til, at direktøren blev afskediget i marts 2010 
og at jeg, i samarbejde med kommunaldirektøren, startede et forløb med henblik på at genskabe 
tilliden mellem det politiske niveau og skoleforvaltningen. Det viste sig desværre at være for sent. 
I oktober 2010 foreslog jeg kommunaldirektøren, at han gav mig uddannelsesorlov, og at jeg ville 
bruge orloven på at finde mig et nyt job. I oktober 2011 tiltrådte jeg som skoleleder på 
Tjørnegårdskolen i Roskilde, hvor jeg afløste Mette Kaas, der er en af de skoleledere, som er 
interviewet til denne masterafhandling.

Den viden jeg har fået gennem denne masterafhandling, skal bruges til at fortsætte og udvikle det 
gode inklusionsarbejde, som foregår på Tjørnegårdskolen. Desværre har mine første måneder også 
vist mig, at når der sættes et fokus, er der områder man bliver blind for. Det betyder, at hvis skolen 
skal udvikle sig på de områder, som ikke direkte har med inklusion at gøre, skal skolens ledelse 
omstruktureres og evt. udvides. Det skal ske, fordi jeg på baggrund af denne masterafhandling er 
blevet meget klar over at inklusion, der virker er den inklusion, hvor ledelsen sætter hele sit fokus 
ind i organisationen på de inkluderende praksisser. Hvis jeg gør det, er der overhængende fare for, 
at Tjørnegårdskolen på få år lukker sig selv pga. dalende børnetal. Med andre ord kan man sige, at 
en ting er krydspresset i inklusionsarbejdet, noget andet er krydspresset i hele opgaven at lede 
skole. 
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Bilag 1
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Referat	  af	  interview	  med	  Leif	  Sort	  (LS)	  –	  den	  23.	  august	  2011.	  Interviewer	  Nils	  Nørbo	  (NN).

NN.	  Jeg	  ringede	  8l	  dig,	  fordi	  jeg	  fornemmede,	  at	  du	  sidder	  på	  en	  nøgleposi8on	  i	  dlf	  i	  forhold	  8l	  dagsordenen	  
om	  inklusion.	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  det?

LS.	  Dlf	  er	  organiseret	  med	  tre	  faste	  fagudvalg.	  Udvalget	  omkring	  skolepoli8k,	  udvalget	  omkring	  
overenskoms]orhold	  og	  udvalget	  for	  arbejdsmiljø	  og	  organisatoriske	  forhold.	  En	  række	  af	  de	  nye	  
dagsordener,	  der	  kommer	  frem,	  og	  som	  fylder	  meget	  i	  skolen	  i	  dag,	  er	  vanskelige	  at	  placere	  i	  bare	  det	  ene	  
eller	  det	  andet	  udvalg.	  Så	  for	  at	  kunne	  tackle	  den	  udfordring,	  der	  var	  for	  specialundervisningen	  generelt,	  så	  
beslu@ede	  vi	  for	  3	  –	  4	  år	  siden	  at	  nedsæ@e	  en	  tværgående	  følgegruppe	  omkring	  specialundervisning,	  og	  der	  
deltager	  medlemmer	  for	  hovedbestyrelsen,	  som	  har	  sæde	  i	  de	  forskellige	  udvalg,	  og	  jeg	  er	  så	  blevet	  
tovholder	  i	  den	  følgegruppe.	  Forskellen	  mellem	  udvalgene	  og	  følgegruppen	  er,	  at	  følgegruppen	  ikke	  danner	  
selvstændige	  poli8kker.	  Vi	  laver	  inds8llinger	  8l	  udvalgene	  eller	  8l	  vores	  hovedbestyrelse.	  Så	  er	  det	  
udvalgene	  eller	  hovedbestyrelsen,	  der	  fastlægger	  poli8kken	  på	  området.	  Siden	  begyndelsen	  af	  2010	  har	  
inklusion	  været	  det	  helt	  store	  emne	  bl.a.	  pga.	  det	  forarbejde,	  der	  var	  op	  8l	  a_alen	  om	  den	  kommunale	  
økonomi	  i	  2011.	  Hvor	  man	  i	  økonomia_alen,	  i	  vores	  op8k,	  pludselig	  forsøger	  at	  lave	  en	  pædagogisk	  
defini8on.	  Man	  vil	  fly@e	  elever	  fra	  specialundervisningen	  8l	  inklusion.	  Dermed	  laver	  man	  en	  a_ale,	  der	  ikke	  
alene	  er	  økonomisk,	  men	  også	  er	  et	  pædagogisk	  anliggende.	  

NN.	  Hvordan	  ser	  dlf	  så	  på	  udfordringerne	  i	  denne	  inklusionsbølge?

LS.	  Det	  er	  jo	  et	  meget	  stort	  spørgsmål.	  I	  dlf	  har	  vi	  diskuteret	  inklusion	  i	  længere	  8d,	  men	  der	  er	  kommet	  
ekstra	  tryk	  på	  i	  forbindelse	  med	  økonomiforhandlingerne.	  Vi	  har	  ved	  forskellige	  lejligheder	  diskuteret	  med	  
vores	  medlemmer.	  I	  Vinteren	  2009	  –	  2010	  havde	  vi	  en	  konference,	  hvor	  vi	  inviterede	  de	  foreninger,	  vi	  
samarbejder	  med,	  herunder	  de	  specialpædagogiske	  foreninger	  og	  en	  række	  af	  de	  pædagogisk	  ansvarlige	  i	  
kredsene.	  På	  konferencen	  havde	  vi	  netop	  inklusion	  som	  hovedtema.	  Det,	  vi	  var	  e_er,	  var	  dels	  at	  lu_e	  nogle	  
ideer,	  vi	  havde,	  dels	  skulle	  vi	  have	  nogle	  input	  8l,hvordan	  man	  ude	  på	  skolerne	  så	  på	  denne	  her	  situa8on,	  og	  
det	  blev	  fulgt	  op	  af	  en	  undersøgelse	  gennemført	  af	  vores	  8llidsfolk,	  og	  bundlinjen	  er,	  at	  langt	  den	  
overvejende	  del	  af	  dlf´s	  medlemmer	  er	  posi8ve	  overfor	  øget	  inklusion,	  men	  der	  er	  rig8gt	  mange,	  der	  med	  
mine	  ord	  føler	  sig	  overmatchet.

NN.	  Den	  undersøgelse	  du	  talte	  om,	  er	  det	  den	  i	  kaldte	  ”Rummelighedsundersøgelsen?”.

LS.	  Ja.	  Vi	  har	  fulgt	  den	  op	  med	  s8kundersøgelser	  e_erfølgende,	  som	  bekræ_er	  tendensen,	  så	  vi	  med	  sindsro	  
kan	  sige,	  at	  medlemmerne	  er	  posi8ve,	  og	  vi	  er	  i	  ledelsen	  af	  dlf	  meget	  posi8ve	  i	  forhold	  8l	  at	  skabe	  et	  mere	  
inkluderende	  miljø,	  men	  vi	  ser	  nogle	  problemer	  i	  at	  der:	  1.	  ikke	  rig8gt	  er	  nogen	  uddannelse.	  Det	  er	  ikke	  
noget,	  man	  har	  forholdt	  sig	  8l	  uddannelsesmæssigt	  på	  noget	  8dspunkt.	  2.	  der	  er	  rig8gt	  mange	  af	  vores	  
medlemmer,	  der	  oplever	  at	  de	  mangler	  kompetencer	  –	  det	  er	  også	  vores	  indtryk.

Jeg	  skal	  skynde	  mig	  at	  sige,	  at	  selvom	  jeg	  er	  i	  en	  følgegruppe,	  der	  handler	  om	  specialundervisning,	  så	  er	  det	  
også	  vores	  klare	  indtryk,	  i	  den	  8d	  vi	  har	  beskæ_iget	  os	  med	  inklusion,	  at	  inklusionsdagsordenen	  bestemt	  
ikke	  kun	  er	  en	  specialundervisningsdagsorden,	  det	  er	  en	  almenpædagogisk	  dagsorden.	  Det	  handler	  om	  at	  
kunne	  styrke	  almenpædagogikken,	  at	  styrke	  klasseledelsen,	  at	  kunne	  gå	  ind	  i	  skolens	  struktur	  så	  skolen	  får	  
et	  rummeligt	  miljø	  generelt,	  hvis	  man	  skal	  kunne	  inkludere	  flere.	  Og	  så	  har	  vi	  den	  opfa@else,	  helt	  klart,	  at	  
man	  vil	  aldrig	  kunne	  komme	  8l	  at	  inkludere	  samtlige	  elever.	  Der	  er	  elever,	  som	  har	  så	  specielle	  behov,	  at	  der	  
al8d	  vil	  være	  de	  der	  2	  –	  3	  %,	  hvor	  mange	  det	  nu	  er	  agængigt	  af	  op8kken,	  som	  har	  så	  store	  
indlæringsvanskeligheder,	  sammensa@e	  vanskeligheder,	  at	  det	  ikke	  har	  nogen	  mening	  at	  tale	  om	  inklusion

NN.	  Jeg	  har	  en	  tese	  om,	  at	  PISA	  gjorde	  folk	  enige	  om,	  at	  det,	  det	  handler	  om,	  er	  faglighed.	  Vi	  har	  over	  årene	  
lært,	  at	  testning	  er	  et	  af	  flere	  udtryk	  for	  folkeskolens	  kvalitet	  –	  lever	  vi	  op	  8l	  målene?	  Hvis	  vi	  tager	  det	  for	  
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gode	  varer,	  at	  faglighedsbegrebet	  er	  indarbejdet	  blandt	  de	  fleste	  lærere,	  er	  der	  vel	  også	  skabt	  et	  incitament	  
8l	  eksklusion,	  fordi	  i	  det	  øjeblik	  man	  måler	  eleverne,	  måler	  man	  vel	  også	  indirekte	  lærerens	  
undervisningseffek8vitet	  og	  skaber	  dermed	  et	  incitament	  8l	  at	  ekskludere	  de	  elever,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  
følge	  med.	  Hvis	  vi	  antager,	  det	  er	  rig8gt,	  er	  det	  enormt	  dilemmafyldt	  pludselig	  at	  komme	  og	  sige:	  ”Vi	  vil	  
stadig	  have	  faglighed,	  men	  nu	  vil	  vi	  også	  have	  inklusion”	  –	  sam8dig	  med	  at	  lærerne	  ikke	  er	  uddannede	  8l	  en	  
inkluderende	  pædagogisk	  og	  didak8sk	  praksis.	  –	  Er	  det	  et	  billede,	  du	  kan	  genkende,	  eller	  er	  du	  enig	  i,	  at	  
Folkeskolen	  kan	  karakteriseres	  som	  at	  skulle	  håndtere	  de@e	  dilemma	  som	  et	  af	  flere?	  	  

LS.	  Som	  jeg	  ser	  det,	  har	  PISA	  ha_	  fantas8sk	  gennemslag,	  fordi	  det	  har	  ha_	  en	  poli8sk	  bevågenhed,	  som	  vi	  
ikke	  har	  set	  8dligere.	  Det	  hænger	  sammen	  med	  de	  seneste	  8	  års	  tendenser	  8l	  i	  stadig	  stø@e	  grad	  at	  lave	  
interna8onale	  sammenligninger,	  på	  godt	  og	  ondt.	  Så	  kald	  det	  globalisering	  –	  er	  der	  nogen,	  der	  kalder	  det	  –	  
det	  ved	  jeg	  ikke	  helt	  om	  passer.	  Det	  er	  helt	  sikkert	  og	  vist,	  at	  OECD	  kommer	  på	  banen	  i	  forhold	  8l	  
skolemæssige	  undersøgelser	  sam8dig	  med,	  at	  der	  bliver	  fokus	  på	  en	  masse	  interna8onale	  undersøgelser	  og	  
evalueringssystemer,	  som	  man	  finder	  frem	  8l	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  E_er	  dlf´s	  opfa@else	  lægger	  
poli8kerne	  for	  meget	  vægt	  på	  den	  simplificering,	  der	  ligger	  i	  den	  måde	  at	  rangordne.	  Vi	  mener	  fak8sk,	  at	  
den	  skolemæssige	  verden	  er	  en	  del	  mere	  kompleks.	  Man	  kan	  i	  virkeligheden	  ikke	  se	  den	  danske	  Folkeskole	  
uden	  at	  tage	  en	  diskussion	  om	  formålet.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  Folkeskolens	  formål,	  så	  er	  det	  med	  fagligheden	  
kun	  et	  led	  i	  det:	  Vi	  er	  klart	  af	  den	  opfa@else	  i	  dlf,	  at	  det	  er	  rig8gt	  at	  kigge	  noget	  mere	  på	  fagligheden	  og	  
skærpe	  fagligheden,	  fordi	  der	  måske	  har	  været	  en	  periode,	  hvor	  vi	  har	  været	  optaget	  af	  andre	  8ng	  f.eks.	  
8metælleri,	  der	  ikke	  handlede	  om	  lærergerningen	  som	  sådan,	  som	  gjorde,	  at	  fokus	  blev	  fly@et	  fra	  
fagligheden.

NN.	  Betyder	  det	  så,	  at	  du	  ikke	  er	  enig	  i	  at	  der	  et	  eller	  andet	  sted,	  i	  faglighedens	  hellige	  ånd,	  ligger	  et	  
element	  af	  incitament	  8l	  eksklusion?

LS.	  Jeg	  er	  ikke	  sikker	  på,	  at	  det	  i	  sig	  selv	  er	  et	  incitament,	  men	  det	  kan	  da	  godt	  være	  en	  medvirkende	  faktor	  
blandt	  mange	  aspekter,	  men	  det	  er	  klart,	  at	  fokus	  på	  faglighed	  også	  er	  et	  af	  dem.	  Hvis	  man	  skal	  kigge	  på	  
faglighed,	  er	  der	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen,	  der	  har	  et	  billede	  af	  deres	  egen	  skolegang	  og	  derfra	  deres	  egen	  
ide	  om,	  hvad	  faglighed	  er.	  Vi	  havde	  for	  nogle	  år	  siden	  den	  her	  diskussion	  i	  medierne,	  hvor	  man	  rendte	  rundt	  
og	  spurgte	  om	  folk	  vidste,	  hvor	  Nakskov	  lå,	  som	  et	  eksempel	  på	  faglighed.	  Og	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  et	  
godt	  billede	  på	  en	  overforenkling	  af	  den	  kompleksitet,	  der	  ligger.	  For	  geografi	  handler	  jo	  ikke	  om	  at	  vide,	  
hvor	  Nakskov	  ligger.	  Vi	  synes,	  jeg	  har	  to	  8ng	  på	  banen	  her.	  Den	  ene	  8ng,	  så	  vil	  jeg	  vende	  8lbage	  8l	  inklusion	  
bage_er.	  I	  forhold	  8l	  PISA	  undersøgelsen	  så	  synes	  vi,	  man	  lægger	  ekstremt	  vægt	  på	  de	  8ng,	  der	  ikke	  er	  
op8malt	  i	  Danmark,	  men	  hvis	  du	  kigger	  på	  PISA	  undersøgelserne,	  så	  viser	  det	  sig	  jo,	  at	  Danmark	  ligger	  inden	  
for	  toppen	  på	  globalt	  plan.	  Der	  er	  en	  grund	  8l,	  at	  Danmark	  var	  med	  8l	  New	  York	  summit,	  som	  blev	  agoldt	  i	  
foråret,	  lige	  da	  den	  nye	  undervisningsminister	  var	  trådt	  8l.	  Danmark	  var	  inviteret	  8l	  et	  interna8onalt	  møde,	  
hvor	  det	  var	  de	  20	  bedst	  præsterende	  (	  eller	  noget	  i	  den	  s8l)	  skolevæsner	  i	  verden	  på	  den	  interna8onale	  
ranking.	  Der	  var	  Danmark	  med,	  og	  det	  er	  ligesom	  en	  vinkel,	  der	  bliver	  forbigået	  i	  den	  diskussion	  i	  rig8gt	  
mange	  sammenhænge.	  Vi	  synes	  PISA	  er	  et	  glimrende	  værktøj	  8l	  at	  give	  et	  øjebliksbillede	  på	  nogle	  enkelte	  
fag,	  på	  enkelte	  hjørner	  af	  verden,	  men	  det	  er	  ikke	  et	  udtryk	  for	  skolen,	  skolens	  kompleksitet	  og	  skolens	  
samlede	  resultat.	  Det,	  der	  var	  konklusionen	  på	  New	  York	  summit,	  hvor	  både	  Singapore	  og	  alle	  mulige	  var	  
med	  –	  det	  var	  bl.a.	  nogle	  af	  de	  værdier	  og	  kvaliteter,	  der	  ligger	  i	  det	  danske	  skolesystem	  og	  nogle	  af	  de	  8ng,	  
vi	  peger	  på.	  Det	  handler	  om	  at	  give	  lærerne	  det	  professionelle	  råderum.	  Det	  handler	  om	  at	  dyrke	  de	  
professionelle	  lærere	  og	  styrke	  lærernes	  kompetencer,	  uddannelse	  osv.	  Og	  at	  sikre	  fællesskab	  i	  skolen.	  Og	  
det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  af	  de	  8ng,	  som	  vi	  hævder	  er	  helt	  afgørende,	  og	  der	  synes	  at	  være	  interna8onale	  
resultater,	  der	  siger,	  at	  der,	  hvor	  man	  opnår	  de	  bedste	  resultater,	  er	  der,	  hvor	  man	  underbygger	  fællesskabet	  
og	  helheden.	  
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Så	  lovede	  jeg	  at	  vende	  8lbage	  –	  jeg	  vil	  gerne	  sige	  noget	  generelt	  om	  inklusionsdagsordenen.	  Jeg	  synes,	  vi	  
skal	  passe	  på	  at	  tale	  om	  inklusion,	  som	  om	  det	  er	  noget	  nyt.	  Nu	  stammer	  jeg	  selv	  fra	  en	  helt	  anden	  verden.	  
Jeg	  kommer	  fra	  voksenspecialundervisningen,	  hvor	  jeg	  siden	  1970´erne	  har	  arbejdet	  med	  undervisning	  af	  
unge	  voksne	  udviklingshæmmede.	  I	  al	  den	  8d	  jeg	  har	  været	  i	  den	  daværende	  åndssvageforsorg	  frem	  8l	  
amterne	  overtog	  særforsorgen	  i	  1980,	  der	  talte	  man	  om	  inklusion	  –	  der	  var	  rummelighedsbegrebet	  ikke	  
opfundet	  endnu.	  I	  1994	  -‐	  var	  det	  ikke	  der,	  vi	  havde	  Salamancaerklæringen?	  Der	  var	  nogle	  i	  Danmark,	  der	  
syntes,	  at	  inklusion	  var	  et	  fremmedord,	  så	  brugte	  man	  rummelighed,	  som	  var	  den	  direkte	  oversæ@else	  i	  sin	  
8d,	  men	  diskussionen	  har	  jo	  været	  der	  hele	  8den.	  Rent	  fak8sk	  har	  man	  arbejdet	  på	  at	  inkludere	  elever	  i	  al	  
den	  8d,	  jeg	  har	  været	  lærer,	  og	  det	  har	  været	  siden	  1970,	  så	  det	  er	  ikke	  en	  ny	  diskussion.	  Mange	  af	  de	  
sta8s8kker,	  der	  er	  fremlagt	  i	  dag	  omkring	  den	  store	  eksklusion,	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  man	  på	  et	  
8dspunkt	  dyrkede	  inklusionen	  så	  meget,	  at	  man	  rent	  fak8sk	  nedbragte	  antallet	  af	  elever,	  der	  blev	  
ekskluderet.	  Det	  var	  lige	  e_er	  Salamancaerklæringen.	  Der	  var	  vi	  ret	  langt	  nede	  i	  antallet	  af	  elever,	  der	  blev	  
ekskluderet.	  Sidenhen	  er	  der	  sket	  en	  s8gning	  igen.	  Det	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  vi	  presser	  citronen	  for	  
hårdt.	  

NN.	  Jeg	  læser	  Salamancaerklæringen	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  puste	  nyt	  liv	  i	  Menneskere8ghedserklæringen	  fra	  
1948,	  som	  siger	  at	  alle	  skal	  have	  lige	  mulighed	  for	  undervisning.	  Det	  kan	  virke,	  som	  om	  man	  sagde,	  at	  der	  
skete	  ikke	  rig8gt	  noget	  i	  1948,	  så	  for	  at	  re@e	  op	  på	  de@e	  lavede	  man	  Salamancaerklæringen.

LS.	  Det	  tror	  jeg	  ,du	  kan	  have	  delvis	  ret	  i.	  Det	  kan	  også	  være	  et	  udtryk	  for	  den	  udvikling,	  der	  er	  sket	  siden	  
1948.	  Verden	  var	  måske	  først	  klar	  8l	  at	  sæ@e	  fokus	  på	  den	  undervisningsmæssige	  8lgang	  i	  1994.	  I	  øvrigt	  fik	  
vi	  de	  nye	  handicapkonven8oner	  i	  2008,	  som	  igen	  bygger	  videre	  på	  Salamancaerklæringen.	  Den	  er	  dog	  ikke	  
så	  eksplicit	  på	  skolemæssige	  forhold	  som	  Salamancaerklæringen,	  men	  der	  er	  afsnit	  om	  undervisning,	  og	  de	  
peger	  direkte	  på	  inklusion.	  Det	  man	  understreger	  er,	  at	  Inklusion	  ikke	  handler	  om	  at	  manipulere	  det	  enkelte	  
individ,	  men	  det	  handler	  om	  at	  manipulere	  systemet,	  så	  systemet	  bliver	  mere	  rummeligt,	  så	  man	  kan	  
deltage	  på	  lige	  vilkår.	  Når	  man	  diskuterer	  de	  her	  forhold	  med	  danske	  handicaporganisa8oner,	  som	  jeg	  har	  
fornøjelsen	  af	  engang	  imellem,	  så	  er	  de	  meget	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  sikkert,	  at	  man	  nogen	  
sinde	  vil	  kunne	  skabe	  en	  rummelighed,	  hvor	  alle	  er	  ligeværdige	  –	  og	  det	  er	  jo	  et	  problem.	  Der	  er	  for	  dem	  
hele	  8den	  en	  balance	  i	  forhold	  8l	  det	  hensyn,	  der	  skal	  tages	  8l	  den	  enkelte	  med	  hensyn	  8l	  at	  få	  udby@e	  af	  
samværet	  og	  få	  et	  fagligt	  udby@e.	  Men	  de	  er	  helt	  klart	  af	  den	  opfa@else,	  at	  selvfølgelig	  er	  der	  flere	  elever,	  
som	  bør	  have	  et	  8lbud	  i	  det	  normale	  system	  –	  og	  det	  er	  vi	  meget	  enige	  med	  dem	  i.

NN.	  NVIE	  siger	  jo,	  at	  der	  findes	  ikke	  elever,	  der	  ikke	  kan	  inkluderes,	  der	  findes	  ins8tu8oner,	  der	  ikke	  kan	  
inkluderer.	  Det	  vender	  jo	  meget	  godt	  fokus	  på	  de	  rammer	  og	  de	  kompetencer,	  der	  er	  8l	  stede	  på	  den	  
enkelte	  skole.

LS.	  Det	  er	  jeg	  enig	  i,	  men	  så	  kommer	  vi	  8l	  det	  næste	  skridt	  –	  det	  er	  så	  ”Hvad	  skal	  der	  8l	  for	  at	  ins8tu8onen	  
kan	  opnå	  den	  situa8on?”	  Der	  synes	  jeg,	  at	  fordi	  vi	  sam8dig	  er	  i	  en	  økonomisk	  presset	  situa8on,	  så	  er	  der	  
nogen,	  synes	  jeg,	  der	  forsøger	  at	  skære	  lidt	  hjørner	  i	  forsøget	  på	  at	  lave	  nogle	  snuptags	  løsninger.

NN.	  Har	  du	  eksempler	  på,	  hvad	  det	  kunne	  være?

LS.	  I	  vores	  fagblad	  har	  der	  gennem	  8derne	  været	  nogle	  ar8kler,	  hvor	  nogle	  lærere	  og	  skoleledere	  siger	  ”Det	  
er	  bare	  et	  spørgsmål	  om	  at	  ændre	  inds8llingen”.	  Bare	  i	  gåseøjne.	  Det	  er	  jo	  ikke	  noget,	  man	  nemt	  gør.	  Men	  
de	  siger,	  det	  er	  bare	  et	  spørgsmål	  om	  at	  ændre	  inds8lling.	  En	  lærer	  er	  citeret	  for	  at	  sige:	  At	  hvis	  en	  elev	  
siger:	  ”Elendige	  møgludder	  8l	  mig”	  så	  skal	  jeg	  i	  nogle	  situa8oner	  bare	  overhøre	  det,	  og	  det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  
den	  rig8ge	  måde	  at	  angribe	  det	  på.	  Det	  er	  jo	  sådan	  en	  e_ergivende	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Det	  er	  jo	  sikkert,	  
at	  hvis	  man	  gør	  det,	  så	  lander	  man	  jo	  i	  en	  suppedas	  igen.

5



Jeg	  har	  også	  andre	  eksempler.	  LP	  metoden	  har	  man	  indført	  nogle	  steder	  med	  stor	  succes	  som	  en	  model,	  der	  
skaber	  en	  fælles	  forståelse	  og	  en	  slags	  korpsånd	  omkring	  det	  her	  at	  kunne	  inddrage	  flere	  elever,	  så	  de	  får	  
gensidigt	  udby@e.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  fint,	  men	  der	  hvor	  kæden	  så	  springer	  af,	  e_er	  min	  opfa@else,	  det	  
er,	  hvor	  nogle	  kommuner	  siger:	  Her	  har	  vi	  løsnet.	  Og	  så	  gør	  de	  det	  8l	  en	  obligatorisk	  sag	  for	  alle	  skoler.	  Jeg	  
tror	  ikke,	  man	  kan	  lave	  sådan	  en	  snuptagsløsning.	  Man	  er	  nødt	  8l	  at	  lade	  alle	  disse	  ini8a8ver	  vokse	  op	  fra	  
bunden.	  Plant	  et	  frø,	  man	  skal	  vande	  det,	  gøde	  det	  dyrke	  det,	  men	  der	  skal	  komme	  en	  grokra_	  fra	  de	  folk,	  
der	  skal	  gennemføre	  det.	  Hvis	  man	  bare	  fra	  kommunen	  meget	  hur8gt	  lægger	  en	  bestemt	  model	  ned	  over	  
og	  siger:	  Det	  skal	  I	  alle	  sammen	  gennemføre.	  Det	  har	  vi	  nemlig	  også	  set	  nogle	  eksempler	  på.	  Så	  går	  det	  ikke	  
specielt	  godt	  –	  nødvendigvis,	  for	  der	  vil	  al8d	  være	  nogle	  kolleger	  og	  nogle	  ledere	  måske	  også	  som	  ikke	  
brænder	  for	  den	  måde	  at	  løse	  det	  på.	  

NN.	  Kan	  man	  ikke	  godt	  opfa@e	  det	  som	  om	  kommunen	  fylder	  i	  værktøjskassen,	  og	  så	  er	  det	  op	  8l	  den	  
enkelte	  skole.	  LP	  er	  jo	  en	  analysemodel.	  Så	  er	  det	  op	  8l	  skolen	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  man	  beny@er	  de	  nye	  
værktøjer	  man	  har	  fået	  i	  værktøjskassen,	  fordi	  med	  LP	  kan	  man	  noget	  man	  ikke	  kunne	  før.

LS.	  Jeg	  vil	  synes	  det	  er	  fint,	  hvis	  kommunen	  s8ller	  en	  værktøjskasse	  8l	  rådighed.	  Eller	  nogle	  værktøjskasser	  
8l	  rådighed.

NN.	  LP	  er	  ikke	  hele	  svaret.	  

LS.	  Man	  skal	  nemlig	  have	  den	  8llid	  8l	  de	  folk,	  der	  arbejder	  med	  det	  professionelt.	  De	  skal	  have	  rum	  8l	  at	  
præge.	  Vi	  ser	  jo	  eksempler	  på	  kommuner,	  der	  siger:	  Nu	  sender	  vi	  alle	  på	  kurser	  i	  LP.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  
lærerne	  eller	  lederne	  har	  ønsket	  at	  gå	  over	  8l	  LP.	  Det	  er	  fordi	  kommunen	  siger:	  Det	  gør	  vi.	  

Jeg	  synes	  det	  er	  en	  lille	  smule	  problema8sk.	  Det	  er	  jo	  en	  meget	  stor	  investering	  med	  et	  meget	  usikkert	  
udby@e.

NN.	  Nu	  var	  du	  selv	  inde	  på	  lederne,	  og	  det	  er	  jo	  meget	  mit	  fokus.	  Der	  har	  jo	  været	  rig8g	  mange	  8lbud	  8l	  
lærere	  og	  pædagoger	  om	  værktøjskasser,	  men	  sådan	  som	  jeg	  ser	  det,	  er	  der	  ikke	  rig8gt	  nogen,	  der	  har	  
beskæ_iget	  sig	  med:	  Hvad	  er	  god	  ledelse,	  når	  vi	  gerne	  vil	  give	  vores	  skoler	  en	  mere	  inkluderende	  praksis?	  
Så	  kunne	  mit	  spørgsmål	  8l	  dig	  være:	  Har	  du	  en	  fornemmelse	  af,	  hvad	  det	  er	  lærerne	  e_erlyser,	  når	  de	  
e_erlyser	  god	  ledelse,	  når	  man	  får	  en	  så	  kompleks	  opgave	  som	  at	  ændre	  skolen	  8l	  at	  få	  en	  mere	  
inkluderende	  praksis?

LS.	  Hvis	  jeg	  havde	  den	  opskri_,	  så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  kunne	  lave	  et	  konsulen]irma.	  Mig	  bekendt	  er	  der	  aldrig	  
nogen,	  der	  har	  fundet	  de	  vise	  sten.	  Det,	  jeg	  hører	  lærerne	  e_erlyser	  i	  rig8gt	  mange	  situa8oner,	  er	  at	  
lederen	  vil	  gå	  ind	  i	  de	  pædagogiske	  diskussioner,	  altså	  vil	  forholde	  sig	  8l	  det,	  der	  foregår	  i	  klassen	  vel	  
vidende,	  at	  en	  leder	  kan	  ikke	  være	  ekspert	  i	  alle	  fag	  eller	  i	  alle	  hjørner	  af	  verden	  –	  nu	  er	  specialundervisning	  
jo	  ikke	  et	  fag,	  men	  de	  e_erlyser,	  at	  man	  forholder	  sig	  8l	  det,	  der	  foregår	  i	  klassen	  og	  ikke	  kun	  8l	  
personaleledelsen.	  Det	  er	  egentligt	  den	  vig8gste	  8ng.	  Mikael	  Chris8ansen	  –	  den	  gamle	  militærmand,	  der	  
blev	  chef	  for	  det	  Kongelige	  Teater,	  startede	  med	  en	  ide	  om,	  at	  han	  skulle	  lære	  dem	  NPM.	  Da	  han	  havde	  
været	  der	  et	  stykke	  8d,	  må@e	  han	  konstatere,	  at	  når	  man	  skal	  lede	  fagprofessionelle,	  så	  er	  man	  nødt	  8l	  at	  
vide	  noget	  om	  faget,	  og	  gør	  man	  ikke	  det,	  så	  er	  man	  nødt	  8l	  at	  uddelegere	  det	  8l	  folk,	  der	  har	  forstand	  på	  
det.	  Sådan	  ser	  jeg	  også	  på	  ledelse.	  En	  skoleleder	  skal	  være	  velforankret	  i,	  hvad	  skolen	  er	  for	  en	  ins8tu8on.	  
Skolen	  er	  jo	  ikke	  en	  velfærdsopgave	  –	  skolen	  er	  en	  kulturins8tu8on	  i	  samfundet	  og	  en	  af	  de	  meget	  
væsentlige	  piller	  i	  samfundets	  fundament.	  Alle	  lande	  i	  hele	  verden	  har	  en	  ide	  om	  skolen,	  fordi	  uddannelse	  
af	  børn	  er	  jo	  den	  stærkeste	  og	  mest	  betydningsfulde	  ressource,	  der	  er	  overhovedet.	  Så	  derfor	  skal	  lederen	  
have	  forstand	  på	  det	  med	  at	  undervise.	  På	  hvad	  det	  er	  for	  en	  ins8tu8on,	  ikke	  kun	  på	  fagligheden,	  men	  også	  
på	  alle	  de	  andre	  områder:	  selvstændiggørelse,	  modenhed,	  sociale	  interak8oner	  og	  hvad	  der	  ellers	  hører	  
med.	  
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NN.	  Og	  så	  i	  inklusionssammenhæng	  står	  lederne	  på	  rig8gt	  mange	  skoler	  i	  det	  dilemma	  –	  der	  kommer	  noget	  
oppefra	  som	  skal	  implementeres	  –	  o_e	  på	  nogle	  vilkår,	  som	  han	  ikke	  synes	  er	  særligt	  ideelle.	  Er	  der	  fra	  
lærersynspunkt	  nogen	  vej,	  lederen	  kan	  slippe	  levende	  igennem,	  eller	  er	  det,	  det	  der	  dilemmaspil,	  hvor	  det	  
bare	  gælder	  om	  at	  få	  den	  ”fedtet”	  af	  på	  næste	  led	  i	  kæden?

LS.	  De	  steder	  man	  har	  ha_	  succes	  med	  LP	  metoden	  f.eks.	  er	  det,	  fordi	  der	  har	  været	  et	  lærerkollegium,	  der	  
har	  været	  posi8vt	  inds8llet	  for	  at	  gå	  posi8vt	  ind	  i	  det	  der,	  men	  dermed	  også	  ha_	  en	  ledelse,	  der	  har	  været	  
posi8v	  for	  at	  gå	  ind	  i	  det	  –	  tager	  det	  alvorligt,	  tager	  kollegerne	  alvorligt,	  understø@er	  dem	  i	  at	  fordybe	  sig	  i	  
den	  der	  metode	  og	  få	  den	  udviklet	  indenfor	  det	  enkelte	  team,	  så	  den	  rent	  fak8sk	  fungerer	  for	  dem.	  Ikke	  
som	  et	  rigidt	  system,	  som	  alle	  skal	  igennem,	  men	  som	  en	  mulighed,	  et	  værktøj,	  som	  teamene	  kan	  udvikle	  
for	  sig	  selv.	  Hvor	  lederen	  understø@er	  det,	  at	  der	  kan	  være	  forskelle	  fra	  team	  8l	  team	  fra	  klasse	  8l	  klasse	  i,	  
hvordan	  man	  bruger	  det	  her	  værktøj.	  Og	  at	  der	  al8d	  vil	  være	  nogle	  lærere,	  der	  er	  på	  kanten,	  i	  periferien	  af	  
det	  der	  foregår	  omkring	  LP.	  Dels	  fordi	  de	  er	  faglærere,	  dels	  fordi	  de	  er	  fagligt	  smadder	  dyg8ge,	  men	  måske	  
lidt	  rigide	  i	  forhold	  8l	  nogle	  andre	  –	  der	  kan	  være	  mange	  8ng,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Ledelsen	  skal	  have	  øje	  
for	  det	  og	  give	  plads	  8l	  den	  mangfoldighed,	  der	  er	  på	  et	  lærerværelse.	  Det,	  tror	  jeg,	  er	  afgørende.

NN.	  Skal	  der	  ikke	  skubbes	  lidt	  8l	  den	  yderkant	  du	  snakkede	  om?

LS.	  Det	  skal	  der	  da,	  men	  man	  er	  nødt	  8l	  at	  se	  i	  øjnene,	  at	  man	  ikke	  kan	  have	  alle	  8l	  at	  være	  ildsjæle	  og	  
brænde	  lige	  meget.	  Det	  lader	  sig	  ikke	  gøre.	  Så	  vil	  nogen	  brænde	  ud.	  Man	  er	  nødt	  8l	  at	  se,	  at	  vi	  har	  
forskellige	  talenter,	  forskellige	  ressourcer,	  og	  en	  god	  leder	  prøver	  selvfølgelig	  at	  få	  det	  bedste	  ud	  af	  de	  
ressourcer,	  der	  er	  8l	  rådighed.	  En	  af	  de	  8ng	  rig8gt	  mange	  lærere	  e_erlyser	  er,	  at	  lederen	  engang	  imellem	  –	  i	  
stedet	  for	  bare	  at	  sige,	  at	  jeg	  er	  nødt	  8l	  at	  overholde	  bundlinjen	  -‐	  8lkendegiver	  et	  standpunkt	  i	  forhold	  8l	  
fagligheden,	  i	  forhold	  8l,	  hvad	  der	  skal	  ske	  på	  skolen,	  hvad	  er	  det,	  vi	  kan	  her	  på	  skolen?	  Er	  det	  muligt	  at	  
e_erleve	  Folkeskolens	  mål	  for	  alle	  eleverne.	  Nogle	  gange	  oplever	  lærerne,	  at	  lederne	  alene	  er	  fokuserede	  
på,	  at	  de	  skal	  overholde	  budge@erne	  og	  de	  skal	  følge	  de	  retningslinjer,	  der	  kommer	  fra	  
kommunalbestyrelsen-‐	  selvom	  lærerne	  oplever,	  at	  det	  går	  totalt	  på	  tværs	  af	  god	  skolepraksis,	  god	  
undervisning,	  kvalitet	  i	  undervisningen.	  Der	  e_erlyser	  man	  nogle	  gange,	  at	  lederen	  tager	  et	  standpunkt.

NN.	  Altså	  et	  standpunkt,	  der	  hedder:	  Jeg	  synes,	  det	  er	  skidt	  for	  vores	  skole,	  men	  vi	  bliver	  nødt	  8l	  at	  gøre	  
sådan,	  for	  vi	  har	  ikke	  pengene	  eller	  et	  standpunkt:	  Vi	  gør	  det	  og	  laver	  et	  underskud?

LS.	  Eller	  at	  lederen	  simpelthen	  siger,	  lederen	  er	  jo	  sat	  8l,	  lederen	  er	  jo	  en	  professionel	  leder	  for	  en	  
ins8tu8on.	  Nogen	  gange	  må	  lederen	  gå	  op	  8l	  kommunalbestyrelsen	  og	  sige:	  Det	  dur	  ikke	  det	  her,	  I	  er	  galt	  
afmarcherede.	  Der	  er	  nogle	  elever,	  der	  har	  et	  retskrav	  på	  noget	  specialundervisning,	  og	  jeg	  har	  ikke	  
mulighed	  for	  at	  give	  det.	  Så	  siger	  kommunalbestyrelsen	  selvfølgelig,	  du	  bare	  skal	  prioritere	  indenfor	  
midlerne.	  Så	  skal	  lederen	  sige,	  jeg	  har	  ikke	  ressourcerne,	  jeg	  har	  ikke	  midlerne,	  uden	  det	  går	  ud	  over	  
normalundervisningen.	  Der	  er	  alt	  for	  mange	  ledere,	  oplever	  vores	  medlemmer,	  der	  ikke	  lever	  op	  8l	  den	  del	  
af	  rollen	  og	  sige,	  at	  min	  rolle	  er	  at	  få	  det	  8l	  at	  fungere	  på	  denne	  her	  skole,	  men	  også	  at	  sige	  fra.	  Lederen	  er	  
nødt	  8l	  at	  sige	  8l	  sine	  overordnede,	  de	  har	  jo	  ikke	  nødvendigvis	  forstand	  på	  det	  her.	  Lederen	  er	  nødt	  8l	  at	  
sige	  8l	  dem,	  at	  her	  går	  det	  galt.	  Så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  Kommunalbestyrelsen	  siger,	  det	  er	  der	  ikke	  noget	  
at	  gøre	  ved,	  så	  må	  lederen	  gå	  8lbage.	  Der	  er	  rig8g	  mange	  lærere,	  der	  synes,	  der	  er	  mange	  ledere,	  der	  ikke	  
8lkendegiver	  når	  kommunale	  disposi8oner	  går	  ud	  over	  den	  professionelle	  faglighed.	  

NN.	  Så	  kan	  man	  vel	  spørge	  –	  hvor	  befinder	  lederen	  sig	  mest:	  I	  paradigmet	  NPM	  eller	  i	  paradigmet	  
fagbureaukra8	  og	  lærerne	  vil	  helst	  have	  ham	  i	  fagbureaukra8et,	  og	  forvaltningen	  vil	  helst	  have	  ham	  i	  NPM,	  
og	  så	  er	  det	  den	  balancegang,	  der	  bliver	  meget	  synlig	  på	  lærerværelset	  –	  kan	  man	  sige	  det?	  	  	  

LS.	  Jeg	  hører	  kollegerne	  sige,	  at	  der	  rent	  fysisk	  er	  sket	  de	  seneste	  10	  år,	  at	  lederne	  er	  mindre	  og	  mindre	  på	  
skolen,	  fordi	  de	  bliver	  kaldt	  ind	  og	  skal	  medvirke	  i	  forskellige	  8ng	  på	  kommunalt	  plan	  –	  ikke	  nødvendigvis	  
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fordi	  de	  skal	  udvikle	  nogle	  8ng	  på	  deres	  egen	  skole,	  men	  nogle	  andre	  ak8viteter.	  Nu	  får	  vi	  så	  disse	  
sammenbragte	  skoler,	  hvor	  lederen	  kommer	  endnu	  længere	  væk	  fra	  dagligdagen	  på	  skolen.

NN:	  Og	  de	  skal	  også	  uddanne	  sig	  i	  ledelse	  –	  så	  er	  de	  også	  længe	  væk.	  	  	  	  

LS.	  Det	  er	  provokerende	  for	  rig8gt	  mange	  lærere,	  at	  lederen	  er	  så	  lidt	  på	  skolen.	  

NN.	  For	  at	  hoppe	  8l	  noget	  andet.	  Hvad	  synes	  dlf	  indikatorerne	  for	  vellykket	  inklusion	  skal	  være?	  Jeg	  er	  slet	  
ikke	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  byrådet	  vil	  sige.	  De	  vil	  sige:	  Er	  vi	  på	  landsplan	  gået	  fra	  de	  6%	  8l	  de	  3%	  ekskluderede,	  
som	  vi	  gerne	  vil,	  så	  har	  vi	  fly@et	  nogle	  penge.	  Det	  vil	  være	  en	  typisk	  NPM	  8lgang	  for	  en	  indikator	  for	  posi8v	  
inklusion	  –	  det	  er	  nødvendigvis	  ikke	  det,	  man	  tænker	  på	  lærersiden

LS.	  Vi	  tør	  slet	  ikke	  s8lle	  et	  mål	  op	  –	  et	  procen@al	  –	  som	  resultat	  –	  det,	  tror	  jeg	  også,	  vil	  varierer	  fra	  8d	  8l	  
anden.	  Der	  kan	  være	  mange	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Vi	  har	  ops8llet	  en	  række	  pædagogiske	  
succeskriterier.	  Vi	  agolder	  en	  konference	  den	  1.9.	  om	  inklusion.	  Vi	  holder	  den	  for	  vores	  kredse.	  Som	  
følgegruppe	  vil	  vi	  gerne	  have	  noget	  input.	  Det	  vi	  går	  e_er	  er:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  uddannelse,	  der	  skal	  8l	  for	  
at	  sikre	  inklusion.	  Vi	  har	  inviteret	  Egelund	  8l	  at	  komme	  og	  sige,	  ikke	  bare	  det	  sædvanlige,	  men	  hvad	  er	  det	  
for	  en	  uddannelse.	  Vi	  har	  nogle	  forskere,	  der	  fortæller	  lidt	  mere	  overordnet,	  så	  lægger	  vi	  op	  8l	  noget	  debat	  
og	  diskussion,	  som	  kan	  give	  input	  8l	  vores	  følgegruppe.	  Til	  de@e	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  notat,	  som	  er	  ved	  at	  
blive	  omarbejdet	  8l	  en	  lille	  folder.	  Dlf	  lavede	  for	  år	  8lbage	  en	  lille	  pjece	  –	  Fællesskabets	  Skole	  –	  den	  er	  fulgt	  
op	  af	  en	  række	  små	  hæ_er	  med	  forskellige	  emner.	  Det	  er	  blevet	  et	  hæ_e	  i	  den	  serie,	  hvor	  vi	  tager	  det	  notat,	  
vi	  har	  lavet	  og	  koger	  det	  ned	  8l	  noget	  rela8vt	  enkelt.	  Til	  det	  her	  notat	  har	  vi	  ops8llet	  en	  række	  pædagogiske	  
kriterier.	  En	  vellykket	  inklusion	  handler	  ikke	  kun	  om	  at	  være	  8l	  stede	  –	  det	  er	  slet	  ikke	  en	  inklusion.	  Det	  at	  
rumme,	  er	  det	  samme	  som	  at	  blive	  tålt	  –	  det	  at	  være	  på	  tålt	  ophold,	  det	  er	  ikke	  en	  inklusion.	  Inklusion	  
handler	  om,	  at	  der	  er	  en	  interak8on,	  man	  har	  et	  fagligt	  udby@e,	  man	  har	  et	  socialt	  udby@e.	  Ikke	  kun	  den	  
enkelte	  elev,	  men	  hele	  gruppen.	  Det	  er	  jo	  det,	  der	  er	  det	  afgørende	  i	  inklusionssammenhæng.	  Af	  samme	  
grund	  har	  vi	  hele	  8den	  i	  dlf	  sagt:	  Vi	  synes,	  det	  er	  en	  rig8g	  fin	  ide,	  at	  vi	  inkluderer	  flere	  og	  vi	  ekskluderer	  
færre.	  Men,	  de	  elever	  som	  en	  gang,	  gennem	  en	  PPR	  undersøgelse,	  har	  fået	  et	  8lbud	  om	  specialundervisning	  
i	  specialklasser	  eller	  specialskoler,	  de	  kan	  ikke	  bare	  føres	  8lbage	  uden	  videre,	  der	  er	  jo	  taget	  s8lling	  8l	  dem	  –	  
vi	  synes	  fak8sk,	  det	  er	  et	  fremadre@et	  projekt,	  lidt	  a	  lá	  Herningmodellen.	  Lad	  os	  nu	  lave	  den	  ,	  hvor	  vi	  
uddanner	  folk.	  Formel	  uddannelse,	  men	  også	  praksisuddannelse	  i	  forhold	  8l	  de	  holdninger	  –	  det	  kan	  være	  
LP	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være,	  for	  at	  gøre	  skolen	  mere	  inklusionsparat,	  så	  vi	  udskiller	  færre.	  Hernings	  
udgangspunkt	  var	  jo	  netop,	  ved	  at	  lave	  en	  investering	  på	  X	  antal	  millioner	  nu	  vil	  spare	  1½	  gange	  X	  på	  den	  
lange	  bane	  om	  året.	  Længe	  inden	  Herning	  kom	  på	  banen,	  har	  vi	  barslet	  med	  et	  forslag	  om	  en	  na8onal	  
investeringsplan,	  en	  na8onal	  handleplan	  i	  forhold	  8l	  inklusion.	  Det	  blev	  mødt	  med	  larmende	  tavshed	  fra	  
Chris8ansborg	  poli8kerne.	  Herning	  tog	  den	  op.	  Om	  det	  var,	  fordi	  de	  var	  inspireret	  af	  det,	  vi	  havde	  sagt,	  det	  
ved	  jeg	  ikke.	  

Da	  jeg	  arbejdede	  i	  særforsorgen	  opererede	  man	  med,	  at	  der	  al8d	  var	  ca.	  2%	  af	  befolkningen,	  der	  var	  i	  
særforsorgens	  system	  pga.	  handicap.	  En	  række	  af	  disse	  personer	  kan	  sagtens	  være	  i	  det	  almindelige	  system,	  
8l	  gengæld	  var	  der	  også	  personer,	  som	  ikke	  var	  forsorgsanbragte,	  der	  også	  var	  ekskluderede	  8l	  andre	  
systemer	  –	  så	  det	  skal	  nok	  passe	  med	  ca.	  3	  %.

NN.	  For	  at	  finde	  indikatorer	  for	  hvornår	  arbejdet	  med	  inklusion	  er	  en	  succes,	  kan	  man	  bruge	  en	  
målemetode,	  hvor	  man	  spørger	  de,	  der	  deltager:	  Hvor	  tæt	  synes	  I,	  vi	  er	  på	  målet	  om…?	  Når	  alle	  så	  har	  
svaret	  har	  med	  en	  indikator,	  der	  siger:	  Vi	  er	  f.eks.	  65%	  i	  mål.	  Når	  man	  så	  spørger	  året	  e_er,	  er	  man	  måske	  
70%	  i	  mål.	  Kunne	  det	  være	  en	  måde	  at	  arbejde	  med	  nogle	  succeskriterier	  i	  stedet	  kun	  at	  bruge	  NPM	  
tænkningen,	  om	  man	  nu	  har	  sparet	  nogle	  penge?	  Så	  det	  bliver	  værdierne,	  der	  bliver	  bærende	  i	  stedet	  for	  
kroner	  og	  øre.	  
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LS.	  Hvis	  man	  kan	  finde	  et	  system,	  der	  kan	  give	  fokus	  på	  værdier	  i	  stedet	  for	  bare	  bundlinjen,	  det	  vil	  jeg	  synes	  
er	  rig8gt.	  Om	  den	  metode,	  du	  beskriver	  der,	  rent	  fak8sk	  gør	  det,	  det	  ved	  jeg	  for	  lidt	  om.	  Det	  er	  jo	  en	  slags	  
kvan8ta8v	  måling,	  jeg	  synes,	  man	  er	  nødt	  8l	  at	  supplerer	  den	  med	  en	  kvalita8v	  undersøgelse.	  Der	  må	  være	  
nogle	  samtaler,	  der	  ligger	  bag.	  Det	  er	  jo	  ekstremt	  komplekst.	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  mål,	  man	  udvælger	  som	  
fokuspunkt.	  De	  skal	  jo	  også	  være	  8lvejebragt	  i	  dialog.

Når	  man	  sidder	  som	  leder	  i	  den	  klemme,	  i	  det	  krydspres	  mellem	  kommunen	  og	  den	  økonomiske	  
kommunale	  tænkning	  og	  den	  professionelle	  faglige	  tænkning	  fra	  lærernes	  side,	  så	  kan	  der	  være	  mange	  
modsatre@ede	  signaler.	  Det	  har	  betydning,	  hvad	  du	  vælger	  at	  spørge	  om.	  Hvis	  du	  som	  leder	  vælger	  de	  der	  
succeskriterier,	  så	  kan	  man	  nemt	  risikere,	  at	  der	  er	  nogle	  blandt	  lærerne	  i	  det	  professionelle	  bagland,	  der	  
siger,	  det	  er	  jo	  bare	  kommunen,	  der	  dikterer,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  8ng,	  der	  kommer	  frem	  her.	  Allerede	  i	  
8lblivelsen	  er	  det	  vig8gt,	  man	  foretager	  en	  dialog.	  Lærerne	  skal	  opleve,	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  medejerskab	  –	  for	  
det	  kan	  de	  nok	  ikke,	  men	  de	  skal	  opleve	  en	  faglig	  relevans	  i	  det.	  De	  skal	  tages	  med	  i	  drø_elsen	  af,	  hvad	  det	  
er	  for	  succeskriterier,	  vi	  ops8ller.	  Så	  kan	  det	  godt	  være,	  det	  virker,	  det	  vil	  jeg	  ikke	  afvise.	  Men	  alle	  målinger	  
giver	  jo	  et	  forenklet	  billede	  af	  virkeligheden.	  Derfor	  skal	  du	  have	  et	  bredt	  spektre	  af	  forskellige	  mål	  at	  sigte	  
e_er.

NN.	  Sådan	  som	  jeg	  har	  fulgt	  deba@en	  i	  de	  senere	  år,	  så	  har	  dlf	  brugt	  rummelighedsbegrebet,	  som	  nu	  mere	  
og	  mere	  bliver	  afløst	  af	  inklusionsbegrebet.	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  flytning	  af	  fokus,	  der	  er	  sket	  i	  dlf	  og	  blandt	  
lærerne?	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  man	  helt	  har	  sluppet	  rummelighedsbegrebet,	  men	  om	  ikke	  andet	  er	  det	  blevet	  
mere	  og	  mere	  god	  tone	  at	  tale	  om	  inklusion.	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  bevægelse,	  der	  er	  gang	  i?

LS.	  Jeg	  tror	  ikke	  dlf	  er	  i	  gang	  med	  en	  bevægelse,	  der	  er	  anderledes	  end	  den	  bevægelse,	  der	  er	  i	  hele	  den	  
offentlige	  debat.	  Når	  vi	  brugte	  ordet	  rummelighed	  i	  sin	  8d,	  var	  det,	  fordi	  det	  var	  det	  ord,	  man	  brugte	  e_er	  
Salamanca.	  Jeg	  tror,	  det	  var	  de	  Radikale,	  der	  lancerede	  rummelighedsbegrebet	  i	  sin	  8d,	  og	  det	  gik	  jo	  ind	  i	  
hele	  den	  offentlige	  debat.	  Der	  har	  hele	  8den	  været	  en	  gruppe	  folk,	  der	  talte	  om,	  at	  der	  hellere	  skulle	  være	  
tale	  om	  inklusion,	  fordi	  inklusion	  er	  noget	  andet	  end	  rummelighed.	  Jeg	  tror	  ikke,	  det	  var	  s8_eren	  af	  
begrebets	  mening,	  at	  det	  skulle	  være	  anderledes,	  det	  skulle	  bare	  være	  en	  fordanskning	  af	  ordet	  inklusion.	  
Jeg	  tror	  bare,	  der	  er	  sket	  det,	  at	  der	  er	  kommet	  et	  interna8onalt	  fokus,	  og	  så	  er	  begrebet	  rummelighed	  
blevet	  misbrugt	  8l	  netop	  at	  skabe	  miljøer	  med	  tålt	  ophold	  for	  en	  række	  elever,	  så	  mange	  lærere	  var	  blevet	  
lede	  ved	  det.	  Så	  da	  inklusionsbegrebet	  blev	  indført,	  slog	  man	  sig	  på	  det,	  fordi	  det	  var	  en	  anden	  måde	  at	  
tænke	  det	  på.	  Når	  inklusionsbegrebet	  om	  nogen	  8d	  formentligt	  også	  bliver	  slidt	  op,	  så	  finder	  man	  nok	  bare	  
et	  nyt	  ord.	  

Jeg	  kommer	  fra	  et	  system	  hvor	  det	  hed	  åndssvage,	  da	  jeg	  startede,	  så	  hed	  det	  udviklingshæmmede,	  og	  det	  
har	  heddet	  mange	  8ng	  gennem	  årene.	  Når	  et	  begreb	  bliver	  for	  belastet,	  ændres	  det,	  og	  jeg	  tror,	  det	  er	  det,	  
der	  er	  sket	  med	  rummelighed.	  E_er	  min	  opfa@else	  ligger	  der	  ikke	  en	  kvalita8v	  skelnen	  i	  det	  ski_e,	  der	  er	  
sket,	  der	  er	  mere	  en	  8dstendens	  i	  det.	  

NN.	  Så	  tænker	  jeg	  på	  diagnoser.	  Det	  er	  jo	  også	  en	  vig8g	  del	  af	  denne	  snak,	  at	  flere	  og	  flere	  børn	  får	  
diagnoser.	  O_ere	  og	  o_ere	  er	  det	  heller	  ikke	  skolen	  eller	  systemet,	  der	  tager	  ini8a8v	  8l	  diagnosen.	  Det	  er	  
o_e	  forældrene,	  der	  har	  en	  bekymring	  for	  deres	  barn	  af	  en	  eller	  anden	  slags	  og	  gennem	  diagnosen,	  håber	  
de	  på,	  at	  barnet	  får	  et	  bedre	  8lbud.	  Ser	  du	  på	  nogen	  måde,	  at	  vi	  kan	  bruge	  diagnoser	  8l	  noget	  posi8vt	  i	  
rela8on	  8l	  inklusionsdeba@en?

LS.	  Jeg	  har	  al8d	  ha_	  det	  lidt	  svært	  med	  diagnoser,	  fordi	  diagnoser	  i	  udgangspunktet	  er	  et	  medicinsk	  begreb,	  
og	  i	  den	  pædagogiske	  verden	  taler	  vi	  om	  udredninger	  og	  undersøgelser.	  Der	  synes	  jeg,	  at	  vi	  i	  den	  
pædagogiske	  verden	  har	  forsøgt	  at	  undgå	  at	  skabe	  e8ke@er.	  Diagnoser	  har	  det	  med	  at	  sæ@e	  e8ke@er	  på.	  
Personligt	  bryder	  jeg	  mig	  ikke	  om	  den	  8lgang,	  og	  jeg	  synes	  også	  at	  den	  diagnosesnak,	  der	  er	  i	  8den	  også	  
omkring	  skolen,	  bliver	  overspillet	  –	  også	  poli8sk.	  Der	  er	  ikke	  noget	  i	  Folkeskolelovgivningen	  og	  i	  
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folkeskoletradi8onen,	  der	  indebærer,	  at	  en	  bestemt	  diagnose	  skulle	  udløse	  bestemte	  pædagogiske	  8ltag.	  
Jeg	  er	  så	  godt	  vidende	  om,	  at	  der	  er	  kommuner,	  hvor	  det	  kunne	  se	  ud,	  som	  om	  at	  diagnose	  le@er	  adgangen	  
8l	  specialpædagogiske	  8ltag.	  Jeg	  tror	  ikke,	  der	  er	  kommuner,	  hvor	  en	  diagnose	  udløser	  en	  fast	  praksis,	  men	  
jeg	  ved	  det	  ikke.	  Det	  går	  hen	  og	  bliver	  et	  let	  poli8sk	  argument	  lige	  som	  hjemmerøverier,	  hvor	  nogle	  par8er	  
mente,	  vi	  havde	  adskillige	  hundrede	  af	  dem	  hvert	  år.	  Det	  bliver	  blæst	  op	  som	  sådan	  et	  opportunt	  poli8sk	  
synspunkt,	  som	  jeg	  ikke	  er	  sikker	  på	  har	  en	  virkelighed	  ude	  i	  verden.	  Jeg	  ved	  fak8sk	  for	  lidt	  om,	  hvordan	  
diagnoser	  spiller	  ind	  i	  den	  konkrete	  praksis.	  Jeg	  ved,	  at	  når	  jeg	  taler	  med	  skolepsykologer,	  hævder	  de	  
hårdnakket,	  at	  de	  lader	  sig	  ikke	  påvirke	  af	  diagnoser	  –	  de	  foretager	  en	  pædagogisk	  udredning,	  når	  de	  skal	  
tage	  s8lling.	  Det,	  der	  kan	  være	  et	  problem,	  er,	  at	  de	  muligvis	  i	  nogle	  situa8oner	  ikke	  får	  mulighed	  for	  at	  lave	  
den	  der	  udredning.	  Det	  har	  vi	  fak8sk	  set	  eksempler	  på,	  at	  nogle	  kommuner	  forsøger	  at	  lægge	  bånd	  på	  
skolepsykologernes	  mulighed	  for	  at	  lave	  uvildige	  udredninger.

NN.	  Jeg	  tænker,	  at	  i	  den	  bedste	  af	  alle	  verdener	  kunne	  en	  diagnose	  eller	  en	  udredning	  være	  lærerens	  
opskri_	  på	  8lgangen	  8l	  denne	  her	  elev	  og	  få	  det	  bedst	  mulige	  ud	  af	  eleven,	  og	  måske	  er	  det	  vejen	  ind	  8l	  
inklusion?

LS.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  svært.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  der	  er	  nogle	  lærere,	  hvor	  det	  kunne	  være	  en	  øjenåbner,	  
hvis	  nogen	  kunne	  komme	  og	  sige,	  at	  det	  her	  barn	  har	  neuromotoriske	  vanskeligheder,	  eller	  hvad	  pokker	  det	  
kan	  være	  som	  en	  diagnose.	  Det	  kan	  måske	  være	  med	  8l	  at	  skabe	  en	  forståelse,	  hvor	  eleverne	  ellers	  har	  vært	  
opfa@et	  som	  uengagerede	  og	  ukoncentrerede.	  Så	  kan	  det	  være,	  at	  diagnosen	  kan	  være	  med	  8l	  at	  sæ@e	  
fokus	  på,	  at	  der	  er	  fak8sk	  en	  grund	  8l,	  at	  eleven	  reagerer.	  Men	  i	  den	  bedste	  af	  alle	  verdener	  –	  igen	  –	  hvis	  
man	  har	  et	  barn,	  der	  har	  sådanne	  problemer,	  så	  kan	  det	  jo	  være,	  at	  hvis	  ikke	  læreren	  er	  i	  stand	  8l	  at	  trænge	  
ind	  bag	  ved	  i	  samarbejde	  med	  forældrene,	  så	  kan	  diagnosen	  hjælpe	  –	  men	  det	  er	  fordi	  diagnoser	  er	  
forsimplinger	  af	  nogle	  problems8llinger.	  Når	  det	  er	  sagt,	  vil	  jeg	  da	  ikke	  afvise,	  at	  det	  kan	  være	  en	  hur8g	  
8lgang	  8l	  en	  forståelse.	  Det	  forudsæ@er	  selvfølgelig,	  at	  læreren	  ikke	  ligger	  på	  maven	  overfor	  en	  diagnose	  –	  
det	  er	  der,	  det	  begynder	  at	  stri@e	  –	  hvis	  man	  e_erlader	  det	  indtryk,	  at	  hvis	  bare	  læreren	  anerkender	  den	  
der	  diagnose,	  så	  har	  man	  mulighed	  for	  at	  håndtere	  verden.	  Læreren	  skal	  jo	  have	  en	  pædagogisk	  mulighed	  
for	  at	  gå	  ind	  i	  den	  der	  situa8on.	  Hvis	  man	  har	  fire	  elever	  i	  en	  klasse,	  hvor	  nogle	  har	  ADHD,	  og	  nogle	  grænser	  
8l	  asperger,	  så	  har	  man	  jo	  fire	  meget	  forskellige	  virkeligheder.	  Det	  kan	  være	  en	  stor	  mundfuld	  for	  enhver	  
lærer.	  

Hvis	  læreren	  skal	  tage	  sin	  opgave	  med	  den	  almindelige	  undervisningsdifferen8ering,	  som	  netop	  ikke	  
handler	  om	  specialundervisning,	  men	  som	  handler	  om,	  at	  her	  er	  et	  stof,	  som	  læreren	  har	  bestemt,	  som	  så	  
fremlægges	  med	  flest	  mulige	  indfaldsvinkler,	  så	  flest	  mulige	  af	  eleverne	  kan	  være	  med	  og	  forstå	  det	  her	  stof	  
–	  hvis	  man	  så	  sam8dig	  skal	  tage	  fire	  meget	  individuelle	  hensyn	  –	  den	  lærer	  findes	  ikke	  –	  	  opgaven	  er	  umulig	  
at	  løse	  for	  nogen.	  Der	  er	  man	  nødt	  8l	  at	  trække	  på	  andre	  redskaber	  –	  det	  kan	  være	  holddannelse	  –	  det	  kan	  
være	  to	  –lærer	  eller	  kortvarige	  specialpædagogiske	  indsatser	  for	  nogle	  elever	  i	  nogle	  perioder	  i	  nogle	  fag.	  
Der	  kan	  være	  mange	  strenge,	  man	  skal	  spille	  på.	  Dlf	  har	  sagt,	  at	  det	  der	  skal	  8l	  ,for	  at	  inklusion	  kan	  fungere,	  
det	  er,	  at	  man	  dyrker	  det,	  man	  kalder	  de	  inkluderende	  stø@eforanstaltninger.	  Vi	  går	  ind	  på	  den	  tankegang,	  
at	  OK	  vi	  begrænser	  specialundervisningsbegrebet	  8l	  de	  elever,	  der	  skal	  have	  decideret	  specialpædagogisk	  
stø@e	  på	  et	  hold	  eller	  en	  specialskole,	  og	  hvis	  vi	  har	  flest	  mulige	  i	  normalklasserne,	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  vi	  
har	  nogle	  foranstaltninger,	  der	  gør	  det	  realis8sk	  at	  have	  dem	  på	  stedet.	  Det	  kræver	  også	  mere	  viden	  om	  
specialpædagogiske	  problems8llinger	  hos	  den	  enkelte	  lærer.	  Den	  enkelte	  lærer	  skal	  ikke	  være	  ekspert	  i	  al	  
8ng,	  men	  de	  skal	  kunne	  se,	  at	  her	  er	  en	  problems8lling.	  Så	  mener	  vi,	  der	  på	  den	  enkelte	  skole,	  eller	  i	  
kommunen,	  hvis	  skolen	  er	  for	  lille,	  at	  der	  skal	  være	  et	  ressourcecenter,	  hvor	  der	  er	  8lkny@et	  en	  psykolog,	  
hvor	  der	  er	  8lkny@et	  en	  læsevejleder,	  en	  AKT	  vejleder,	  og	  hvad	  det	  ellers	  kan	  være	  –	  de	  der	  eksperter,	  ik´.	  
Hvor	  man	  kan	  hente	  noget	  viden	  og	  nogle	  ressourcer	  8l	  at	  få	  løst	  det	  her	  problem.	  Det	  er	  en	  af	  de	  8ng,	  vi	  
synes	  ledelsen	  skal	  kræve,	  hvis	  de	  skal	  løse	  den	  her	  inklusionsopgave.	  Værktøjskasserne,	  hvor	  det	  her	  er	  en	  
af	  dem,	  skal	  være	  8lgængelige.
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NN.	  Når	  jeg	  kigger	  rundt,	  kan	  jeg	  se,	  at	  alle	  stort	  set	  arbejder	  med	  det	  her,	  men	  jeg	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  de	  
her	  fyrtårne,	  hvor	  man	  siger	  ”Hold	  da	  op,	  hvor	  er	  de	  dyg8ge”.	  Lad	  os	  komme	  derhen	  og	  lade	  os	  inspirere.	  
Har	  I	  i	  dlf	  nogen	  steder,	  hvor	  I	  smugkikker,	  når	  I	  skal	  finde	  de	  gode	  ideer?	  Nogle	  steder	  hvor	  de	  netop	  har	  
været	  dyg8ge	  8l	  at	  nå	  de	  første	  vig8ge	  mål	  omkring	  inklusion.	  

LS.	  Jeg	  er	  ikke	  opdateret,	  hvad	  det	  angår.	  På	  konferencen	  den	  1.12.	  har	  vi	  ønsket	  at	  få	  
skoleledersynspunktet.	  Der	  har	  vi	  fået	  fat	  i	  en	  nys	  afgået	  skoleleder,	  der	  gennem	  en	  årrække	  har	  kørt	  et	  
inklusionsprojekt,	  hvor	  de	  har	  seks	  årgange	  med	  grupper	  af	  elever,	  som	  ellers	  ville	  have	  været	  henvist	  
specialundervisning.	  Jeg	  kan	  desværre	  ikke	  huske,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  skole.	  Den	  har	  vi	  taget,	  netop	  fordi	  den	  
har	  gjort	  nogle	  erfaringer	  gennem	  seks	  år.	  De	  har	  nogle	  gode	  erfaringer	  –	  ikke	  fordi	  det	  er	  den	  eneste	  måde	  
at	  gøre	  det	  på,	  men	  det	  er	  spændende.	  Så	  har	  jeg	  ha_	  fornøjelsen	  af	  at	  tale	  med	  to	  skoleledere	  –	  en	  på	  
Vigerslev	  Allé	  skole	  i	  København	  og	  naboskolen,	  som	  er	  en	  skole	  for	  au8ster,	  hvor	  de	  har	  kørt	  nogle	  små	  
integra8onsforsøg.	  Vi	  talte	  med	  dem	  i	  dlf	  -‐regi	  i	  forum	  for	  specialundervisning,	  hvor	  vi	  forsøgte	  at	  sæ@e	  
fokus	  på,	  hvad	  der	  skal	  8l	  i	  det	  her.	  Det,	  de	  fortæller,	  er,	  at	  nogle	  af	  de	  bedst	  fungerende	  au8s8ske	  elever	  er	  
kommet	  over	  i	  enkelte	  fag,	  i	  enkelte	  perioder	  og	  måske	  mere	  og	  mere	  e_erhånden.	  Begge	  parter	  var	  enige	  
om,	  at	  det	  ikke	  var	  en	  let	  opgave,	  men	  at	  de	  havde	  ha_	  en	  rimelig	  succes.	  En	  af	  de	  8ng,	  de	  pegede	  på,	  som	  
værende	  ekstremt	  vig8gt	  på	  Vigerslev	  Allé	  skole,	  var	  at	  projektet	  blev	  præsenteret	  for	  det	  samlede	  
lærerkorps	  og	  ikke	  kun	  for	  de	  grupper,	  der	  skulle	  have	  dem.	  De	  skulle	  forstå	  nogle	  af	  au8sternes	  
reak8onsmønstre,	  for	  de	  kunne	  jo	  risikere	  at	  møde	  dem	  på	  gangene.	  Lederen	  sagde,	  at	  det	  havde	  fak8sk	  
været	  helt	  afgørende	  for	  den	  succes,	  de	  oplevede	  på	  skolen,	  at	  man	  havde	  inddraget	  hele	  lærerkollegiet	  i	  
det	  projekt.	  Der	  er	  jo	  også	  enkelte	  skoler,	  som	  har	  kørt	  LP	  metoden	  med	  stor	  succes,	  fordi	  det	  er	  vokset	  op	  
nedefra.	  

Mig	  bekendt	  er	  der	  ikke	  ret	  mange	  steder,	  hvor	  man	  konsekvent	  har	  investeret	  i	  lærernes	  uddannelse	  med	  
henblik	  på	  inklusionsfremme.	  Det,	  der	  er	  problemet	  med	  LP	  metoden,	  er,	  at	  hvis	  du	  sværger	  8l	  den,	  så	  
køber	  du	  også	  den	  vare	  oppe	  fra	  Norge	  –	  det	  er	  jo	  et	  færdigt	  koncept.	  Metoden	  har	  ekstremt	  mange	  
fordele.	  En	  af	  de	  8ng	  man	  som	  leder,	  som	  kommune	  skal	  være	  meget,	  meget	  opmærksom	  på,	  er,	  at	  rig8g	  
mange	  projekter	  får	  succes,	  hvis	  man	  lader	  dem	  vokse	  op	  nedefra,	  så	  lærerne	  får	  et	  medejerskab	  8l	  dem.	  
Det,	  tror	  jeg,	  er	  afgørende.	  Ledelsen	  skal	  bakke	  op	  om	  lærerne,	  stø@e	  deres	  professionelle	  fagdidak8ske	  
8lgang	  8l	  det	  undervisningsmæssige,	  deltage	  ak8vt	  i	  diskussionerne,	  skubbe	  på	  lærerne,	  der	  hvor	  de	  er	  lidt	  
træge,	  vise	  vej,	  ops8lle	  succeskriterier	  osv.	  Der	  kan	  det	  sagtens	  virke.	  Der,	  hvor	  det	  ikke	  virker,	  det	  er	  der,	  
hvor	  man	  netop	  fra	  kommunen	  NPM	  ag8gt	  siger:	  Sådan	  skal	  det	  gøres.	  Så	  går	  det	  galt.	  Når	  man	  taler	  med	  
vores	  kolleger	  rundt	  omkring,	  er	  der	  en	  urskov	  af	  forskellige	  projekter.	  

DLF	  lancerede	  det	  her	  læseprojekt	  for	  et	  halvt	  år	  siden	  –	  som	  var	  en	  tordnende	  succes,	  og	  da	  vi	  gik	  i	  gang	  
med	  det,	  viste	  det	  sig,	  at	  der	  allerede	  var	  sådanne	  projekter	  i	  gang	  flere	  steder.	  Enkelte	  skoler	  havde	  taget	  
det	  op	  og	  arbejdet	  med	  det	  med	  stor	  succes.	  Det	  viser	  bare,	  at	  det	  findes	  derude	  -‐	  masser	  af	  steder.	  Det	  er	  
alt	  sammen	  vokset	  op	  fra	  den	  faglige	  professionalisme	  på	  skolen,	  som	  ledelse	  og	  lærerkollegiet	  i	  fællesskab	  
har	  udviklet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Referat	  af	  Interview	  den	  24.8.	  med	  næs]ormand	  i	  Skolelederforeningen	  Claus	  Hjortdal.

Informa(on:	  Claus	  Hjortdal	  (CH)	  sprang	  (l	  med	  ca.	  24	  (mers	  varsel,	  da	  formanden	  Anders	  Balle	  fra	  
Skolelederforeningen	  –	  som	  skulle	  være	  interviewet	  –	  blev	  syg.	  Claus	  Hjortdal	  var	  ikke	  forberedt	  (l	  
interviewet	  og	  havde	  ikke	  læst	  oplægget	  fra	  Nils	  Nørbo	  (NN).	  Derfor	  indleder	  NN	  interviewet	  med	  at	  fortælle	  
om	  baggrunden	  for	  interviewet	  og	  inten(onerne	  med	  masteropgaven.

NN.	  baggrunden	  for	  denne	  opgave	  er	  jo,	  at	  jeg	  synes	  at	  se	  nogle	  ledere,	  der	  er	  i	  klemme	  mellem	  noget	  NPM	  
tænkning	  fra	  forvaltningen	  og	  poli8kerne	  og	  noget	  fagbureaukra8sk	  tænkning	  fra	  lærer	  og	  pædagog	  side.

CH.	  Det	  er	  jo	  ikke	  den	  eneste	  klemme	  de	  er	  i.	  De	  er	  også	  i	  klemme	  mellem	  det	  at	  kunne	  vise,	  at	  skolen	  er	  i	  
stand	  8l	  at	  lave	  resultater	  så	  man	  ikke	  dumper	  i	  ranglistningen	  og	  man	  kommer	  i	  klemme	  mellem	  
forældrene,	  der	  vil	  deres	  børn	  det	  bedste.	  Forældrene	  8l	  de	  børn,	  der	  er	  dyg8ge	  synes	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  
børnene	  skal	  gå	  i	  skole	  med	  de	  børn,	  der	  hænger	  oppe	  i	  gardinerne	  og	  forældrene	  8l	  de	  børn,	  der	  hænger	  i	  
gardinerne,	  synes	  måske,	  der	  skal	  være	  et	  special8lbud	  der	  rammer	  lige	  netop	  deres	  barn.	  Sam8dig	  tages	  
nogle	  af	  pengene	  så	  skolelederen	  skal	  skabe	  nogle	  rammer	  med	  færre	  penge	  end	  der	  var	  før.

NN.	  Kender	  du	  8l	  skoler	  der	  har	  ha_	  succes	  med	  den	  opgave	  at	  skabe	  en	  mere	  inkluderende	  praksis?

CH.	  Billund	  Kommune	  –	  lederen	  af	  PPR	  –	  Jesper	  Hansen.	  De	  har	  erfaringer	  gennem	  mange	  år.	  De	  
ekskluderer	  ikke	  ret	  mange.

NN.	  De	  er	  vel	  ikke	  blandt	  dem,	  der	  s8ller	  sig	  op	  og	  siger,	  vi	  har	  et	  bud	  på	  hvordan	  man	  gør	  og	  hvad	  er	  
lederens	  rolle	  når	  det	  lykkes?

CH.	  Vi	  har	  en	  temadrø_else	  i	  vores	  hovedbestyrelse	  den	  6.	  oktober	  og	  det	  har	  vi,	  fordi	  vi	  har	  diskuteret	  
specialundervisning	  og	  inklusion	  over	  en	  længere	  periode.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  komme	  med	  en	  form	  for	  skri_ligt	  
værktøj	  8l	  vores	  skoleledere,	  når	  den	  nye	  lovgivning	  omkring	  specialundervisning	  og	  inklusion	  kommer	  på	  
plads.	  Vi	  ved	  nogenlunde	  hvordan	  loven	  kommer	  8l	  at	  se	  ud,	  men	  fordi	  forhandlingerne	  er	  brudt	  sammen	  
så	  kommer	  den	  ikke	  før	  der	  kommer	  et	  nyt	  folke8ng.	  Vi	  håber	  på,	  at	  når	  det	  er	  klar,	  så	  er	  vi	  også	  klar	  også	  
mht.	  skolelederens	  øgede	  kompetence	  på	  specialundervisningsområdet	  –	  hvor	  skolelederen	  træffer	  alle	  
afgørelser	  vedr.	  den	  enkelte	  elev.	  Det	  betyder	  lige	  pludseligt,	  at	  alle	  afgørelser	  omkring	  8ldeling	  af	  
specialundervisning	  kommer	  8l	  at	  hvile	  på	  skolelederen.	  Der	  tænker	  vi,	  at	  det	  nok	  ikke	  er	  alle	  skoleledere,	  
der	  har	  kompetencer	  8l	  at	  få	  øje	  på	  al	  det	  der	  skal	  ske	  inde	  i	  det	  felt,	  så	  der	  vil	  vi	  gøre	  dem	  opmærksom	  på	  
faldgrupper	  i	  den	  forbindelse.	  Vi	  er	  bange	  for,	  at	  nogen	  kan	  miste	  hovedet	  pga.	  manglende	  dokumenta8on,	  
manglende	  informa8on	  –	  alt	  muligt.	  Så	  der	  vil	  vi	  prøve	  at	  lave	  det	  –	  så	  for	  at	  vide	  noget	  om	  hvad	  det	  er	  vi	  
vil,	  så	  laver	  vi	  sådan	  en	  temadag	  i	  hovedbestyrelsen	  omkring	  inklusion	  –	  der	  har	  vi	  bes8lt	  Rasmus	  Ahlefeldt,	  
som	  har	  lavet	  den	  der	  store	  rapport	  omkring	  inklusion	  i	  Folkeskolen.

NN.	  Er	  det	  både	  lærerforeningen	  og	  Skolelederforeningen	  sammen.

CH.	  Nej,	  det	  er	  kun	  Skolelederforeningens	  bestyrelse.	  Han	  ved	  altså	  også	  noget	  om	  ledelse	  af	  inklusion.	  Han	  
ved	  noget	  om	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  processer	  man	  som	  leder	  skal	  sæ@e	  i	  gang	  for	  at	  sikre	  inklusion.	  

NN.	  I	  går	  da	  jeg	  talte	  med	  Leif	  Sort	  (fra	  dlf)	  var	  han	  meget	  optaget	  af	  bo@om-‐up	  processen.	  Men,	  man	  kan	  
jo	  også	  finde	  folk	  der	  siger,	  at	  det	  er	  en	  kombina8on	  af	  top-‐down	  og	  bo@om-‐up.	  Han	  brød	  sig	  ikke	  ret	  meget	  
om	  top-‐down.	  Hvor	  tænker	  du	  skolelederen	  placeret	  i	  forhold	  8l	  top-‐down	  –	  bo@om-‐up	  processer?	  

CH.	  Jeg	  mener	  vi	  har	  brug	  for	  begge	  dele,	  fordi	  bo@um-‐up	  tager	  for	  lang	  8d	  8l	  den	  poli8ske	  virkelighed,	  der	  
er	  rundt	  om	  os.	  Derfor	  bliver	  vi	  som	  skoleledere	  nødt	  8l	  at	  være	  pragma8ske	  og	  lægge	  os	  ind	  i	  det	  felt	  der	  
siger	  –	  virkelighedens	  verden	  –og	  virkelighedens	  verden	  er,	  at	  der	  skal	  være	  et	  krav	  om	  at	  det	  skal	  komme	  
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nu.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  poli8kerne	  fejlvurderer	  situa8onen	  og	  synes	  vi	  skal	  skabe	  inklusion	  på	  kort	  8d	  
selvom	  det	  burde	  være	  en	  meget	  længere	  proces.	  Det	  er	  der	  ikke	  noget	  at	  gøre	  ved.	  Kommunernes	  
økonomi	  er	  presset	  og	  vi	  kan	  ikke	  holde	  8l,	  at	  30%	  af	  kommunernes	  økonomi	  går	  8l	  6%	  af	  eleverne.	  Det	  går	  
ikke	  –	  vi	  bliver	  nødt	  8l	  at	  forandre	  det.	  Derfor	  er	  der	  det	  pres	  udefra,	  der	  siger:	  Vi	  bliver	  nødt	  8l	  at	  gøre	  
noget.	  Men,	  vi	  fly@er	  ikke	  noget	  hvis	  ikke	  lærerne	  er	  med.	  Derfor	  bliver	  det	  en	  bevæggelse	  hvor	  vi	  som	  
skoleledere	  kommer	  8l	  at	  stå	  som	  katalysatorer	  i	  det	  felt	  og	  sige:	  Hvordan	  er	  det	  vi	  oversæ@er	  det	  pres	  der	  
kommer	  ovenfra?	  Det	  handler	  om	  mange	  8ng.	  Først	  handler	  det	  om,	  i	  mine	  øjne,	  at	  skabe	  de	  rig8ge	  
billeder.	  De	  billeder	  der	  somme	  8der	  bliver	  skabt	  i	  pressen,	  som	  jeg	  kan	  se,	  det	  er	  jo	  et	  billede	  af	  en	  mor	  
med	  en	  stærkt	  handicappet	  dreng	  som	  siger:	  Nu	  skal	  min	  dreng	  8l	  og	  ind	  i	  normalskolen.	  Hun	  ved	  det	  ikke	  
endnu,	  men	  det	  er	  de	  poli8ske	  vinde	  der	  blæser,	  at	  nu	  skal	  han	  ikke	  gå	  på	  den	  der	  specialskole,	  nu	  skal	  han	  
8l	  og	  ind	  i	  en	  normalklasse.	  Så	  ser	  man	  billedet	  af	  de	  frustrerede	  lærere	  som	  skal	  have	  ham,	  som	  nr.	  27,	  ind	  i 	  
klassen.	  Der	  kan	  man	  sige,	  at	  hvis	  det	  er	  det	  billede,	  der	  skal	  være	  realitet,	  så	  går	  det	  galt,	  men	  det	  er	  ikke	  
det	  billede	  jeg	  mener	  vi	  skal	  lave.	  Jeg	  mener,	  vi	  skal	  lave	  en	  anden	  tænkning.	  Hvis	  jeg	  i	  dag	  skulle	  ud	  og	  
sælge,	  på	  min	  skole,	  så	  ville	  jeg	  gå	  hen	  og	  sige	  på	  lærerværelset:	  Vores	  skoles	  udgangspunkt	  skal	  være,	  at	  
alle	  de	  børn,	  der	  bor	  i	  skolens	  distrikt	  hører	  8l	  her.	  Hvis	  det	  så	  viser	  sig,	  at	  der	  er	  et	  eller	  andet,	  der	  gør,	  at	  
det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  alligevel	  så	  må	  vi	  se	  på	  hvordan	  vi	  kan	  gøre	  så	  lidt	  som	  muligt	  -‐	  
mindsteindgrebsprincippet.	  Men,	  udgangspunktet	  er	  her	  –	  udgangspunktet	  er	  ikke	  et	  andet	  sted.	  Det	  skal	  
bare	  være	  vores	  udgangspunkt	  og	  vores	  8lgang	  8l	  det	  hele.	  De	  skal	  gå	  i	  skole	  i	  nærmiljøet	  og	  der	  hvor	  de	  
formentligt	  kan	  have	  kammerater	  eller	  naboer	  –	  mangfoldigheden	  er	  en	  styrke	  i	  vores	  skole.	  	  	  	  	  

NN.	  Jeg	  hørte	  Bent	  Madsen	  fra	  NVIE	  sige:	  At	  e_er	  hans	  opfa@else	  findes	  der	  ikke	  børn,	  der	  ikke	  kan	  
inkluderes,	  men	  der	  findes	  ins8tu8oner	  der	  ikke	  kan	  inkluderer.	  Er	  det	  det	  udgangspunkt	  du	  tænker	  på	  –	  at	  
man	  skal	  se	  på	  sig	  selv:	  Hvad	  er	  det	  for	  kompetencer	  eller	  ressourcer	  vi	  mangler	  for	  at	  kunne	  håndterer	  
denne	  opgave?

CH.	  Det	  er	  en	  af	  8ngene,	  men	  det	  handler	  også	  om	  at	  re-‐tænke	  hele	  organisa8onen	  i	  skolen.	  Det	  der	  med	  at	  
fores8lle	  sig	  at	  den	  ene	  lærer,	  der	  har	  27	  børn	  skal	  sidde	  i	  et	  klasselokale	  og	  undervise	  dem	  alle	  sammen	  det	  
kan	  de	  ikke	  –	  så	  kan	  vi	  ikke	  løse	  opgaven.	  Derfor	  bliver	  vi	  nødt	  8l	  at	  tænke	  anderledes.	  Man	  bliver	  nødt	  8l	  at	  
strukturerer	  sig	  anderledes	  i	  Folkeskolen.	  Man	  bliver	  nødt	  8l	  at	  sige	  at	  der	  formentligt	  følger	  lidt	  flere	  
ressourcer	  med	  et	  barn,	  der	  skal	  inkluderes,	  det	  vil	  jeg	  håbe	  –	  ellers	  så	  har	  poli8kerne	  dødsdømt	  sagen	  på	  
forhånd.	  Men,	  der	  må	  følge	  nogle	  ressourcer	  med,	  så	  man	  som	  skoleleder	  kan	  gå	  ind	  og	  sige:	  Hvad	  kan	  jeg	  
skabe	  med	  de	  ressourcer,	  der	  er	  her	  og	  have	  lærerne	  med	  8l	  at	  sige:	  Hvad	  kan	  vi	  skabe	  her?	  Vi	  lavede	  
processen	  på	  Mors	  hvor	  vi	  lavede	  den	  rummelige,	  inkluderende	  folkeskole	  og	  poli8kerne	  accepterede,	  at	  
alle	  de	  penge	  de	  havde	  lagt	  ud	  i	  specialforanstaltninger	  blev	  lagt	  ind	  i	  folkeskoleregi.	  Dvs.	  de	  fik	  lige	  
pludselig	  nogle	  rummeligheds8mer	  –	  som	  vi	  kaldte	  dem.	  Dem	  delte	  jeg	  ud	  på	  de	  tre	  afdelinger	  vi	  havde	  i	  
skolen	  og	  sagde:	  Her	  har	  I	  15	  (der	  var	  kun	  en	  klasse	  pr.	  årgang)	  rummeligheds8mer.	  Der	  udover	  har	  I	  6	  –	  8	  
tolærer8mer.	  I	  det	  her	  felt	  skal	  I	  finde	  ud	  af	  hvordan	  8lre@elægger	  I	  undervisningen	  så	  vi	  rummer	  de	  børn,	  
som	  skal	  være	  der.	  I	  skal	  tænke	  tværgående,	  I	  skal	  tænke	  holdundervisning,	  I	  skal	  tænke	  alt	  muligt.	  Når	  I	  har	  
snakket	  om	  det,	  vil	  jeg	  gerne	  deltage	  i	  et	  møde,	  så	  skal	  jeg	  overbevises	  om,	  at	  den	  måde	  I	  gør	  det	  på	  er	  med	  
8l	  at	  sikre,	  at	  Peter	  kan	  være	  i	  klassen.	  Fordi,	  jeg	  skal	  stå	  8l	  ansvar	  overfor	  forældrene	  og	  overfor	  kommunen	  
om	  at	  vi	  gør	  den	  rig8ge	  indsats:	  Det	  var	  fak8sk	  en	  rig8g	  god	  proces.	  Så	  havde	  vi	  Peter	  –	  vi	  kendte	  ham	  godt,	  
han	  hed	  fak8sk	  Peter.	  Vi	  vidste	  hvilke	  8mer	  og	  hvilke	  fag,	  der	  var	  problemer	  i	  og	  hvilke	  der	  ikke	  var	  
problemer	  i.	  Så	  kunne	  vi	  8lre@elægge	  nogle	  strukturer,	  som	  i	  øvrigt	  også	  dækkede	  nogle	  af	  de	  andre	  i	  
samme	  klasse	  eller	  i	  naboklasserne.	  På	  den	  måde	  var	  de	  selv	  medspillere	  8l	  at	  strukturerer	  hvordan	  vi	  skulle	  
strukturerer	  de@e	  samarbejde	  –	  det	  var	  vældig	  givende,	  så	  længe	  der	  er	  8mer.	  Så	  længe	  der	  er	  så	  meget	  lu_	  
at	  de	  kan	  være	  fleksible,	  fordi	  3	  –	  4	  8mer	  det	  giver	  ikke	  lu_.	  Så	  kommer	  det	  bare	  8l	  at	  betyde	  at	  det	  ligger	  
nogle	  bestemte	  8dspunkter.	  Der	  skal	  være	  lu_.
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NN.	  Det	  er	  vel	  sådan,	  at	  rig8gt	  mange	  kommuner	  i	  disse	  år,	  uddeler	  hele	  specialundervisningspuljen	  8l	  
skolerne	  og	  siger:	  Så	  må	  I	  finde	  ud	  af	  det.	  Er	  det	  den	  rig8ge	  måde	  at	  gøre	  det	  på,	  eller	  frasiger	  man	  sig,	  fra	  
højere	  sted,	  et	  ansvar	  man	  burde	  tage	  –	  hvordan	  synes	  du	  det	  ser	  ud	  i	  ledelsesperspek8v?

CH.	  Vi	  havde	  en	  diskussion	  i	  sidste	  uge	  i	  et	  helt	  andet	  regi	  hvor	  vi	  snakkede	  om	  den	  virkelighed,	  der	  er	  i	  
Danmark	  i	  dag.	  Den	  handler	  om,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  ansvarsforfly@else:	  Poli8kerne	  på	  Chris8ansborg	  ved	  
godt,	  at	  der	  er	  ikke	  alle	  de	  penge	  der	  skal	  8l	  de	  8ng	  vi	  forventer	  af	  velfærdssamfundet.	  Derfor	  
decentraliserer	  de	  ud	  8l	  kommunerne	  og	  siger:	  Vi	  har	  lavet	  økonomiske	  a_aler,	  derfor	  forventer	  vi	  I	  lø_er	  
de	  opgaver	  vi	  sæ@er	  jer	  8l.	  Kommunerne	  ved	  godt,	  at	  med	  de	  midler	  kan	  vi	  ikke	  lø_e	  de	  opgaver	  som	  
borgerne	  forventer	  af	  et	  velfærdssamfund,	  derfor	  lægger	  de	  pengene	  ud	  8l	  skolerne,	  dagins8tu8onerne	  
eller	  ældrecentrene	  og	  siger:	  Her	  er	  de	  penge	  der	  skal	  8l	  for	  at	  vi	  kan	  løse	  den	  opgave,	  vel	  vidende,	  at	  der	  
ikke	  er	  penge	  nok.	  Der	  kommer	  skolelederen,	  læreren,	  sygeplejersken	  –	  helt	  ude	  i	  udføreleddet,	  8l	  at	  blive	  
Sorte	  Per.	  De	  skal	  være	  garanten	  for	  at	  man	  godt	  ved,	  hele	  vejen	  op	  i	  systemet,	  at	  det	  ikke	  hænger	  sammen.	  	  	  
På	  samme	  måde	  er	  det	  med	  den	  nye	  lærerarbejds8dsa_ale.	  KL	  og	  dlf	  kan	  ikke	  blive	  enige	  om	  en	  fælles	  
model.	  Derfor	  laver	  man	  en	  overordnet	  model	  og	  så	  skal	  faktoren	  findes	  ude	  i	  kommunen	  og	  så	  skal	  den	  
endelige	  a_ale	  findes	  ude	  på	  lærerværelset	  mellem	  8llidsrepræsentanten	  og	  skolelederen.	  Det	  er	  sådan	  en	  
model,	  hvor	  Sorte	  Per	  glider	  ud	  i	  udføreleddet.	  Vi	  ved	  godt	  det	  her	  bliver	  svært,	  derfor	  lægger	  man	  det	  der	  
ud.	  Der	  er	  sund	  fornu_	  i	  det,	  hvis	  ressourcen	  er	  8l	  det.	  Problemet	  er,	  at	  hvis	  ikke	  ressourcen	  er	  8l	  det,	  så	  går	  
det	  galt.	  Så	  er	  det,	  det	  bliver	  en	  Sorte	  Per	  Funk8on.

NN.	  En	  af	  de	  8ng	  jeg	  sendte	  med	  var	  en	  ar8kel	  af	  Klaus	  Majgaard,	  der	  er	  kommunaldirektør	  i	  Furesø	  
Kommune.	  Han	  taler	  om	  dilemmaspillet	  –	  hvor	  man	  skubber	  dilemmaer	  og	  de	  der	  skubber	  dilemmaet	  8l	  
næste	  led,	  er	  ikke	  deltagende	  i	  løsningen	  af	  dilemmaet,	  men	  siger	  8l	  næste	  led:	  I	  er	  så	  dyg8ge,	  I	  har	  
kompetencerne	  –	  det	  løser	  I.	  På	  overfladen	  kunne	  det	  ligne	  anerkendelse,	  men	  i	  virkeligheden	  er	  der	  dyb	  
mis8llid	  8l	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  dermed	  er	  det	  i	  virkeligheden	  et	  mis8llidsspil,	  der	  kører	  mellem	  de	  
forskellige	  hierarkier.

CH.	  Det	  er	  også	  derfor,	  som	  svar	  på	  dit	  spørgsmål	  før,	  at	  hvis	  det	  skal	  lykkes	  at	  lægge	  pengene	  ud	  8l	  
skolerne,	  så	  kræver	  det	  en	  tæt	  dialog	  mellem	  skolelederen	  og	  forvaltningen	  og	  en	  fælles	  forståelse	  af	  hvad	  
det	  er	  for	  en	  opgave	  vi	  står	  overfor.	  Det	  er	  voldsomt	  processuelt	  det	  her.	  Det	  kræver	  virkelig	  at	  man	  som	  
forvaltningschef	  og	  kommunaldirektør	  vil	  gå	  ind	  og	  sige:	  Den	  her	  opgave	  er	  så	  vig8g	  at	  vi	  skal	  have	  
poli8kerne	  på	  banen	  så	  de	  ved	  hvad	  det	  er	  de	  siger	  ja	  eller	  nej	  8l	  og	  at	  man	  som	  skolechef	  har	  en	  klar	  dialog	  
om	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  forventninger	  man	  skal	  kunne	  have.	  

Vi	  har	  prøvet	  at	  diskutere	  ud	  fra	  et	  parameter,	  da	  vi	  skulle	  diskutere	  den	  inkluderende	  skole	  –	  vi	  kan	  sagtens	  
sige	  hvem	  det	  er	  vi	  godt	  kan	  have,	  vi	  kan	  også	  sagtens	  sige	  hvem	  det	  er	  vi	  ikke	  kan	  have,	  men	  hvor	  er	  det	  
grænsen	  går	  og	  hvor	  flydende	  er	  den	  grænse	  og	  hvem	  er	  det	  der	  sæ@er	  den	  grænse?	  Er	  det	  den	  enkelte	  
skoleleder	  eller	  er	  det	  kommunen	  eller	  er	  det	  PPR	  eller	  poli8kerne	  eller	  er	  det	  økonomien?	  Den	  diskussion	  
er	  ekstrem	  vig8g	  så	  man	  får	  sig	  diskuteret	  på	  plads	  i	  en	  fælles	  forståelsesramme	  og	  sige	  som	  skoleleder	  at	  
nogle	  af	  dem	  der	  er	  ovre	  i	  den	  side	  hvor	  vi	  ikke	  kan	  have	  dem,	  at	  vi	  skal	  have	  dem	  alligevel.	  Hvis	  det	  så	  er	  
8lfældet	  –	  hvad	  er	  det	  så	  vi	  skal	  sæ@e	  i	  værk	  som	  fælles	  8ltag	  for	  at	  sikre,	  at	  de	  bliver	  i	  systemet?	  Det	  kan	  
godt	  være	  at	  fordelingsnøglen	  skal	  tage	  hensyn	  8l	  at	  der	  i	  områder	  er	  flere	  af	  den	  type	  børn	  	  som	  så	  skal	  
have	  flere	  ressourcer	  8l	  holddeling	  i	  forhold	  8l	  de	  her	  børn	  eller	  man	  skal	  lave	  en	  helhedsskole	  for	  børn	  der	  
kan	  gå	  der	  et	  stykke	  8d	  før	  de	  kan	  sluses	  8lbage.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  man	  ressourcemæssigt	  skal	  sige	  at	  så	  
laver	  vi	  nogle	  forskellige	  8ltag,	  men	  det	  kræver	  dialog.

NN.	  Man	  kan	  jo	  sige,	  at	  med	  uddelingen	  af	  de	  specialpædagogiske	  midler,	  er	  det	  blevet	  økonomien	  der	  er	  
blevet	  styrende	  og	  som	  skaber	  incitamentet	  på	  skolen	  for	  at	  holde	  barnet	  i	  almenområdet.	  Synes	  du	  det	  er	  
et	  8lfredss8llende	  ledelsesredskab	  at	  økonomien	  bliver	  overordnet	  alle	  de	  andre	  hensyn?	  
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CH.	  Nej,	  men	  det	  er	  vilkåret.	  

NN.	  Har	  man	  så	  som	  skoleleder	  en	  chance	  for	  at	  skabe	  succesen,	  når	  man	  er	  så	  økonomistyret?	  

CH.	  Nej,	  nej	  og	  jo.	  Man	  er	  sgu´	  bag	  ud	  på	  point	  8l	  at	  starte	  med.	  Det	  er	  man	  som	  skoleleder.	  Der	  kommer	  en	  
enorm	  udfordring	  for	  skolelederen	  og	  træde	  i	  karakter	  på	  den	  rig8ge	  måde.	  Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  vi	  
al8d	  prøver	  at	  sige	  8l	  vores	  skoleledere	  at	  de	  skal	  lade	  være	  med	  at	  skjule	  sig	  bag	  at	  det	  er	  noget	  
kommunalbestyrelsen	  siger.	  Gå	  foran	  og	  sig:	  Det	  her	  er	  en	  beslutning	  –	  den	  fører	  vi	  ud	  i	  livet.	  Vis	  ak8vt	  at	  
man	  har	  en	  plan	  for	  lærerne	  slapper	  af,	  når	  man	  viser	  man	  har	  en	  plan	  og	  en	  tro	  på	  at	  det	  lykkes.	  Det	  viser	  
også	  at	  man	  kan.

Der	  har	  været	  rig8gt	  mange	  skoler,	  der	  har	  været	  snyde	  heldige	  med	  at	  der	  har	  været	  en	  uges	  ekstra	  
sommerferie.	  Det	  er	  faldet	  sådan	  at	  sidste	  års	  200	  skoledage	  slu@e	  den	  23.	  juni	  	  og	  næste	  års	  sluvdspunkt	  
er	  en	  uge	  senere.	  Det	  betyder,	  at	  skoleårets	  start	  er	  rykket	  en	  uge	  så	  derfor	  har	  der	  været	  en	  uge	  ekstra.	  Der	  
har	  været	  næsten	  7	  ugers	  sommerferie.	  Det	  betyder,	  at	  der	  var	  en	  uge	  som	  lærerne	  fak8sk	  kunne	  kaldes	  ind	  
i	  og	  det	  er	  der	  mange	  skoleledere,	  der	  har	  gjort	  og	  lavet	  kursus	  i	  en	  hel	  uge	  op	  8l	  skoleårets	  start	  –	  og	  
temaet	  har	  været	  inklusion.	  Det	  har	  været	  det	  alt	  afgørende	  tema	  i	  hele	  landet.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  tal	  på	  
det,	  men	  jeg	  tror	  ¾	  af	  skolerne	  har	  arbejdet	  med	  forskellige	  vinkler	  på	  inklusion.	  Jeg	  ved	  UC	  erne	  har	  ha_	  
enormt	  travlt	  med	  at	  uddanne	  folk	  8l	  at	  kunne	  lø_e	  opgaven.	  Sådan	  et	  signal	  med	  at	  starte	  skoleåret	  med	  
at	  sige,	  at	  vi	  skal	  have	  noget	  e_er	  og	  videreuddannelse	  omkring	  inklusion	  –	  der	  får	  man	  nogle	  point.

NN.	  Det	  at	  lave	  de	  store	  fælles	  uddannelsesak8viteter	  i	  en	  kommune,	  det	  får	  ret	  markant	  kri8k	  fra	  dlf.

CH.	  Det	  er	  desværre	  ikke	  al8d	  dlf	  er	  oppe	  i	  omdrejninger.	  Lærerforeningen	  har,	  også	  internt,	  en	  interesse	  i	  at	  
holde	  fast	  i	  de	  faglige	  foreninger	  som	  tradi8onelt	  har	  været	  meget,	  meget	  stærke	  og	  de	  er	  bekymrede	  over	  
at	  antallet	  af	  fag	  faglige	  kurser	  er	  markant	  faldende.	  Jeg	  har	  lige	  siddet	  og	  talt	  med	  naturfagsfolk,	  som	  går	  og	  
pønser	  på,	  om	  der	  skal	  laves	  noget	  nyt	  i	  naturfag	  i	  overbygningen.	  Vi	  må	  sige,	  der	  har	  været	  et	  behov	  for	  at	  
have	  fokus	  på	  fælles	  grundlag	  og	  fælles	  værdier	  i	  Folkeskolen	  gennem	  de	  sidste	  5	  –	  7	  år,	  som	  har	  fly@et	  
e_eruddannelsesmidler	  fra	  de	  fag	  faglige	  kurser	  over	  på	  generalistkurser	  som	  LP,	  mange	  intelligenser	  og	  
sådan	  noget.	  Det	  betyder	  ikke	  man	  har	  brugt	  færre	  midler,	  man	  har	  bare	  brugt	  dem	  koncentreret	  på	  fælles	  
kurser.	  Det	  oplever	  lærerne	  ikke	  nødvendigvis	  som	  faglig	  udvikling	  og	  sparring,	  men	  det	  er	  en	  fagdidak8sk	  
kursusvirksomhed	  som	  jeg	  mener	  er	  rig8g,	  rig8g	  nødvendig.	  

NN.	  Kan	  man	  sige,	  at	  Folkeskolen	  er	  ved	  at	  uddanne	  sig	  8l	  at	  have	  nogle	  andre	  lærere	  end	  vi	  havde	  for	  15	  –	  
20	  år	  siden,	  at	  de	  kompetencer	  der	  skal	  8l	  at	  være	  en	  succesfuld	  lærer	  er	  noget	  andet	  end	  det	  har	  været?	  
Sådan	  at	  man	  i	  dag	  e_erlyser	  kompetencer	  i	  klasserumsledelse,	  inklusion	  osv.	  Så	  det	  er	  en	  bevægelse	  væk	  
fra	  det	  meget	  fag	  faglige.

CH.	  Både	  ja	  og	  nej	  fordi	  i	  og	  med	  vi	  opdeler	  skolen	  afdelingsmæssigt	  så	  gør	  vi	  læreren	  meget,	  meget	  
skarpere	  på	  undervisning	  i	  dansk	  fra	  1.	  –	  3.	  klasse	  f.eks.	  Det	  gør	  de	  igen,	  igen	  og	  igen	  og	  det	  vil	  sige	  at	  de	  
bliver	  bedre	  og	  bedre.	  Hvis	  vi	  tager	  danskområdet	  så	  er	  det	  i	  indskolingen	  og	  et	  stykke	  op	  i	  mellemtrinnet	  
en	  succes	  at	  have	  ha_	  læsevejledere	  inde	  –	  faglige	  vejledere	  omkring	  danskfaget	  som	  har	  gjort,	  at	  den	  
faglige	  skærpelse	  omkring	  faget	  er	  blevet	  enormt	  stor	  –	  ikke	  generelt	  i	  hele	  skolen	  endnu,	  men	  jeg	  tror	  på	  
det	  kommer.	  Et	  eller	  andet	  sted	  er	  der	  en	  generel	  skærpelse	  på	  noget	  fagligt.	  Det	  betyder	  også	  –	  nu	  er	  det	  
nogle	  år	  siden	  jeg	  har	  været	  inde	  i	  Folkeskolen,	  men	  min	  kone	  er	  skoleleder	  på	  en	  skole	  med	  350	  børn	  fra	  0.	  
–	  6.	  klasse	  og	  hun	  siger:	  Der	  er	  ikke	  nogle	  lærere,	  der	  med	  i	  mere	  end	  et	  team	  –	  der	  er	  ikke	  nogle	  lærere,	  
der	  underviser	  i	  mere	  end	  tre	  fag	  på	  hendes	  skole	  og	  det	  er	  en	  benhård	  prioritet.

NN.	  Dvs.	  det	  er	  en	  både	  og	  bevægelse	  i	  forhold	  8l	  de	  fælles	  kompetencer,	  men	  der	  er	  ved	  at	  komme	  nye	  
kompetencer	  ind	  som	  de	  ikke	  har	  ha_	  8dligere.	  
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CH.	  Der	  har	  vi	  en	  hård	  udfordring,	  for	  på	  samme	  måde	  som	  lederne	  er	  bagud	  på	  point,	  så	  er	  lærerne	  også	  
8t	  bagud	  på	  point	  i	  deres	  naturlige	  autoritet	  er	  der	  ikke	  mere	  hos	  forældrene.	  Lærerne	  er	  8l	  diskussion	  og	  
vejning	  hver	  dag	  i	  hjemmene.	  Det	  kræver,	  at	  de	  viser	  resultater	  både	  på	  det	  rela8onelle	  men	  også	  på	  det	  
faglige.	  Så	  du	  har	  ret	  –	  det	  er	  en	  anden	  type	  lærer,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  svagere	  fagligt.	  

NN.	  I	  hele	  det	  her	  landsdækkende	  inklusionsprojekt,	  der	  har	  jeg	  ha_	  svært	  ved	  at	  finde	  succeskriterierne.	  
Hvis	  jeg	  ser	  på	  det	  med	  NPM	  øjne,	  er	  det	  klart	  at	  det	  handler	  om	  at	  nedbringe	  antallet	  af	  ekskluderede	  
elever	  fra	  6%	  8l	  3%	  .	  Hvis	  det	  sker	  er	  der	  en	  eller	  anden	  form	  for	  succes.	  Det	  er	  bare	  et	  forholdsvist	  snævert	  
succesparameter.	  Har	  I	  talt	  om	  hvornår	  man	  som	  skoleleder	  kan	  læne	  sig	  en	  lille	  smule	  8lbage	  og	  sige:	  Det	  
var	  vi	  egentligt	  gode	  8l?

CH.	  Neeej	  –	  det	  har	  vi	  fak8sk	  ikke.	  Det	  var	  et	  rig8gt	  godt	  spørgsmål.	  Vi	  har	  før	  sagt,	  at	  det	  bedste	  parameter	  
at	  måle	  Folkeskolen	  på	  er	  hvor	  mange	  der	  gennemfører	  en	  ungdomsuddannelse,	  fordi	  det	  er	  den	  aflevering	  
vi	  skal	  lave.	  At	  de	  kommer	  ind	  det	  rig8ge	  sted	  og	  har	  de	  forudsætninger	  der	  skal	  8l	  for	  at	  gennemføre	  en	  
ungdomsuddannelse.	  Så	  hvis	  vi	  skal	  måles	  på	  noget,	  er	  det	  antallet	  af	  unge	  der	  ikke	  dropper	  ud	  af	  en	  
ungdomsuddannelse.	  Det	  ligger	  i	  hele	  Folkeskolens	  opgave	  –	  det	  ved	  jeg	  godt,	  men	  et	  eller	  andet	  sted	  er	  
det	  vel	  der	  vi	  måler.	  

NN.	  Dermed	  er	  det	  en	  indikator	  hvor	  inklusion	  er	  en	  del	  af	  det?	  

CH.	  Ja.	  Hvis	  målet	  alene	  er	  hvor	  mange,	  der	  bliver	  segregerede	  8l	  sær8lbud	  –	  bliver	  det	  jo	  et	  tal	  man	  kan	  
regulere	  –	  det	  siger	  jo	  ikke	  noget	  om	  kvaliteten	  af	  det	  man	  laver.	  Det	  bliver	  bare	  8l	  et	  goldt	  tal.	  Fordi	  enhver	  
kommune	  kan	  komme	  op	  på	  97%	  (af	  eleverne	  i	  almenskolen)	  det	  er	  bare	  et	  spørgsmål	  om	  defini8oner,	  det	  
siger	  ikke	  noget	  om	  kvaliteten	  af	  det	  vi	  laver.	  

NN.	  Om	  ikke	  andet,	  kan	  det	  være	  en	  opfordring	  fra	  min	  side	  8l	  at	  definere	  nogle	  pejlemærker	  for	  succes	  –	  
det	  vil	  gøre	  arbejdet	  le@ere.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En	  af	  de	  8ng	  jeg	  er	  optaget	  af	  i	  min	  opgave,	  det	  er	  beskrivelsen	  af	  styringsparadigmer	  –	  det	  bliver	  hur8gt	  
lidt	  firkantet	  –	  men,	  lærerne	  placeres	  i	  et	  fagbureaukra8,	  forvaltningen	  placeres	  i	  en	  NPM	  forståelse.	  Når	  jeg	  
så	  ser	  på	  skolelederne	  synes	  jeg	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  placere	  dem.	  Er	  de	  mest	  NPM	  eller	  er	  de	  mest	  
fagbureaukrater.	  Med	  andre	  ord:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  styringstænkning	  den	  gode	  skoleleder	  skal	  prak8sere?

CH.	  Det	  bliver	  jo	  lige	  nøjag8g	  midt	  imellem.	  Du	  bliver	  jo	  som	  loyal	  embedsmand	  nødt	  8l	  at	  styre	  e_er	  de	  
samme	  8ng	  som	  de	  gør	  inde	  på	  forvaltningen,	  dvs.	  du	  bliver	  nødt	  8l	  at	  acceptere	  deres	  tænkning.	  Det	  kan	  
godt	  være	  du	  protesterer	  mod	  den,	  men	  du	  bliver	  nødt	  8l	  at	  acceptere	  den	  og	  de	  vilkår	  som	  følger.	  Den	  vej	  
op	  er	  det	  vilkårsledelse	  –	  det	  er	  ledelse	  ud	  fra	  de	  vilkår,	  som	  findes.	  Men,	  sam8dig	  skal	  vi	  også	  kunne	  sæ@e	  
os	  ind	  i	  –	  det	  er	  det	  dilemma	  der	  er.	  Det	  der	  med	  –	  det	  kan	  vi	  i	  øvrigt	  godt	  diskutere	  –	  at	  være	  
læreruddannet	  leder	  i	  Folkeskolen	  det	  indbefa@er	  jo	  netop,	  at	  du	  kan	  sæ@e	  dig	  ind	  i	  den	  virkelighed	  der	  er	  
lærerne	  skal	  ud	  i,	  når	  du	  kommer	  og	  fortæller	  dem	  at	  nu	  skal	  vi	  lave	  inklusion.	  Så	  ved	  du	  godt	  hvad	  det	  er	  
for	  en	  virkelighed	  de	  skal	  agere	  i.	  Derfor	  bliver	  du	  nødt	  8l	  at	  have	  en	  dyb	  indsigt	  i	  hvordan	  du	  skal	  
strukturere	  den	  indsats,	  fordi	  du	  ved,	  at	  det	  giver	  virkelig	  problemer.	  Sam8dig	  gør	  det	  jo	  også,	  at	  du	  bliver	  
en	  lille	  smule	  blind	  på	  andre	  muligheder	  fordi	  du	  har	  en	  for	  forståelse	  som	  måske	  rækker	  for	  langt	  ind	  i	  
forhold	  8l	  at	  skulle	  kunne	  finde	  andre	  løsninger.

Såååå	  –	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  ledelse?	  Det	  er	  jo	  en	  blanding	  af	  pragma8sme	  og	  vilkår	  vi	  arbejder	  indenfor.	  

NN.	  Når	  læreren	  får	  at	  vide	  at	  nu	  skal	  du	  det	  eller	  det.	  Så	  vil	  jeg	  gæ@e	  på,	  at	  alle	  skoleledere	  i	  de@e	  land	  har	  
fået	  svaret:	  Så	  kan	  jeg	  ikke	  leve	  op	  8l	  målene	  i	  Folkeskoleloven.	  Det	  er	  jo	  en	  sådan	  typisk	  fagbureaukra8sk	  
måde	  at	  tænke	  på.	  I	  stedet	  for	  at	  sige:	  Det	  er	  et	  vilkår	  og	  det	  må	  jeg	  finde	  ud	  af.	  Skal	  et	  sådan	  svar	  håndteres	  
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med	  1.	  Det	  skal	  du	  bare.	  Eller	  2.	  Nu	  skal	  jeg	  vise	  dig	  hvordan	  du	  kan	  gøre	  det.	  Jeg	  tror	  netop	  her	  ligger	  en	  af	  
de	  afgørende	  modstande	  mange	  skoleledere	  oplever.	  

CH.	  Det	  er	  jo	  evnen	  8l	  at	  opnå	  resultater	  –	  det	  er	  en	  forbandet	  proces,	  der	  sæ@es	  i	  gang	  for	  øjeblikket.	  Den	  
er	  så	  uaxlaret	  om	  hvad	  det	  er,	  der	  er	  målet.	  På	  det	  ene	  8dspunktet	  er	  målet,	  at	  vi	  skal	  blive	  nr.	  1	  i	  Verden.	  
Det	  næste	  mål	  er,	  at	  vi	  skal	  inkludere	  mange	  flere	  børn.	  Det	  stri@er	  i	  hver	  sin	  retning	  fordi,	  hvis	  vi	  inkludere	  
flere	  børn,	  så	  får	  vi	  automa8sk	  lavere	  karakterer.	  	  Hvis	  vi	  har	  nogen	  som	  ikke	  har	  været	  inde	  i	  testen	  før,	  som	  
pludseligt	  skal	  med	  ind	  i	  testen	  så	  kan	  vi	  ikke	  levere	  de	  resultater	  vi	  skal	  bruge,	  med	  mindre	  vi	  er	  stand	  8l	  at	  
hæve	  de	  andre	  elevers	  gennemsnit.	  Det	  er	  jo	  ikke	  dem	  der	  er	  fokus	  på	  når	  vi	  snakker	  inklusion	  –	  det	  er	  jo	  
den	  andel	  del	  af	  dem.	  Derfor	  bliver	  udfordringen	  at	  sige:	  Hvordan	  skal	  den	  nye	  virkelighed	  se	  ud.	  Noget	  af	  
det	  der	  kunne	  hæve	  PISA	  gennemsni@et	  er	  hvis	  vores	  dyg8gste	  elever	  var	  lidt	  dyg8gere.	  Midtergruppes	  
scorer	  fak8sk	  OK.	  Men	  toppen	  og	  pigerne	  scorer	  ikke	  så	  godt	  som	  forventet.	  Derfor	  skal	  man	  se	  på	  alle	  de	  
parametre	  og	  sige:	  Hvad	  er	  det	  vi	  skal	  sæ@e	  i	  værk.	  Men,	  det	  er	  en	  kæmpe	  udfordring.	  Jeg	  håber	  på	  at	  
poli8kerne	  vil	  være	  blinde	  over	  de	  næste	  5	  –	  7	  år	  omkring	  PISA.	  Det	  er	  en	  ændring,	  der	  skal	  8l	  i	  Folkeskolen,	  
som	  er	  uden	  sidestykke.	  Det	  var	  meget,	  meget	  nemmere	  i	  1975	  med	  den	  fælles	  forståelse	  af	  hvordan	  vi	  gik	  
fra	  den	  niveaudelte	  folkeskole	  8l	  enhedsskolen	  –	  der	  var	  en	  fælles	  forståelse	  for	  at	  det	  her	  var	  rig8gt	  og	  
vig8gt	  og	  at	  bankdirektøren	  søn	  ikke	  var	  mere	  værd	  end	  skraldemandens	  søn.	  Det	  var	  der	  en	  fælles	  
forståelse	  for	  fordi	  der	  var	  en	  ligheds-‐	  og	  velfærdstænkning	  der	  sagde	  at	  alle	  skulle	  have	  lige	  muligheder.	  
Derfor	  kunne	  det	  ikke	  ny@e	  noget	  at	  vi	  skilte	  mulighederne	  –	  den	  tanke	  var	  nem	  at	  sæ@e	  sammen.	  Nu	  er	  
det	  lige	  pludseligt	  en	  ny	  bevægelse	  hvor	  vi	  siden	  1975	  har	  været	  gode	  8l	  at	  skubbe	  en	  større	  og	  større	  del	  
væk	  fra	  det	  fællesskab	  som	  vi	  skabte	  den	  gang.	  Så	  nu	  skal	  vi	  lige	  pludselig	  8l	  at	  have	  det	  ind	  og	  vi	  har	  ikke	  
den	  fælles	  forståelse	  i	  øjeblikket.	  

NN.	  En	  af	  de	  8ng	  dlf,	  ved	  Leif	  Sort,	  sagde	  under	  interviewet	  var	  at	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  ØFU	  8den	  tog	  
lærernes	  fokus	  væk	  fra	  faglighed.	  Det	  må	  vel	  i	  denne	  sammenhæng	  betyde,	  at	  hvis	  man	  ikke	  skaber	  sådan	  
en	  forholdsvis	  overskuelig	  hverdag	  for	  sit	  personale	  så	  taber	  de	  fokus	  fra	  det	  væsentlige	  og	  får	  dermed	  også	  
vanskeligt	  ved	  at	  blive	  en	  succes.	  Ser	  du	  en	  risiko	  for,	  at	  der	  kommer	  så	  mange	  dagsordener	  ind	  i	  forhold	  8l	  
det	  at	  lede	  skole	  at	  fokus	  ryger?

CH.	  Ja.	  Det	  er	  en	  af	  de	  store	  udfordringer	  der	  er	  –	  også	  for	  skoleledere	  –	  at	  sortere	  i	  alle	  de	  dagsordener	  der	  
kommer	  ind.	  Vi	  er	  som	  forening	  begyndt	  at	  melde	  meget	  mere	  klart	  ud.	  Når	  poli8kerne	  kommer	  og	  siger,	  at	  
nu	  er	  der	  for	  mange	  fede	  børn	  i	  Danmark	  og	  Bertel	  Haarder	  som	  sundhedsminister	  siger	  det	  skal	  skolerne	  
gøre	  noget	  ved.	  	  	  Så	  er	  vi	  begyndt	  at	  sige	  –	  vi	  kan	  ikke	  det	  hele:	  Der	  skal	  nogle	  andre	  8l.	  Det	  kan	  godt	  være	  
man	  kan	  se	  noget	  fornu_	  i	  at	  skolen	  er	  det	  eneste	  sted	  de	  er	  samlede	  og	  man	  har	  en	  rela8on	  8l	  forældrene.	  
Vi	  kan	  ikke	  tage	  flere	  opgaver	  –	  Vi	  vil	  ikke!	  Find	  nogle	  andre.	  Vi	  er	  simpelthen	  begyndt	  at	  være	  skarpere.	  Er	  
det	  skolens	  opgave	  at	  sørge	  for	  at	  alle	  folk	  kan	  førstehjælp,	  at	  de	  ikke	  ryger	  eller	  de	  går	  ordentligt	  på	  gade	  
eller	  …

NN.	  Er	  beskeden	  så	  8l	  den	  enkelte	  skoleleder:	  Tag	  nu	  at	  fokuser	  på	  nogle	  enkelte	  8ng	  og	  skrap	  så	  meget	  af	  
det	  andet	  8l	  side	  som	  overhovedet	  muligt?

CH.	  Vi	  siger	  koncentrer	  jer	  om	  kærneopgaven	  –	  det	  er	  at	  eleverne	  skal	  lære	  noget	  og	  at	  de	  er	  i	  et	  godt	  
fællesskab.	  

Det	  er	  rig8gt	  at	  der	  skete	  noget	  med	  lærerkulturen	  fra	  før	  U,	  F,	  Ø	  hvor	  man	  vi	  gør	  det	  der	  er	  nødvendigt	  8l	  
man	  sagde	  vi	  gør	  det	  der	  er	  8d	  8l.	  Det	  var	  en	  stor	  kulturændring.	  Jeg	  plejer	  at	  sige	  –	  vi	  brugte	  15	  år	  på	  at	  
lære	  lærerne	  at	  tælle.	  Det	  blev	  de	  rig8gt	  dyg8ge	  8l.	  Nu	  skal	  vi	  nok	  bruge	  en	  del	  år	  på	  at	  lære	  dem	  ikke	  at	  
tælle.	  De	  skal	  finde	  8lbage	  8l	  det	  der	  er	  vig8gt	  og	  finde	  8lbage	  8l	  en	  anden	  forståelse	  for	  professionalisme.	  
U,	  F,	  og	  Ø	  8d	  var	  også	  nødvendigt	  og	  hele	  tankesæ@et	  om	  hvordan	  vi	  opbyggede	  skolen	  på	  med	  
skolebestyrelser	  og	  gik	  fra	  lærerråd	  8l	  pædagogisk	  råd	  og	  sådanne	  8ng.	  Styringsmekanismerne	  var	  også	  
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med	  8l	  at	  sæ@e	  fokus	  på	  ledelse.	  Det	  var	  med	  8l	  at	  skabe	  den	  bevægelse,	  at	  lederen	  ikke	  var	  første	  blandt	  
ligemænd,	  men	  var	  en	  anden	  kategori.	  Da	  du	  lige	  pludseligt	  som	  leder,	  sammen	  med	  skolebestyrelsen	  skulle	  
8l	  at	  prioritere	  hvor	  mange	  8mer,	  der	  skulle	  sæ@es	  af	  8l	  andet	  arbejde	  så	  blev	  det	  jo	  lige	  pludseligt	  8l	  en	  
prioritering	  af	  hvor	  meget	  vi	  skulle	  på	  lejrskole,	  hvor	  meget	  skulle	  vi	  på	  e_eruddannelse.	  Der	  fik	  lederen	  
pludseligt	  et	  styringsredskab	  som	  ikke	  var	  kendt.	  Det	  skærpede	  fokus	  på	  ledelse	  –	  og	  det	  var	  udmærket	  –	  
tror	  jeg.	  Så	  mener	  jeg	  at	  du	  skal	  et	  skridt	  8lbage	  før	  PISA.	  I	  1991	  kom	  den	  der	  rapport	  ”Den	  grimme	  ælling”	  
eller	  Nordlæs	  undersøgelsen	  som	  den	  også	  hed.	  Det	  var	  i	  1992	  den	  blev	  offentliggjort.	  Jeg	  var	  lige	  blevet	  
ansat	  som	  skoleleder.	  Jeg	  gik	  ind	  8l	  lærerne	  og	  sagde	  –	  her	  er	  en	  rapport	  og	  den	  er	  vig8g	  –	  den	  kommer	  8l	  
at	  ændre	  noget	  –	  og	  det	  gjorde	  den.	  Den	  kom	  8l	  at	  ændre	  rig8gt	  meget.	  Det	  tog	  nogle	  år	  før	  den	  slog	  
igennem,	  men	  så	  kom	  der	  en	  PISA	  og	  understregede	  engang	  mere.	  Det	  var	  start	  skuddet.	  Og	  lige	  der	  i	  1993	  
kom	  overenskomsten	  med	  U,	  F	  og	  Ø	  8d,	  som	  trådte	  i	  kra_	  1.8.1993.	  Det	  kom	  sådan	  oven	  i	  hinanden.	  I	  1990	  
ændrede	  man	  det	  fra	  skolenævn	  8l	  skolebestyrelse	  –	  oven	  i	  hinanden	  kom	  den	  samme	  bevægelse.	  

NN.	  For	  at	  springe	  8lbage	  8l	  inklusionen.	  	  Kan	  du	  så	  ikke	  ridse	  op	  hvad	  det	  er	  for	  et	  fundament	  eller	  
udgangspunkt	  lederen	  skal	  have	  for	  at	  have	  en	  chance	  for	  at	  få	  succes	  med	  den	  meget	  dilemmafyldte	  
opgave	  som	  inklusionsopgaven	  er?	  

CH.	  Hvis	  jeg	  skal	  prøve	  at	  definere	  det	  kort,	  så	  mener	  jeg	  det	  kræver	  sam8dighed	  og	  forventningsaxlaring	  i	  
hele	  processen.	  Sam8dighed	  i	  at	  poli8kerne	  er	  med	  på	  hvad	  det	  er	  for	  en	  opgave,	  der	  skal	  løses	  –	  ikke	  den	  
økonomiske	  men	  den	  opgave,	  der	  udføres	  i	  praksis.	  Den	  økonomiske	  den	  har	  stort	  set	  givet	  sig	  selv.	  En	  af	  
mine	  kolleger	  havde	  spurgt	  sine	  kolleger	  i	  kommunen:	  Tror	  I	  på	  at	  der,	  med	  en	  ny	  regering,	  kommer	  flere	  
penge	  8l	  Folkeskolen?	  Nej	  –	  det	  troede	  de	  ikke	  på.	  Tror	  I	  på	  at	  der	  i	  kommunen	  er	  lyst	  8l	  at	  fly@e	  midler	  fra	  
ældreområdet	  over	  8l	  Folkeskoleområdet?	  Nej.	  Det	  troede	  de	  heller	  ikke	  på.	  Godt,	  så	  er	  det	  den	  virkelighed	  
vi	  har.	  Så	  hvis	  vi	  lader	  være	  med	  at	  diskutere	  den	  virkelighed	  og	  bare	  håber	  vi	  får	  lov	  8l	  at	  holde	  budge@erne	  
–	  så	  er	  der	  indholdssiden	  som	  jeg	  mener	  vi	  skal	  ind	  at	  kikke	  på	  sam8dighed	  i	  forhold	  8l,	  så	  poli8kerne	  og	  
forvaltningsniveauet	  er	  med	  på	  opgaven	  og	  sørger	  for	  at	  den	  struktur	  og	  de	  midler	  er	  8lstede	  –	  sammen	  
med	  PPR.	  At	  der	  er	  mål	  og	  retning	  i	  forhold	  8l	  lærernes	  e_er	  og	  videreuddannelse,	  at	  ledernes	  enighed	  
omkring	  den	  opgave	  vi	  står	  og	  skal	  løse	  er	  på	  plads	  og	  der	  er	  axlarethed	  i	  forhold	  8l	  PPR.	  At	  man	  har	  en	  
fælles	  forståelse	  hele	  vejen	  ned	  gennem	  systemet.	  Og,	  at	  man	  som	  skoleleder	  kan	  gå	  ud	  8l	  forældrene,	  
lærerne	  og	  pædagogerne	  med	  alt	  det	  i	  ryggen	  og	  sige:	  Nu	  skal	  I	  høre:	  Virkeligheden	  er	  sådan	  og	  sådan	  –	  på	  
vores	  skole	  udmønter	  det	  sig	  sådan	  og	  sådan.	  Det	  kommer	  8l	  at	  udmønte	  sig	  forskelligt	  fra	  skole	  8l	  skole	  –	  
alt	  e_er	  hvad	  det	  er	  for	  et	  elevklientel	  man	  har.	  

Du	  har	  brug	  for	  den	  sam8dighed	  som	  skoleleder.	  Du	  skal	  ud	  og	  fortælle	  en	  historie,	  ud	  og	  implementere,	  ud	  
og	  lave	  strategi	  på	  de	  holdninger	  og	  den	  rygsæk	  du	  får	  med.	  Der	  skal	  du	  lave	  lokalstrategien	  på	  skolen.	  Det	  
betyder	  at	  min	  skole	  skal	  udvikle	  sig	  sådan	  og	  sådan.	  Så	  den	  pla]orm	  du	  taler	  om	  handler	  om	  at	  den	  skal	  
være	  sikker	  når	  du	  s8ller	  dig	  op	  som	  skoleleder.	  Det	  værste	  det	  er	  hvis	  den	  pla]orm	  du	  tror	  du	  står	  på	  
begynder	  at	  smuldre	  under	  dig.	  Hvis	  man	  er	  blevet	  enige	  om	  noget	  og	  det	  så	  viser	  sig,	  at	  der	  ikke	  er	  enighed	  
blandt	  alle	  skoleledere,	  men	  at	  der	  stadig	  er	  nogen,	  som	  får	  sneget	  en	  hel	  masse	  elever	  ind	  i	  
specialklasserækken	  selvom	  det	  i	  grunden	  var	  poli8sk	  vedtaget,	  at	  den	  skulle	  nedlægges,	  så	  forsvinder	  
fundamentet	  hvis	  der	  ikke	  er	  den	  fælles	  forståelse.	  Det	  kan	  du	  ikke	  holde	  8l	  som	  leder.	  Du	  skal	  være	  sikker	  
på,	  at	  det	  fundament	  du	  står	  på	  som	  leder	  er	  i	  orden.	  Så	  kan	  du	  gå	  ud	  og	  lave	  strategien	  på	  skolen	  og	  
arbejde	  med	  lærerne.	  

NN.	  Siger	  du	  også	  at	  ledelsen	  op	  ned	  og	  vandret	  skal	  være	  sam8dig	  og	  det	  er	  det	  fokus	  man	  som	  leder	  skal	  
have	  for	  at	  have	  en	  chance	  for	  succes?

CH.	  	  Ja.	  Du	  skal	  være	  helt	  axlaret	  med	  hvilke	  forventninger	  kommunen	  s8ller	  8l	  dig.	  

NN.	  Og	  skoleledergruppen	  skal	  ikke	  sidde	  og	  lave	  en	  mere	  eller	  mindre	  skjult	  slåskamp	  om	  midlerne.	  
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CH.	  Nej	  det	  skal	  de	  ikke	  og	  de	  skal	  heller	  ikke	  lave	  et	  slagsmål	  om	  hvem	  det	  er	  vi	  ikke	  rummer.	  Man	  skal	  
være	  enige	  om	  fortolkningen.	  Det	  gør	  man	  ikke	  bare	  på	  et	  to	  8mers	  skoleledermøde.	  Det	  er	  en	  lang	  proces.

NN.	  Før	  talte	  vi	  om	  at	  man	  principielt	  burde	  kunne	  rumme	  alle	  –	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  er	  ins8tu8onens	  
kompetence	  8l	  at	  rumme,	  der	  er	  begrænsningen.	  

CH.	  Når	  man	  kommer	  helt	  der	  ud	  skal	  man	  også	  diskutere	  om	  det	  er	  hensigtsmæssigt	  med	  liggende	  børn,	  
med	  sondemad	  på	  3	  md.	  Stadiet	  inkluderet	  på	  en	  normalskole	  når	  vi	  ved	  hvad	  det	  koster	  at	  indre@e	  lokaler	  
8l	  sådan	  nogen.	  Det	  kan	  godt	  være	  der	  er	  et	  ra8onale	  ved	  at	  samle	  nogle	  af	  de	  tungeste	  og	  aller,	  aller	  
svageste.

NN.	  Som	  afrunding.	  Hvordan	  får	  vi	  hjulpet	  skolelederne	  så	  det	  ikke	  bliver	  skolelederne	  som	  bliver	  taberne	  i	  
denne	  oms8lling	  –	  hvad	  gør	  vi	  rent	  prak8sk?	  

CH.	  Vi	  prøver	  at	  komme	  med	  nogle	  ideer	  8l	  noget	  processuelt	  fra	  vores	  side	  –	  i	  forbindelse	  med	  det	  skri_	  
jeg	  snakkede	  om.	  Vi	  opfordrer	  kommunerne	  8l	  at	  skabe	  den	  proces	  og	  den	  forståelse.	  Så	  prøver	  vi,	  via	  
medierne,	  at	  gøre	  poli8kerne	  og	  befolkningen	  opmærksomme	  på	  at	  det	  er	  en	  enorm	  proces,	  der	  er	  sat	  i	  
gang	  og	  det	  får	  vi	  ikke	  løst	  det	  første	  år.	  Det	  er	  en	  meget	  lang	  proces	  og	  det	  kan	  godt	  være	  der	  bliver	  nogle	  
tabere	  ind	  imellem	  fordi	  vi	  endnu	  ikke	  ved	  hvordan	  vi	  skal	  få	  det	  8l	  at	  virke.	  Over	  8d	  håber	  vi	  på,	  at	  vi	  
kommer	  et	  stykke.	  Landspoli8kerne	  skal	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  nok	  at	  vi	  giver	  det	  posi8v	  
opmærksomhed.	  Vi	  skal	  sikre,	  at	  lærerne	  har	  den	  uddannelse	  der	  skal	  8l	  og	  have	  fokus	  på	  
læreruddannelsen	  der	  skal	  sikre	  at	  de	  har	  en	  inklusions8lgang	  i	  deres	  fagdidak8ske	  miljø	  –	  det	  tror	  jeg	  ikke	  
de	  har.	  

NN.	  På	  folkeskolens	  hjemmeside	  i	  sidste	  uge	  var	  DSE	  inde	  og	  rose	  Herning	  Kommune	  som	  modelkommune	  i	  
forhold	  8l	  deres	  særlige	  finansieringsmodel	  for	  inklusion.	  Er	  det	  vejen?

CH.	  Det	  kunne	  være	  en	  af	  vejene.	  Det	  kræver	  en	  investering	  for	  at	  spare	  penge.	  Det	  koster	  noget	  at	  sæ@e	  
noget	  i	  værk.	  Sådan	  er	  det	  –	  det	  kan	  godt	  være	  man	  får	  et	  ra8onale	  senere.	  Det	  er	  svært	  for	  poli8kerne	  –	  for	  
øjeblikket	  –	  at	  forstå,	  at	  der	  skal	  penge	  ud	  af	  kassen	  –	  at	  man	  skal	  investere	  for	  at	  få	  noget	  den	  anden	  vej.	  
Det	  er	  kommunernes	  økonomi	  –	  i	  øjeblikket	  –	  slet	  ikke	  gearet	  8l.	  

NN.	  Er	  det	  du	  siger	  at	  de	  kommuner	  der	  starter	  med	  at	  tage	  besparelsen	  og	  så	  beder	  om	  inklusion,	  de	  laver	  
en	  meget	  lang	  vej	  mod	  inklusion.	  

CH.	  Ja	  det	  gør	  de	  og	  det	  er	  en	  håbløs	  vej.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Interview med kommunaldirektør Klaus Majgaard (KM), Furesø Kommune. Tidligere Børne- 
Kultur direktør i Odense Kommune og formand for Børne- Kulturchefforeningen. Den 5. september 
2011. Interviewer Nils Nørbo (NN).
 
NN. Noget af det, jeg har beskæftiget mig med under uddannelsen, og som jeg nu også bruger som 
case i min masterafhandling, er den opgave, folkeskolen står overfor med at gøre dens praksis mere 
inkluderende. Her synes jeg at se, at en masse mennesker har beskæftiget sig med, hvad lærere og 
pædagoger skal gøre for at lykkes med denne opgave, men der er ikke rigtigt nogen, der har set på, 
hvad lederens opgave er. 
Her før sommerferien stødte jeg på din artikel om dilemmaspillet. Selvom den bevæger sig på et 
højere niveau, så satte artiklen alligevel prikken over i`et for, hvorfor det er så svært det her. 
Hvorfor er det så svært for lederne – hvorfor er der ikke nogen, som tør stille sig op og sige – se her, 
vi kan, vi har formået at gøre vores skole mere inkluderende. 
 
KM. Har du ikke set det, jeg har skrevet, der kom i Pædagogisk- Psykologisk Tidsskrift som 
beskæftiger sig specifikt med strategisk ledelse af inklusion – lige 2 sek. så får du artiklen.
Dilemmaspillet er ret overordnet, men jeg har faktisk skrevet noget ret specifikt om strategisk 
ledelse af inklusion – det kom her i sommer.  Det er jo selvfølgelig ikke dilemmaspillet, men den er 
mere konkret.  
 
NN. Jeg har også lagt tanken om styringsparadigmer ned over min afhandling. Jeg synes, jeg kan 
se, at skolelederen er ramt af en NPM – kontrakt tænkning fra forvaltningen samtidig med, at han 
står med de fagprofessionelle – lærerne – som ikke synes vanvittigt godt om NPM. Så ved jeg ikke, 
hvor man placerer forældrene, men de sætter et helt tredje slags pres på skolelederen. Der var jeg 
meget hurtig til at sætte et lighedstegn til dilemmaspillet – det er et spil, der foregår, og på en eller 
anden måde render skolelederen rundt og skal finde sin plads i det. 
 
KM. Man kan godt blive rimelig bims. Det er en ret svær opgave at integrere de forskellige 
perspektiver.
 
NN. Hvad skal den stakkels skoleleder gøre og hvorfor er det så vanskeligt? 
 
KM. Nå….. Styringsparadigmer – så må det være Lerborgs bog. Min anden artikel (om 
dilemmaspillet) handler om modstanden. Der har jeg bl.a. analyseret skoleområder – med 
elevplaner. Hvor store huller der er i den implementeringskæde – hvad siger evalueringerne, hvor 
meget fylder de i bekendtgørelse osv. for at vise, at de fagprofessionelle de står af og styringen 
bliver afmægtig. Det kan godt være, man kan vinde dilemmaspillet og skubbe dilemmaerne over, 
men man får jo ikke nødvendigvis folk til at gøre det, man gerne vil have dem til. 
 
NN. Er opgaven i virkeligheden at åbne dilemmaspillet så alle aktører samarbejder om at løse 
dilemmaer i stedet for bare at skubbe det videre .
 
KM. Hovedskellet går på, om du skubber kompleksitet mellem hinanden. Du har ret – 
hovedopgaven går på at finde løsninger, så man kan dele dilemmaer og ikke stikke af fra dem, og 
det er der også konkrete forhold, som betinger. F.eks. kan du godt lave et forhold mellem 
forvaltning og skoleledere, hvor man i højere grad deler kompleksitet og drager skolelederne ind i 
det strategiske arbejde. Så man skaber en anden slags fora og en anden slags samtale.
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NN. Jeg har lige læst en artikel af Åkerstrøm, hvor han tager fat i styringsværktøjer.  I artiklen 
problematiserer han, at der bliver brugt så mange, at fokus kan blive utydeligt eller måske helt 
forsvinde. Dermed bliver risikoen, at man har for mange sideordnede styringsværktøjer og derfor 
mister fokus.
 
KM. Du kan godt, styringsmæssigt, have en meget slank fokuseret konstruktion. For at have 
autentiske samtaler behøver du jo ikke en masse apparatur – du kan jo godt have  resultatstyring 
gennem resultatkontrakter og gøre det meget enkelt. I det koncept jeg prøver at arbejde med her er 8 
mål og toårigt  perspektiv. I virkeligheden lave et styringssetup der er meget enkelt og meget 
fokuseret . Hvis man har 8 mål og to års sigte, så er der pænt meget fokus og kontinuitet uden alt 
det her skiften med, nu skal I det, og nu skal I det. Du kan godt bygge en dialog op med f.eks., hvor 
du nøjes med at have det her værktøj, men så prøver at udvikle den strategiske dialog, hvor vi 
diskuterer mål, og hvordan vi kommer frem til de rigtige toårige mål.  Hvordan følger vi op, 
hvordan udvikler vi, og hvordan drager vi også skolen tættere ind i rådgivningen af politikere – det 
er jo sådan en metodemæssig enkel konstruktion. Det er jo kvaliteten af den dialog, man har, som er 
afgørende. Om det er den ene eller den anden type kontrakt er ikke så spændende – det er kvaliteten 
af den dialog, man har, når man diskuterer ting.
 
NN.  Lerborg taler om at NPM – kontrakt er en måde at forsøge at styre de fagprofessionelle, fordi 
deres verdenssyn harmonerer dårligt med kontraktsynet.
 
KM. Det kan det jo godt være, hvis fagprofessionerne synes, det er udfordrende alene det at skulle 
aftale mål med nogle andre, så er det rigtigt. Det kan jo godt være, hvis du har en stor kærlighed til 
autonomi og synes, du burde bare have dit råderum. Jeg møder nu mange skoleledere, der også 
ønsker en eller anden form for klarhed om rammesætningen. Jeg tror godt, man kan praktisere en 
aftalestyring, som er rummelig nok. For mig at se er det ikke selve aftalestyringen, der er ond 
overfor professionerne. Det er måden at praktisere det på. Hvis du laver en aftalestyring, der for det 
første er forløjet og illuderer, at vi har en dialog, men i virkeligheden så tonser man mål ud i 
hovedet på folk. Mål som sætter sig på alle udviklingsressourcer, der er i skolen – så går det galt. 
Mål skal være få og flerårige og stor dialog over, hvad det er for nogle mål – det, synes jeg 
faktisk,er en ret rummelig måde. 
 
NN. Hvis skolelederen er i centrum, giver denne strategiske dialog så skolelederen et redskab til at 
føre dialogen videre ud til de lærerne, eller skubber den i virkeligheden dilemmaet?
 
KM. Nej – hvis du har nogle forskellige rum i organisationen, så har du her byråd, forvaltning, 
skoleleder, og så har han jo alle sine teams f.eks. og der er det rigtigt, at den kontrakt, jeg taler om, 
giver rammerne mellem skolelederen og forvaltningen. Det, jeg så har oplevet, at skoleledere 
engang imellem gør – jeg har jo altid talt om at få enkelhed omkring målene – jeg har faktisk 
oplevet skoleledere, der har arbejdet imod det, fordi de vil gerne gå ned tage alle de ting, der sker (i 
teamet) og skrive dem i kontrakten, så oplever de nemlig, at de kan bruge kontrakten i forhold til 
lærerteams´ne. Så får du en kontrakt, der ligner en arbejdsplan. Jeg vil gerne have en kontrakt, og 
det kan godt være, at det er, fordi jeg sidder i forvaltningsniveauet, som er meget enkel, og egentligt 
har relativt få mål og meget kontinuitet for at sige til skolelederen, at nu afklarer du din relation i 
forhold til byrådet. Byrådet har nogle målsætninger, nogle effektmål, som vi skal opnå, og nu 
afklarer du din relation i forhold til dem. Skolelederen opnår det at få en klarhed om, hvad skolen 
skal. Skolelederen skal så selv bringe dette i værk i forhold til teams´ne. Han kan ikke bruge 
kontraktdokumentet til det, men han får en klarhed om, hvad er det, byrådet forventer af os. 
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NN. For et par uger siden interviewede jeg formanden for dlf´s specialpædagogiske udvalg – Leif 
Sort – han slog meget på folkeskolens kompleksitet og på, at de professionelle skulle have rummet 
til at finde løsningerne. 
Er denne bevægelse fra forvaltningen ned mod skolelederne et udtryk for, at skolelederne fanges i 
det modsatte pres – som du skriver, de taber en omgang i dilemmaspillet? Eller er systemet designet 
til at lade skolelederen tabe?

KM. Ja, det er jo interessant… Jeg mener jo ikke, vi skubber kompleksitet ned, hvis vi nu siger – vi 
vil gerne lave en aftale med dig skoleleder, en aftale om at det byrådet lægger vægt på, det er f.eks., 
at de unge går videre i en ungdomsuddannelse, at du har en vis grad af inklusion, at vi kan se nogle 
steder, der skal løftes fagligt – det aftaler vi nogle mål om. Så kan det godt være, at skolelederen 
hellere ville have haft en aftale med en plan, hvor der stod noget om alle de pædagogiske aktiviteter 
vi har og ikke så meget om de der resultatmål. Men det vil jo være at pådutte politikerne en 
kompleksitet. Det vil betyde, at politikerne skal forholde sig til kompleksiteten i de enkelte 
lærerteams, det synes jeg også er meget hvis kompleksiteten skubbes den anden vej op. Målet vil jo 
være at finde et sted, hvor man kan dele kompleksiteten, hvor byrådets perspektiv, som kan være 
nogle relativt enkle mål, og den faglige erfaring og oplevelse fra lærerteams´ne mødes et eller andet 
sted. Nogle gange har jeg oplevet presset den anden vej, hvor der siges, at hvis min kontrakt skal 
være forståelig for mig, så skal jeg skrive alt, hvad vi gør – det er jo at larme. At synes at skolehaver 
er lige så interessant, som hvor mange der går videre i skolesystemet. Vi siger: lav du skolehaver, 
det er fint, men dit valg af pædagogiske metoder, det er op til dig, men vi vil godt holde dig op på, 
at dine elever går videre i en uddannelse efter folkeskolen. I så fald vil det være at skubbe 
kompleksitet videre bare det at have rammestyring – hvis byrådet ikke vil favne hele den totale 
kompleksitet i folkeskolen, så skubber byrådet kompleksitet videre – det var ikke det, jeg mente 
med dilemmaspillet. Det, jeg mente med dilemmaspillet, er at man definerer et dilemma, og bare 
smider det ufordøjet i hovedet på det næste led. 

NN. Leif Sort fra dlf. sagde, at han håber at under denne inklusionsbølge, der ruller ind over 
folkeskolen, at politikerne vil være blinde for PISA i en seks til syv år, fordi han var bange for, at 
arbejdet med at skabe en mere inkluderende praksis ville gå ud over de faglige resultater i en 
periode. Tror du, der er nogen som helst mulighed for at skabe den forståelse politisk? 

KM. Jeg har selv gået meget op i at sige, hvad er det, vi måler folkeskolen på, hvis vi vil en 
inkluderende skole, og der går jeg ind for nogle deltagelsesorienterede resultatmål. Det vigtigste 
resultatmål, hvis du vil en inkluderende praksis, så skal vi gå op i, hvor mange der er med, så skal vi 
gå op i hvor mange fra din skole, der går videre i en ungdomsuddannelse. Det, skal vi synes, er et 
mere sigende tal, end hvilket afgangsprøvegennemsnit de har. 
Jeg havde en skole i Odense, der havde et meget lavt afgangsprøvegennemsnit. Det er H.C. 
Andersen Skolen. Men alle går videre. Alle går til afgangsprøve, de har ikke en eneste dispensation, 
alle går op og tager deres totaller og deres firetaller, og alle går videre i uddannelse, og så vidt jeg 
kunne se, ser det også ud til de bliver hængende i uddannelsessystemet. Så hvis vi vil en 
inkluderende praksis, må deltagelse være målet. Så må det være det at kvalificere sig til at være 
deltager i et uddannelsesfællesskab. Dvs. det kan godt være, at dem fra H.C. Andersen Skolen de 
marcherer videre i uddannelsessystemet, og de har  (og det burde heller ikke overraske med den 
sociale demografi og den belastning de har) nogle ting at slås med, men alle sammen har lyst og 
evne til at fortsætte med et eller andet. Og der er det rigtigt, at hvis man får nogle målinger, der 
bliver meget tingsliggørende omkring barnet, det er det enkelte barns præstationer og sådan noget – 
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det vil helt klart kunne skade en inkluderende praksis. Fordi hvis man som skoleleder lige pludselig 
begynder at tænke på, at de skal score højt i tests, så kan skoleledere, hvis du tænker det helt ud, få 
lyst til at lade være med at tage dem til tests eller undervise meget specifikt m.h.p. at kunne lave 
testresultater, og det er jo egentligt ikke det, vi vil. 

NN. Og så bliver der præsenteret en ranglistning, som også forstyrre det politiske billede af skolen, 
hvor politikerne så formentlig ikke vil acceptere, at indikatoren på succes er, at de ”bare” går videre 
i en ungdomsuddannelse – det er fint nok, de gør det, men de skal også score højt, vil man som 
politiker sige. 

KM. Derfor skal man gå ind i at arbejde meget med en inkluderende strategi – det er det, der har 
interesseret mig i den artikel, du har fået. Så skal man sige – hvad er det strategiske niveaus opgave 
med inklusion? Der er masser omkring, hvad lærerens opgave er, hvad skolelederens opgave er, 
men jeg har forholdt mig meget til forholdet mellem forvaltning og skoleledere. Det kalder jeg 
strategisk–pædagogisk ledelse, og det er at sikre, at rammebetingelserne er i orden. Dvs. så er man 
nødt til at gå i dialog med politikerne og sige: Vil I det her? For så nytter det ikke noget, at I måler 
os ensidigt på nogle snævre faglige testresultater, så er I nødt til at sætte et mål for folkeskolen, som 
handler om inklusion og deltagelse, som handler om at god skoleudvikling, god pædagogik er at 
sikre deltagelsesmuligheder for alle børn. Så kan det godt være, at det er nogle meget forskellige 
deltagelsesmuligheder, men vores succes er, at ingen bliver klienter eller objekter. Alle er aktivt 
deltagende og handlende i deres eget liv. Om de så skal være truckførere eller atomfysikere er 
måske ikke så vigtigt. Det er selvfølgelig ikke lige meget, hvilket fagligt resultat man får, men du er 
nødt til at have en prioritering. Der kunne godt ligge et dilemmaspil i at sige – I skal bare inkludere, 
men hvis dine elever falder et niveau i matematiktesten, så kommer vi efter dig. Der kunne en 
løsning være, at forvaltningen går tilbage til politikerne og siger – Hov – det går ikke. Hvis vi vil 
det her, er vi nødt til at sætte nogle mål, der både kan rumme noget med faglighed, men også noget 
med inklusion. 
Jeg er ret vild med de her deltagelsesmål – genialt det der med hvor mange, der gennemfører en 
uddannelse. Det er et skide godt mål, regeringen har sat op. Så kan vi lave mål for, hvor mange der 
gennemfører første år, hvor mange der starter, hvor mange der tilmelder sig i marts. Alle tilmelder 
sig næsten i marts, men der ryger allerede nogle procent, når vi snakker om, hvor mange der starter 
i august.

NN. Jeg har spurgt en del mennesker om, hvad deres succeskriterier er, hvornår ved I, at I er gode 
til inklusion? Det er der ikke nogen, der er kommet med et bud på endnu, så det er rigtig interessant.

KM. Jeg mener, at en skole, der er god til inklusion, det er en skole, der kvalificere alle til at være 
deltagere. Det betyder, at de går videre i uddannelse, at de fortsætter til ”next level”. 
En god børnehave skaber øget chancelighed blandt børn, dvs. at når de kommer til at skulle starte i 
skole, så er det lykkedes at udligne nogle af de socialt betingede forskelle, der er blandt børnene 
f.eks. sprog, motorik og sådan nogle ting. En børnehave har løftet nogle børn, der i 3 års alderen lå 
under niveau, så når de starter i skole, har de fået mere lige chancer for at starte på en uddannelse 
og lære at læse, og en god skole bringer dem videre. Man er hele tiden god, synes jeg, hvis man 
formidler dem videre til næste niveau, og at de ikke er faldet fra, og man holder dem i uddannelse.

NN. Det kunne være det politiske perspektiv på, hvornår inklusion er en succes. Men i 
virkeligheden ved man ikke på skolen, om man er en succes, før børnene er holdt op på skolen.
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KM. Du kan jo godt lave nogle indikatorer – du kan godt have nogle antagelser og sige, at vores 
mål er, at alle de går videre. Hvad er afgørende for, at alle de går videre? Der kunne faglige 
testresultater være en indikator – hvis ikke de kan læse i 8. klasse, er de i højrisiko for ikke at gå 
videre. Dermed er det ikke at afskaffe faglige tests, men at bruge dem målrettet i forhold til et 
højere mål. 
Der kan være faglige barrierer, der kan være motivationsmæssige barrierer, jeg mener, der er også 
den der segregeringsprocent som KL bruger meget – de siger 5,6% er i segregerede tilbud. Det er da 
også en OK målestok. 
Jeg har nogle diskussioner i den der artikel86 om, at den kan ikke bruges isoleret. Jeg har oplevet, at 
den har forgiftet de der rummelighedsdiskussioner.  

NN. Lige nu har man vel kun Herning som det rigtigt gode eksempel på, hvordan de har finansieret 
en kompetenceudvikling i inklusion.

KM. Jaaaa…. Det er vel Herning, som det mest hypede eksempel. De har 11 mio. i puljen, det er 
smadder godt. Jeg tror, at mange andre kommuner også har investeret, måske ikke gjort det på 
Hernings måde. Men Hernings model er god. Det at have en investeringspulje er smadder godt. 

NN. I de andre eksempler jeg har stødt på, har man, lidt firkantet sagt, set de der små 6% og sagt – 
det er et problem – nu skal I inkludere, men vi tager samtidig pengene. 

KM. Ja, det er også det, vi gør her. 

NN. Det er jo at skabe en konflikt på ingen tid.

KM. Jo, det er rigtigt. Det er altid bedre at kunne investere. Her i byen har vi på få år haft 30% 
stigning i specialundervisningsudgifterne. Det er derfor, vi har brug for at bremse op. Det æder jo 
simpelthen ressourcerne ude i folkeskolen. Så det er jo en ærlig snak. Det, mange politikere siger, er 
jo også – kan vi bruge de penge smartere? Det bedste er jo at kunne gøre det, Herning gør. Det 
allerbedste ville jo være at have dobbelt penge i 3 år. Kunne du ikke se, vi kunne få lov til det? 
Mange af pengene er jo bundet på cpr. nr. – det er børn, der er i tilbud, så du har ikke meget at 
investere. I Odense lykkedes det faktisk med den der decentralisering af økonomien at få bragt 
procenten ned: Vi kom ned på 3,9%. Det var med lidt investering, men det var ved, at nogle af dem 
stille og roligt begyndte at få et overskud. Så begyndte de ikke at visitere så mange børn ind som 
gik ud, og så begyndte de at have lidt, de kan arbejde med. Det er en rigtig langsom proces. 

NN. Jeg forsøger at bygge min opgave op om den tese at med Nordlæs og PISA har man målt 
eleverne og indirekte målt lærerne. Med de målinger har man sat en vigtig fokus på fagligheden, 
men man har også skabt et incitament til eksklusion af de børn, der ikke kan håndtere det.

KM. Ja gu´ har man så.

NN. Så siger man nu – vi skal stadig faglighed, men nu skal I også inkludere, uden at man mange 
steder har set, at lærere og pædagoger ikke er uddannede til at skabe en inkluderende praksis. Så i 
bedste fald bliver det uprofessionelt, det lærere og pædagoger forsøger at foretage sig, hvis ikke de 
får en efteruddannelse. 
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KM. Ja fuldstændig. Jeg er helt enig. Så står lærerne af – det er noget af det dyreste, der kan ske. De 
børn, der er presset ud i klassen, de er på tålt ophold, og lærerens egen faglige stolthed begynder at 
erodere, og man bliver måske lidt ligeglad på et tidspunkt. Det er jo ret farligt, når de 
fagprofessionelle mister deres faglige stolthed, så koster det rigtigt meget, fordi hvis de siger det 
giver sgu´ ikke mening, men jeg møder op og passer jobbet. Så derfor skal du passe på, hvor meget 
pres du lægger ud, og du skal give redskaberne, og redskaberne de er uddannelse, men det er også 
hurtigere adgang til hjælp, så du skal have en PPR et AKT netværk. Du skal have de der 
rådgivningsressourcer tæt på, og de skal være ret handlingsorienterede. 
Jeg har været med til at bygge sådan nogle konsultationsmodeller op, som var alt for abstrakte. Hvis 
lærerne ville have hjælp, skulle de møde op til et konsultativt team, som havde været på Dispuk og 
kunne spørge refleksivt ind til noget – og læreren står der og siger: Jeg skal jo bare finde ud af, hvad 
fanden jeg gør. Lærerne vil gerne have noget, der er meget handlingsorienteret – det er min erfaring. 
De skal have kompetencer via uddannelse eller træning, men de skal også kunne opleve, at der 
kommer en hjælp, hvis presset bliver for stort. 
Hvis vi vil have lærerne til at træde ud på planken og turde gå ind i en inkluderende praksis, så skal 
man bare bakke dem op på de her måder.    

NN. Med hensyn til H. C. Andersen Skolen. Hvilke omstændigheder gjorde, at de kunne håndtere 
opgaven med en inkluderende praksis?

KM. Nu får du min analyse. Jeg synes noget af det H. C. Andersen Skolen var rigtig god til, det var 
at man forholdt sig meget fælles bevidst til den pædagogiske linje. Der var ingen lærere, der måtte 
lukke døren til klasseværelset og bare være sig selv. Alle skulle arbejde sammen. På den skole var 
det ikke et spørgsmål for de nye lærere, om de væltede, det var et spørgsmål, hvornår du væltede, 
fordi det er en skole med et elevgrundlag, hvor du som ny lærer bliver udfordret ekstremt meget. 
Den ligger ude i Volsmose, og kom du lige fra seminariet, fik du et virkeligt praksischok, som var 
så stort. Du måtte simpelthen ikke starte, uden du havde supervision, og uden du var i kontakt med 
andre lærere, som rådgav dig og en ledelse, der var meget aktiv. Det var en skole, hvor man førte en 
meget aktiv pædagogisk ledelse, og de havde endda et teorigrundlag.. De arbejdet meget sammen 
og meget kollektivt. Det, tror jeg, havde rigtig stor betydning.

NN. Var det skoleledelsen, der gjorde forskellen, eller havde man fra kommunalt hold givet dem 
nogle rammer, som var anderledes end de andres?

KM. Det var skoleledelsen, tror jeg. Fra kommunalt hold havde de, de rammer, som de andre skoler 
i Volsmose også havde – de var heldagsskoler – jeg tror ikke, det var afgørende. 

NN. De andre skoler var ikke så gode? 

KM. Jo, de var gode på andre måder, vil jeg sige. Den her skole var smadder god, fordi den var god 
til inklusion. Abildgårdskolen var enormt god til tosprogspædagogik og havde et fint fagligt niveau 
en masse steder. H.C. Andersen Skolens store styrke var, at den kunne få alle videre. Det, synes jeg, 
er værd at tage hatten af for. Det, tror jeg, var ledelsen – et rigtigt godt lederteam med den 
skoleleder og de afdelingsledere gjorde det.

NN. Kan man sige, at et sådan ledelsesteam går ind og kortslutter nogle af de dilemmaer, der kunne 
være i systemet ved at have en anden tilgang end gennemsnittet af skoleledere?
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KM. Jeg synes, at det, ledelsesteamet gør, er at tage dilemmaet på sig. Hvis vi nu antager, at 
dilemmaspillet her handler om, at man på den ene side har PISA krav og afgangsprøve krav, og på 
den anden side har det der med inklusion. Så har de her turde gå ind og sige – det, vi synes, er 
vigtigst, er, at de går videre, og så har skolelederen taget på sig at sige – jeg skal nok møde op og 
tage tævene, hvis der kommer nogle omkring vores afgangsprøvegennemsnit. Dvs. der er en, der 
tager dilemmaet på sig – aben slutter her – jeg tager den. Så var det jo heldigt, at vi også fra 
forvaltningens side bakkede hende op. Hvis hun havde været et sted, hvor hun blev straffet, at det 
var et stort problem at skolen hænger fagligt med måsen i vandskorpen, så havde hun haft det svært. 
Nu var hun heldigvis så dygtig, at alle kunne se det.

NN. Hun mistede ikke elever til det frie skolevalg på den konto? 

KM. Der var en del frasøgning fra Volsmoseskolerne. Hun mistede ikke elever i et omfang, der var 
problematisk. Men det er jo en risiko, som man løber. 
Jeg synes, det flotte ledelsesmæssige er, at hun træffer et valg. Dvs. at når du står der og skal blæse 
og have mel i munden – så valgte hun om hun skulle blæse eller have mel i munden. Havde hun 
valgt en eller anden situationsbestemt balance eller….jeg tror Lerborg nævner det i den anden 
artikel om paradigmerne i Økonomistyring og Informatik. Der snakker han om at træffe et ensomt 
og modigt valg. Når man står midt i dilemmaerne, og der ikke er et rigtigt valg – uanset hvad du 
vælger, kan du få tæsk, så er der nogen, som må gå ind og containe det dilemma – gå ind og 
omfavne det og sige – det er mit dilemma, og det hun valgte at gøre, det var jo at tage det på sig og 
vælge en balance, og så har det omkostninger. 
Det mit ideal er, at det ikke er et ensomt valg, at vi kunne træffe det mere fælles. Kunne vi ikke 
finde måder, hvor skolelederen ikke står alene ud på planken – så har vi sådan nogle skide gode 
nogle som hende her, som så gør det, men du har andre, som måske ikke gør det, andre igen der 
steger i det.

NN. Hun havde fået dækket sin ryg hos jer andre ved at sige – det er sådan jeg gør, det er sådan jeg 
træffer mit valg.

KM. Jeg tror, hun havde valgt, før hun havde dækket sin ryg. Jeg var en af dem, der bakkede hende 
op, men det var også, fordi jeg var fascineret af det, hun havde gjort. Hun havde ikke dækket hos 
mig, om hun havde dækket hos skolechefen, ved jeg ikke. Vi havde et eller andet værdifællesskab, 
og hun var god til at sælge det. 
Faktisk tror jeg, at da hun havde truffet valget, var der en risiko. Det valg, hun traf, kunne da godt 
have vist sig at være kontroversielt. 
Omvendt kunne man tænke sig en skoleleder, der bare sender dilemmaet videre ud i teams´ne – I 
skal altså, og I må altså gøre noget ved matematik, I scorede dårligt i den og den test og samtidig 
med at man skubber flere fra specialundervisning ud i klasserne. 
Faktisk er det hende, der er helten – det er hende, der tager det lidt på sig. Jeg tror ikke, det er mig, 
der går ind og legitimere hende. 

NN. I har ikke haft slagsmål i byrådet, når kvalitetsrapporten er læst igennem, og man har læst 
afgangsprøve karakterer.

KM. Heldigvis ikke. Men sådan behøver det ikke at være – nu er det jo Odense, ik´. Jeg tror, det 
var, fordi vi kunne formidle det. Vi kunne fortælle, hvad det var for en prioritering, vi lavede. Vi 
satte enormt meget fokus på den målsætning, der var, at 95% af en årgang skulle gennemføre en 
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ungdomsuddannelse. Det er et smadder godt mål, fordi det lægger op til deltagelse og inklusion. 
Både under det borgerlige styre og under et S – SF styre, der blev den præmis godtaget. Men sådan 
behøvede det ikke at være, jeg kan sagtens forestille mig situationer, hvor det bliver kontroversielt 
at sige – hvorfor hænger den skole fagligt? Jeg mener også, jeg har prøvet det i andre kommuner, 
hvor jeg har været, at der var skoler, som var fagligt meget problematiske.  Men hvis de både er 
problematiske fagligt, og de ikke kommer videre så ….

NN. Jeg tror jeg vil ringe til H. C. Andersen Skolen. Jeg har ledt efter de skoler, der tør sige, at de 
kan noget inden for inklusion, og som måske kan være et fyrtårn for andre skoler. 

KM. Hun hedder Anne Vadgaard. Hun har også lavet et (ledelses-) team, som kan det. Det sjove når 
man tog ud og talte med dem, så mødte de op tre, og de var alle tre gode – det var tre dygtige 
ledere. De kunne alle tre stille sig op og være overbevisende overfor politikere og forklare, hvad 
skolen havde gjort. 
Det er et meget godt eksempel på én måde at håndtere dilemmaspillet – at tage dilemmaet på sig og 
anlægge en prioritering i det og stå ved prioriteringen. Det er risikofyldt, men i dette tilfælde så 
også vellykket.

NN. Har din andel så været, som børne- ungedirektør, at sige vi begrænser mængden af 
styringsværktøjer til en målrettet strategisk kontraktstyring, sådan så den er overordnet de andre 
styringsværktøjer, som måtte være til stede?

KM. Anne havde truffet sine valg, men det, vi gjorde, var, at vi både værdimæssigt og i det formelle 
styringssystem bakkede op omkring deltagelsesmål – altså det at man går videre i 
uddannelsessystemet. Det gjorde vi både i styringsværktøjerne, og politikerne lavede en politik, der 
havde alle unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse som mål. Så vi fik lavet et 
styringssystem, som stemte meget med hendes praksis.

NN. Dvs. at hendes praksis kom før politikerne og styringssystemet?

KM. Ja – politikkerne var der, men det kom før effektmålene. Vi havde haft politikker før, der 
vægtede inklusion, men vi begyndte senere at lave effektmål for den samlede indsats på 
børneområdet. Vi havde et mål for børns udvikling og læring fra 0 – 18 år, og her satte vi 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse som indikator for succes. 

NN. Hun havde inspireret til det?

KM. Ja, hun og mange andre. Men faktisk havde vi børne- og ungeudvalget ude på skolen, hvor hun 
forklarede det der med deres lave snit med en fuldstændig overgang til ungdomsuddannelserne. Det 
forklarede hun, og det har helt sikkert også været med til at inspirere deres beslutning om at bakke 
op om det effektmål. 
Så hvis du vil anerkende en styring, der er anerkendende og autentisk, så er det afgørende ikke de 
formelle redskabers design. Et aftaledokument er jo en anledning til at have en samtale om, hvilke 
mål, der er vigtige. Om du bruger den ene eller den anden skabelon – min smag er, det bliver en 
bedre samtale, hvis din skabelon er enkel, og den er flerårig. Fordi det giver en masse støj i en god 
samtale, hvis målene skifter hele tiden. Hvis der hele tiden er flimmer for, hvad det er, der er i 
fokus, og hvis der er alt for mange mål. Det er vigtigt, at der er et rimeligt enkelt perspektiv, hvor 
skolelederen kan handle sit mandat af med forvaltningen. Det tror jeg Anna gjorde. Hun handlede 
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sit mandat af – var med til at præge de krav, der blev stillet til skolerne ved at være offensiv i sin 
kommunikation. Det, tror jeg, er værdifuldt. Og så spørger du, hvad kan hun bruge det til nedadtil? 
Men det kan hun vel egentligt godt bruge. Hun kan gå ud til sine lærere og sige, der er opbakning, 
det vi gør. Der er faktisk opbakning til, at vi ikke bliver stegt på PISA resultaterne. Der er 
opbakning til, at det er vigtigere, at alle går videre, end hvor højt afgangsprøvegennemsnit vi har. På 
den måde kan hun bruge det. Men der ,hvor man ikke kan bruge det er til at fortælle, hvilken 
pædagogisk praksis man skal lave. Hun skal jo så oversætte det til en pædagogik. Det tror jeg 
faktisk gerne, hun ville have for sig selv. Det, tror jeg, hun synes, ville være lidt for meget, hvis jeg 
gik ind og syntes, det skulle beskrives i en kontrakt. 

NN. Du siger også, at den kompleksitet ikke har noget at gøre højere oppe i systemet? Den hører 
det fagprofessionelle paradigme til. 

KM. Ja. Jeg har prøvet at beskrive det som en kæde af læringsrum, der handler om noget forskelligt. 
Et team er et læringsrum, hvor det handler om at udvikle pædagogik for nogle bestemte 
børnegrupper, og det ligger der en kompleksitet i. Byrådet er et læringsrum, der handler om at 
udvikle nogle overordnede rammebetingelser for folkeskolen og sætte nogle mål – hvad er vigtigst 
afgangsprøvesnit eller inklusion? Du kan ikke forvente, at byrådet kan gå ind og vedtage 
meningsfulde politikker, der nærmest instruerer om, hvordan man bedriver pædagogik i teamet eller 
skolen som læringsrum. Man skal ikke sende dilemmaer videre, men man må også have en respekt 
for, at kompleksiteten er forskellig i de forskellige læringsrum. Den faglige kompleksitet, der ligger 
i at vælge den rigtige faglige metode, er ikke den kompleksitet, der ligger oppe i byrådet. Jeg tror 
sgu hellere, vi skal bede byrådet om at lave noget andet end at løse pædagogiske problemer. Vi kan 
godt sige til dem, at de kan ikke bare sende dilemmaer ufordøjet videre. De kan ikke bare sige, at I 
både skal score højt på PISA, og I skal kunne inkludere, ellers kommer vi efter jer ,og I skal i øvrigt 
spare 5 %. At sende sådan en pakke videre, synes jeg, er uforsvarligt. 

NN. Min tolkning af min samtale med Leif Sort fra dlf er, at han efterlyste skoleledere, der var 
villige til civil ulydighed, når de fik den slags pakker. Så skulle skolelederen gå op og sige til 
forvaltning og politikere – det kan I godt glemme alt om.

KM. Så er det jo også åbenlys civil ulydighed, fordi det vi har masser af. Det er skoleledere, som 
sidder til møder – nu beskriver jeg det slemme – du tager til skoleledermøde, og der står sådan en 
som mig og holder enetale og orienterer om, hvad der er vedtaget med budgettet, hvad der er lavet 
for mål. Du sidder og lytter, nogle gange er der kort diskussion, nogle gange lidt brok, og så går du 
hjem – som en af mine skoleledere sagde – og passer mit arbejde. Det betød, at så gik han hjem og 
fik dagligdagen til at køre relativt uafhængig af hvad vi havde stået og snakket om. Og det er det, vi 
kan se så meget af. Nu har vi fået lavet en bekendtgørelse om elevplaner der umuligt kan efterleves. 
Det er jo det evalueringerne viser, så derfor er der en civil ulydighed. For vil du have faglige mål i 
alle fag og for alle elever individuelt, så ville man ikke skulle bestille andet end og skulle sidde og 
skrive elevplaner. Skulle man leve op til den strenge fortolkning af bekendtgørelsen, så ville det 
være ret umuligt. Derfor er folk nødt til at være ulydige. Det, jeg bare håber er, at vi kommer tilbage 
i oprigtighed, hvor man så siger det. 

NN. I din første artikel skriver du, at man har mulighed for at spille dilemmaet tilbage.

KM. Ja det kan man gøre. Men når jeg siger det, er det som en del af dilemmaspillet – så laver jeg 
et dilemma for byrådet. Det er f.eks. skoleledere, der går i pressen, der politisere i pressen omkring 
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kritiske enkeltsager omkring kvalitet. Eller forældre, der ikke kan få specialpædagogiske tilbud til 
deres børn, og skolelederen så kører dem foran sig. Det er jo taktisk – så er du stadig i spillet – så 
siger du ”Hell no” så kan skoleledere jo sagtens være med til at gøre helvede hedt for byrådet. 
Skubbe forældre foran sig, forældreprotester, klagesager i ankenævnet for specialundervisning  eller 
andre ting – så man kan spille dilemmaet tilbage. 
Jeg havde også et andet eksempel. Det er den mere apatiske måde – det er at gå rabundus. Jeg har 
oplevet skoler der – nå ja har lavet et underskud på 500.000,- kr. på min specialundervisningsmodel, 
hvor vi har lagt pengene ud. Jeg har bare brugt det. Det er sådan en måde at gå rabundus. Det er der 
skoleledere, der gør – er det også en del af dilemmaspillet? Hvor de så siger – hvad vil I gøre ved 
det? Det er jo en meget farlig strategi – man kan jo få et meget kort liv som skoleleder. Jeg har 
oplevet skoleledere, der spillede dilemmaet tilbage ved bare at slå et hul i jorden og sige – det må I 
hjælpe mig med. 

NN. Kunne det også være et billede på, at skolelederne bliver bedt om at bruge så mange 
styringsværktøjer, at de mister fokus? 

KM. Nej, jeg tror sgu´godt, de vidste, at de overskred med 500.000,- kr. Hvis du er nogenlunde 
tilregnelig, så ved du godt, hvis du bruger 500.000,- for meget. Eller det går jeg da ud fra. 
Jeg er enig i, at vi kan gøre dialogen lettere, hvis vi forsimpler styringssetuppet. Det tror jeg, du har 
ret i – altså færre værktøjer og mere langsigtede værktøjer. Vi kan lade være med at støje så meget – 
det er faktisk en af Hans Henrik Knops pointer, at vi støjer for meget. Der er for meget, der 
distraherer – vi skal fjerne distraherende faktorer. 
Noget af det rigtig gode – udover at have langsigtede kontrakter og kontrakter med få mål, så er en 
af de gode eksempler Københavns Kommune, der har lavet den der ugepakke. Skolerne har jo 
nærmest hver dag fået mail fra forvaltningen om alt muligt, som de skulle. Nogle gange har de på 
samme dag eller indenfor få dage kunnet få 8 forskellige meldinger omkring deres budget. Dvs. 
skolelederne i Københavns Kommune har brugt rigtigt meget tid på at finde ud af, hvad 
forvaltningen mener. De har skullet sidde og følge med i deres indbakke – hvad kommer nu? De gik 
over til at sige, at nu tager forvaltningen ansvaret for sin kommunikation. De sender kun 
instruktioner ud om budget og sådan noget en gang om ugen. Og den kommer på et fast tidspunkt. 
Dvs. alle andre dage i ugen har du fred, og du ved, der kommer ikke noget. Så kan du have dit team 
samlet og så tikker den der ugepakke ind, og så ligger der, hvad der er omkring skoleårets 
planlægning, hvad er der omkring justeringer af budgetrammen, og det får du engang om ugen – det 
er en måde at justere kompleksitet på og skabe mindre flimmer på skærmen. Jo mere du kan være 
meget struktureret – jo mere fri kapacitet bliver der til, du kan arbejde med de svære ting.

NN. Forældrerollen har vi ikke været så meget inde på. Hvis vi tager Åkerstrøm – så taler han om, 
forholdet mellem barn og forældre foregår i kærlighedens kode. Når kærlighedens kode på en eller 
anden måde bliver truet af systemet, så henvender forældrene sig på den ene eller anden måde, og 
de kan på mange måder kortslutte vejene – min tidligere chef kaldte det Ho chi Minh stierne i 
kommunen, når det hele endte hos borgmesteren, eller hvor det nu endte.  
Hvordan ser du på brugerperspektivet, som jo mange gange kan lave nogle virkelige store 
forstyrrelser i systemet?

KM. Hvornår kalder vi det forstyrrelser, og hvornår kalder vi det medborgerskab? Vi har forskellige 
diskurser omkring det her med forældrene. Nogle gange siger vi, vi gerne vil have de engagerer sig 
i børnenes uddannelser. Aktive medborgere er de jo også, når de skriver til borgmesteren.  Hvis de 
kun skriver om deres eget barn, så siger vi, de er forbrugere. 
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Hvorfor kalder vi det forstyrrelser? Det er jo tankevækkende – vi kalder det forstyrrelser, fordi de 
forstyrrer vores kommandoveje. Jeg tror ikke, der ligger en farbar strategi at forsøge og styre og 
begrænse de aktive forældre. De vil politisere – de er jo borgere i samfundet. Nogle gange møder 
man embedsmænd som mig, der siger – kunne de ikke bare følge kommandovejene – kunne de ikke 
bare henvende sig til deres bestyrelse.. Hvorfor reagerer de, hvorfor skriver de til borgmesteren? 
Det er nu engang det lokale demokrati. Derfor tror jeg, vi skal bygge en forvaltning op, som er god 
til at agere i det. Vi skal bygge en forvaltning op, som er god til at facilitere dialog og god til at 
opfange sådanne signaler. I en meget hierarkisk opbygget forvaltning, der er Ho Chi Minh stierne 
forstyrrende, fordi udgangspunktet er, at jeg kan styre via mit hierarki f.eks. via mine kontrakter. 
Jeg vil da være totalt naiv, hvis jeg tror at den kontrakt med 8 mål, som jeg indgår med en 
skoleleder, giver fred i to år. Selvfølgelig vil der komme alle mulige andre politiske sager ind – men 
vi har dog en grundstruktur, hvor der er aftalt nogle mandater og nogle rammer, men der vil da 
komme alt muligt andet ind over. Det må vi gøre vores organisationer kapable til at agere i. 
Så jeg tror ikke så meget på den der forstyrrelse. Det er jo en forstyrrelse, hvis du tager 
udgangspunkt i kontraktstyringen – det er jo en forstyrrelse, at de vil noget andet og rejser nogle ad 
hoc sager, men du er meget naiv, hvis du tror, du kan slippe for det. 

NN. Forældrene tilbyder et andet syn på skolens virksomhed, hvor skolelederens syn er på 
kollektivet, der er forældresynet jo meget på individet. Så tænker jeg, at det jo netop er opgaven, at 
finde en måde de to syn kan harmonere. Det kunne jo være – i inklusionens navn – hvis alle de der 
skal være i klassen, så går det ud over min lille Frederik – det kan ikke være rigtigt – de skal ud, 
eller også så forsvinder vi. 

KM. Der ligger noget i, hvordan vi går i dialog med de forældre. Vi kan godt have et mål om at 
hæve den dialog, vi har med forældrene. Hvis de kommer med afsæt i et individuelt perspektiv – 
som rene forbrugere, så er vi nødt til at adressere den forældre i et medborgerperspektiv. Så er vi 
nødt til at snakke – ikke bare om hans barn, men om alle børn i klassen, men også hans barn. Hans 
barn skal også trives og have det godt. Vi er nødt til at løfte det op og sige – hvad er det for en 
folkeskole vi vil have og kære forældre, du er ikke bare kunde i folkeskolen, du er medejer af den, 
så du har et ansvar for at udvikle skolen som helhed. 
Jeg har den opfattelse, at du kan ikke adressere folk som medborgere, uden at de på et eller andet 
tidspunkt bliver nødt til også at agere som det. Jeg tror, det er ret svært at undslå sig medborgerskab, 
hvis du konsekvent bliver talt til som medborger. Hvis vi taler til dig som forbruger og siger – det er 
vi også kede af, så bliver det nemt for dig at blive i forbrugerrollen. Men på sigt kan du ikke undslå 
dig for at gå ind i den diskurs, hvor du er nødt til at tage et ansvar, der er bredere end dit eget barn, 
hvis du hele tiden bliver talt til som en, der gør det. Dvs. der har vi en rolle i at facilitere et 
medborgerskab. 
I skal selvfølgelig forklare forældrene, at deres barn lærer noget ved at omgås mange forskellige 
børn, og at barnet ikke har godt af at vokse op i et eller andet reservat med vandkæmmede og pæne 
børn. De har jo godt af at møde noget mangfoldighed. 
Vi skal også tage dem alvorligt. Jeg havde en, der havde fået kastet en saks efter sig. Jeg kan da 
godt forstå, at man bliver forskrækket, hvis ens barn har fået kastet en saks efter sig – det ville jeg 
da også blive. Derfor skal de også tages alvorligt, og vi har da også et ansvar for, at børn ikke får 
sakse i hovedet. Det skal tages alvorligt, men det skal hæves op i et fællesskabsperspektiv. Det tror 
jeg faktisk godt vi kan, og det tror jeg også, en god skoleleder også kan. 

NN. Siger du dermed, at forældrene som brugere eller medborgere ikke er en del af skolelederens 
krydspres.
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KM. Jo, de er, men der er et krydspres, som man skal kunne agere i – det er jo åbenlyst. På den ene 
side sidder der nogen af os og presser på, for at du skal kunne inkludere, samtidig med vi skærer i 
dit budget. På den anden side sidder der nogle forældre og siger, hvis der kommer flere børn med 
vanskeligheder ud i mit barns klasse, så flytter jeg barnet – det er sgu da et krydspres. Men 
spørgsmålet er, hvordan vi kultivere krydspresset? Hvordan kultiverer vi den måde, vi er i 
krydspresset på, og det gør man bl.a. overfor forældrene at adresserer dem som medborgere og ikke 
som kunder – det er i hvert tilfælde en af strategierne. 

NN. Der er ingen fare for at de bliver medspillere i et dilemmaspil? 

KM. Du er jo hele tiden i fare for at være i et dilemmaspil – det, det handler om, er, hvordan du 
agere i det. Du kan bl.a. vælge at ophæve spillet en lille smule ved at gøre det oprigtigt at gøre det 
eksplicit. Dilemmaspillet hører jo lidt op i det øjeblik, en tager ansvaret på sig. Lige som Anne, som 
tør træffe et valg. Som tør gå i dialog med omgivelserne og sige, jeg vil gerne have mit mandat 
afklaret, men selvfølgelig er faren der for, at man ender i et dilemmaspil. Men der er også 
muligheden for, at du kan hæve det, at du kan kultivere den adfærd, der er i krydspresset. Og det er 
vel det eneste, vi kan, for vi kan jo ikke ophæve et krydspres – vi kan være i det, vi kan dele det 
med hinanden. Du kan ikke ophæve, at du har modstridende krav, men du kan blive deltager på en 
god måde. Du kan udvikle din oprigtighed og din rummelighed og din spændstighed i at kunne 
agere i et krydspres. Risikoen for dilemmaspil vil altid være der, det, det handler om, er at udvikle 
sin egen deltagerrolle i det.                                          
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Interview den 20. september 2011 af Jeanne Jacobsen – skoleleder Tagensbo Skole og 
næstformand for Københavns Skolelederforening.

Baggrunden for interviewet var, at lederen af NVIE (Nationalt Videnscenter for inklusion og 
eksklusion), Bent Madsen på spørgsmålet om, hvem han ville pege på som værende nået 
lidt videre med inklusion end de fleste andre, pegede på Københavns Kommune og leder 
af inklusionsindsatsen Majbritt Møller. Da jeg henvendte mig til hende med spørgsmålet 
om hvilke skoleledere, der kan siges at gøre en særlig forskel i ledelsen af inklusion, 
pegende hun på Jeanne Jacobsen. Jeg var så så heldig at få lov at besøge Jeanne 
Jacobsen på hendes skole og interviewe hende.

Interview.

NN. Baggrunden, for at jeg gerne vil besøge dig, er, at både Bent Madsen og Majbritt 
Møller peger på dig som en person, der gennem sin ledelse har formået at løfte 
inklusionsopgaven lidt højere end de fleste. Jeg har noget teori, der siger, at det er en 
rigtig vanskelig opgave. Alligevel er der meget, der tyder på, at bl.a. du har succes med at 
skabe inkluderende miljøer – hvad er det, du gør bedre end de fleste, og hvad er det i de 
vilkår, du har som måske er anderledes end mange andre steder? Men for at starte et 
sted: Hvad er inklusion her på Tagensbo Skole?

JJ. Jeg skal lige sige, at jeg er relativt ny skoleleder her på stedet. Jeg har været her siden 
1. april og før det, var jeg skoleleder på Guldberg Skole på Nørrebro. Denne her skole er 
en sammenlagt skole, og sammenlægningen skete for tre år siden.  Det er en skole med 
en socialgruppe med den tunge ende nedad. Sammenlægningen gik ikke særligt godt. 
Både hvad angår medarbejdere og børn. Bl.a. er der en meget stor elevflugt. Der var en 
stor lærermarkering af, at det her bryder man sig ikke om. Samtidig blev skolen udråbt til 
at være inklusionsskole. Dvs. at lærerne og pædagogerne i distriktet har været på en 
masse kurser i det at inkludere børn. 

NN. Hvilke typer kurser var det?

JJ. Det var kurser med PPR, kurser med folk, der kom udefra og fortalte om inklusion, og 
det har jeg jo ikke selv været en del af. Jeg startede her den 1. april, fordi man gerne ville 
have nogle nye vinkler på, hvad man nu skal gøre. Til efterårsferien skal skolen flytte over i 
nogle helt nye bygninger. 

Her er hurdlen, at man har en sammenlægning, en stor elevflugt, en stor modstand og 
nogle totalt skod gamle lokaler – det er virkelig forfærdeligt, skolegården er forfærdelig, og 
man venter bare på at komme der over.  Lærerne har så haft inklusionskursus, som man 
kan diskutere, hvor meget man har fået ud af, fordi man har brugt tiden på at være vældig 
vrede i stedet for at lytte efter.  Derfor er det lidt sjovt, at hun peger på mig.

NN. Jeg tror hun pegede på dig, fordi det var ledelsesudfordringen, der er mit fokus, og 
hvordan ledelsen håndterer modstanden. 
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JJ. I virkeligheden er man meget inkluderende, når man er her på de skoler med mange to 
- sprogede børn. Der sidder alle mulige i de her klasser. Der er mange diagnoser, og der 
er mange børn, som har det rigtigt, rigtigt svært.  Der er også børn, der kommer fra familier 
med dårlig begavelse, og hvor børnene nok også selv ligger i bunden eller muligvis også 
under det. Min indgangsvinkel er, at lærerne er sådan set meget rummelige. Hvis man ved 
rummelighed forstår, at sådan er det (demografien i skoledistriktet) så skal man også være 
dygtig til at have dem, og hvordan bliver man så det? Det er så her, jeg synes, uddannelse 
af lærerne er sindssygt vigtig. Det er også det, jeg synes, er styrken i det, København gør 
med deres inklusionspolitik. De koster ikke bare børnene ud, men de uddanner lærerne, 
og det er det, der skal gøres her pr. 1. januar. Bagefter skal man så finde ud af at have 
børnene ude på skolen. 

NN. Vil det sige, at man oppefra laver en investering i inklusion, inden man tager gevinsten 
hjem?

JJ. Ja. Det er jo en god ide, at det er sådan. Det er simpelthen, fordi der pt. er færre børn, 
der skal ud på specialskolerne – dvs. der er pladser nok. I virkeligheden havde man afsat 
nogle penge til nybyggeri til de her børn, og da børnene ikke er der, får man det her luft i 
budgettet til at gøre en uddannelsesindsats på området. 

NN. Dvs. der ovenfra er konsensus om, at det ikke bare er noget, man går ud og gør?

JJ. Ja, det må man sige – meget endda. Jeg synes sådan set, vores borgmester har været 
god til at sige, at for det første er der grænser for inklusionen. Hun synes jo ikke, at de 
børn, der i dag sidder på specialskolerne, skal inkluderes. Hun har været rundt og besøge 
alle specialskolerne, og vi har nogle specialklasserækker i København. Der siger hun helt 
klart, at de børn, der sidder ude på specialskolerne, det er godt, de er der – hun kan godt 
se, at de har et godt undervisningsmiljø. 

NN. Men samtidig vil hun gerne undgå, at der kommer lige så mange i fremtiden?

JJ. Lige præcis – vi skal tage toppen af det. Og så skal det andet (specialtilbuddene) 
stadig være der til at tage den tunge del af det. Og det, synes jeg sådan set, er meget 
fornuftigt. Det er også meget fornuftigt, fordi det er rigtigt, at det er ved at suge bunden ud 
af vores budgetter, så derfor er det jo en god ide at blive bedre til (inklusion). Jeg synes 
også det er rimeligt, at der er nogle skoler, der - alt andet lige - bør have en større 
inklusionsparathed end andre. Den pointe, jeg har, er, at der er nogle skoler i København, 
som har en socialgruppe, hvor det er svært at se, at det skal være endnu mere. I 
virkeligheden, hvis man går ind i vores klasser, så er børnene skide tolerante. F.eks. var 
der en dreng, da jeg var skoleleder på Nørrebro. Der havde vi en dreng, som havde 
sclerose. Han havde gået på privatskole, sad i kørestol og havde en hjælper, og pludselig 
gad de ikke hjælpe ham mere på den skole, så blev han smidt ud. Og så tog vi ham på 
Guldberg Skole. Han kom ind i en klasse med udelukkende tosprogede – det havde han jo 
aldrig prøvet før. De var simpelthen så skide søde ved ham. De kørte ham rundt – alle 
mulige steder i den der rullestol. Noget af det, man kan sige om tosprogede børn, er, at de 
er skide søde med sådan noget. 
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NN. Leif Sort synes, det er problematisk, når kommuner lægger en model som fx LP 
modellen ned over kommunens inklusionsindsats, han synes, man pådutter lærerne en 
model, de måske ikke kan se sig selv i. Hans pointe er, at det skal vokse nedefra. Men du 
siger, at der kommer noget godt ud af, at man laver en kommunal strategi på området?

JJ. Ja selvfølgelig. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal sige LP model. Man har det 
meget med, at her er én model, og så skal den virke. Men jeg synes, det er en god ide, 
man siger, at nu skal der noget uddannelse på, og så må man distriktsvis gå sammen og 
sige, hvad kunne det så være for noget uddannelse? 

NN. Hvad siger du så til lærerne, for at de også acceptere den?

JJ. Jeg tror det er rigtig vigtigt, at man som leder støtter op om deres undervisning, fordi 
hvis de bare står og er helt på Herrens mark i forhold til, hvad jeg skal stille op med Peter, 
eller nu kommer der en i en rullestol eller noget andet. Så er man nødt til at stille op med 
nogle redskaber til de lærere. En ting er efteruddannelse – men det er jo på den lange 
bane. Men der er jo også det at gå ind og supervisere lærerne i forhold til, hvad du stiller 
op her. Det er også at støtte op og sige: Jeg kan godt se, det er en vanskelig opgave, men 
hvis nu vi gør sådan og sådan – så lærerne føler, de bliver bakket op. Det er noget af det, 
man faktisk siger mest her på stedet – fordi jeg er ny her på skolen. Så siger de: Du er 
simpelthen så god til at bakke os op. Det de oplever, at man går op og ser deres 
undervisning og bagefter siger: Neeej, det var bare skide godt, det du gjorde der og gør 
mere af det. Det er bare super vigtigt for lærerne, at de føler sig set i forhold til inklusion og 
hele deres virke som lærere. 

Så har vi i København sådan nogle inklusionskonsulenter, og det er en rigtig god ide. Fx 
har jeg i øjeblikket en førsteklasse, som er rigtig svær på alle områder, og man kan sige, 
hvad stiller man op her, og jeg har ikke nødvendigvis svaret på det. Så kalder vi på Trine – 
Inklusionstrine. Hun kommer så ud og observerer noget undervisning nogle gange, og så 
kommer hun med nogle tilbagemeldinger til lærerne. Rigtig meget af det her handler jo om 
tydelighed i klasserummet, at læreren har styr på sin klasseledelse og på rammerne i 
forhold til tingene. Det er hun rigtig god til at hjælpe dem med. 

NN. Dvs. når læreren har den der fornemmelse, at nu brænder det sammen for mig, så 
skal man ikke stille sig i kø til et konsultativt team og vente 14 dage på at komme til?

JJ. Nej, der skal ske noget noget før, og det, synes jeg , er ens opgave som skoleleder: 
Man skal kunne gå ind og have nogle redskaber eller sige, vi må gøre noget, du får en 
støtte ud. Det er ikke i orden, at lærerne bare står med det helt alene og ikke ved, hvad de 
skal stille op.

NN. Hvornår ved I, at I er gode til inklusion? Hvad er jeres succeskriterium?   

JJ. Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes jo ikke, man skal inkludere alt….det ved jeg ikke. 

NN. Jeg tænker jo på, at vi efterhånden er blevet rigtig gode til at måle snart sagt alt. Men 
lige præcis det der med at finde succeskriteriet for inklusion! Vi ved faktisk ikke, hvornår vi 
er gode nok. 
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JJ. Det er jeg enig med dig i, at du har en pointe i. Jeg hørte faktisk en, som var ude at 
fortælle om LP modellen. Han sagde, at før de blev LP skole, så ekskluderede de X antal 
børn over en periode, og nu ekskluderer de ingen. Det var sådan, han sagde det – jeg 
synes så, det der LP bliver lidt religiøst. Men han havde så arbejdet med sit syn på det – at 
de skulle ikke bare væk de her børn. Men jeg synes hele tiden, man skal kigge på det 
enkelte barns trivsel. Jeg har også været meget inkluderende som skoleleder på Nørrebro. 
Jeg kan huske, engang vi havde en dårligt begavet pige, og jeg sagde, at der skulle være 
plads til alle. Da hun kom op i de store klasser, blev hun ekskluderet af de andre. Når hun 
spiste, sad hun med åben mund.  Der var også andre ting, og så gjorde de nar ad hende. 
Så endte det med, at hun de sidste år kom på specialskole, og hun blev så glad. Der var 
nogle andre unge mennesker, som hun kunne måle sig med – det skal man altså være 
opmærksom på. De skal have nogle at måle sig med og blive kærester med. Hvis man kun 
går i et miljø, hvor de andre er meget bedre end en selv, så er det rigtigt svært at blive 
den, der får en god veninde eller en god kæreste. Det synes jeg, man skal tænke over. 

NN. Da jeg interviewede Klaus Majgaard, foreslog han overgangsfrekvensen fra 
folkeskolen til ungdomsuddannelserne som succeskriterium. Altså hvis vi er gode til 
inklusion, så får vi også eleverne videre til en ungdomsuddannelse, som de gennemfører? 

JJ. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg hører jo til dem, der synes, at målet om de 
95%, der skal videre til en ungdomsuddannelse, er skudt helt ud i hampen. I hvert fald 
synes jeg, der skal gøres noget ved ungdomsuddannelserne, hvis det skal kunne lade sig 
gøre. 

Jeg kan jo godt se, at specielt når vi taler om de dårligt begavede børn, det får de rigtigt 
svært ved. De kan ikke klare en ungdomsuddannelse, sådan som den er skruet sammen i 
dag. Hvis du kommer på en specialskole, så er du under de paragraffer, som giver dig en 
kurator – det er rigtigt godt for de her børn, der er dårligt begavede – hvis de er her i vores 
system, så har de en almindelig skolevejleder, som er rigtig god til normalsystemet. Men 
de er jo ikke gode til den der del. Det skal man være susende opmærksom på, at den der 
målgruppe med de dårligt begavede børn får den hjælp, de skal have. 

NN. Jeg ser det testregime, der er kommet i folkeskolen siden Nordlæs og PISA som 
havende skabt en incitamentsstruktur til eksklusion, bl.a. fordi lærerne indirekte måles på 
deres undervisningseffektivitet.

Hvis man så i stedet sagde, at man vil måles på overgangsfrekvensen, og var mere eller 
mindre ligeglade med de forskellige testresultater, fordi man ser det som vigtigere, at alle 
kommer til prøve kunne overgangsfrekvensen så bruges positivt? 

JJ. Jeg er fuldstændig enig. I går var jeg til et møde, hvor man drøftede de 10 skoler, der 
ligger dårligst, når man kigger på de nationale tests. Og ud fra de tests og karakterer mv. 
siger man om noget er godt eller dårligt. Der har man jo et problem, fordi her på denne 
skole sidder flere dårligt begavede børn, end der fx gør på Heiberg Skolen på Østerbro. 
Der er en meget stor forskel. 
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Hvis det er det, jeg skal måles på, får jeg et incitament til at få de dårligt begavede børn 
væk. Hvis jeg skal have resultatløn efter det – det er sgu da rigtig dårligt. 

NN. Hvis du skulle score lige så højt som Heiberg skolen, hvor mange elever skulle så 
fritages for afgangsprøver? 

JJ. Nu differentierer man jo mange målinger på den sociale demografi, men det er jo ikke 
altid det, der er gældende. F.eks. en flygtningefamilie fra Iran, hvor mor er ingeniør og far 
er læge – hvis de kommer til Danmark, kommer de på overførselsindkomst, indtil de er 
afklarede. Det bliver så – i KREVI undersøgelsen et 1´er barn. Så kan du komme fra Beirut 
fra en familie, der har siddet i flygtningelejr i generationer – det er også et 1´er barn. Jeg 
ved godt, hvem der er nemmest at undervise. Eller hvis du kommer fra Tyrkiet – ude fra 
sletten – og mor og far er meget nært beslægtede, de børn er også 1´er børn eller muligvis  
2´er børn, fordi mor og far gør rent et eller andet sted. Jeg ved godt, hvem af de tre jeg 
helst vil undervise, eller hvem jeg opnår det største resultat med. 

NN. Hvordan ser dit krydspres ud, hvor opstår dine dilemmaer, når vi siger, skolen skal 
være mere inkluderende?

JJ. Det ene er de der målinger. Det andet er, at lærerne synes, det er for hårdt. Det tredje 
er, at eleverne også opponerer imod, at de her elever er til stede. Forældrene kan også 
stille krav og sige, at han er da for mærkelig eller voldsom til at have i klassen.  Jeg tror 
ikke, de vil reagere mod dem, man kan kalde de dumme børn – de er jo tit lidt utydelige i 
klassesammenhæng. De får nogle gange lavet sådan nogle intrigante ting i frikvartererne, 
fordi de ikke forstår, hvad det er de sætter i gang. Det, vil jeg sige, er det krydspres, man 
skal op imod. 

NN. Hvor er forældrene her.

JJ. Det er jo, at de er intolerante – det ved vi jo fra vores Østerbro skoler.  De er jo 
susende intolerante overfor børn, der er anderledes. 

NN. Oplever du også det som skoleleder?

JJ. Ikke her. Vores indvandrerforældre siger mere ”sådan er det, der skal være plads til os 
alle”. Jeg vil sige, at både indre Nørrebro, hvor jeg kommer fra, og herude (Bispebjerg) er 
meget inkluderende miljøer. Det er ikke for ingenting, man har bosat sig på Nørrebro, det 
er, fordi man godt vil forskelligheden. Måske er man også mere tolerant som familie. 

NN. Er der nogle af de dilemmaer, du oplever, som du synes, er vanskelige at håndtere? 

JJ. Jeg ved fra mine kolleger på Østerbro, at den der forældredel er rigtig vanskelig for 
dem. Det kan jeg ikke sige, at jeg har oplevet. Det er enormt ubehageligt for dem 
(skolelederne på Østerbro) at skulle forsvare de her børn (de inkluderede) overfor den her 
gruppe totalt velfungerende forældre, som er så sindssygt intolerante.   

Her synes jeg, det svære ligger i, at lærerne skal have inklusionsparatheden. Det kan godt 
se ud som om, at der er noget, de mangler, men på en eller anden skal man ville 
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forskelligheden, og det oplever jeg, at lærerne gerne vil her. Men man er nødt til at have 
redskaberne til at håndtere barnet med adhd eller autisme. Ofte er det jo adhd ,der er det 
sværeste at håndtere. Det er den her udad –rettet–hed, der fylder meget for læreren, det 
er forstyrrende.

NN. Der må også være forskel på de gamle garvede lærere og de unge? Hvordan de gør 
sig gældende på en skole med så stor diversitet, som der er her og samtidig med et krav 
om inklusion.

JJ. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Tværtimod. Jeg oplever meget, at vores ældre lærere 
har været igennem en glidende udvikling. Måske bliver de også lidt livstrætte til sidst. 
Også fordi der er sgu noget at se til her – det er ikke for småbørn – vel! Men de nye 
lærere, vi får, er for det første meget mere åbne overfor at få supervision og også sige, at 
det her, synes jeg, er svært. De unge lærere søger jo en skole som denne her, fordi det er 
det, de vil. Der er en grund til, at de ikke har søgt ind på Østerbro. Det samme gælder 
Nørrebro skolerne – vi har faktisk rigtigt mange ansøgere. Det er, fordi folk vil gerne det 
her. De, der vil dette område, er nok også mere tolerante. Det betyder jo ikke 
nødvendigvis, at man så også er bedre til at løse opgaven. 

Jeg oplever egentligt, at unge lærere er bedre til at bede om hjælp. 

NN. Det synes som om, at folkeskolen gennem de sidste 10 – 15 år har bevæget sig imod 
et fokus på, hvad der er forældrenes ansvar for, at denne skolegang bliver en succes. Men 
når man lægger meget vægt på, hvad der er forældrenes ansvar i skolegangen, giver man 
jo i virkeligheden også ansvar fra sig, fordi en del af det, der giver en succesfuld 
folkeskole, foregår i hjemmet. Når man giver ansvar fra sig, giver man i virkeligheden også 
handlefrihed fra sig. Oplever I, at forældrene kan påtage sig dette ansvar?

JJ. Problemet for os er jo, at de har svært ved at påtage sig ansvaret. 

NN. Betyder det så, at der ligger mere ansvar på skolen?

JJ. Ja det gør der helt bestemt – hele denne her opdragende del i, hvad det vil sige at gå i 
skole. Den gode skoletaske, den gode madpakke, det gode penalhus og du skal lave 
lektier, hvordan laver man lektier, hvor får du hjælpen henne og sådan noget. 

Inde på Nørrebro havde jeg vendt udviklingen. Her var det de her integrationsparate 
projektfamilier. Det var vi nødt til at sige til dem: I er nødt til at tage et større ansvar for 
jeres børn. Det er ikke i orden, at tingene sejler på den måde, som det gør. 

NN. Hvis man skal se noget positivt i, at de har svært ved det her – får I så en større 
handlefrihed som skole, eller gør det det bare endnu vanskeligere? 

JJ. Jeg synes sgu, det er vanskeligt. Der er ingen tvivl om, at det er lidt op ad bakke for de 
børn her på stedet. Fordi der er så mange ting, der er nye for dem. Hvordan går man i 
skole, og hvor laver man lektier? De kommer fra små lejligheder, hvor det er svært at få ro 
til at lave lektier, og forståelsen for at lave det er heller ikke helt i top. Nej, det er sgu svært 
– det er det!
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NN. Jeg ved ikke, om man kan det her, men kan det lade sig gøre at beskrive, hvordan din 
gennemsnitlige ledelseshverdag ser ud med inklusionsøjne – hvad er det, du gør, der 
bevæger skolen i en retning? 

JJ. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som leder, i den tid børnene er her, ikke bare sidder 
bag sin computer. At man er ude på lærerværelset, man er ude i skolegården, man er ude 
og observere undervisning. Altså at man gør sig til en langt mere pædagogisk leder, end 
man i nogle år har været vant til. Så man fortæller lærerne, at fokus det ér kærneydelsen. 
Det gælder både for kvaliteten af undervisningen og for inklusionen, at vi som ledere 
kommer mere ud og er med, med i konfliktløsningen. Jeg synes, man skal have en 
forståelse for, at lærerliv  i dag, det er ikke noget nemt liv. Fx inklusion i et it forløb. Hvis 
jeg var lærer, ville jeg tapsvede, inden jeg gik ind i et it lokale. 28 børn. Den ene har adhd, 
og virker det her nu? Hvis ikke det virker, skal man lige prøve at få det til at virke, og der er 
larm imens. Det er rigtigt svært for dem. Jeg tænker meget, at vi skal sikre, at hele den her 
tekniske side er i orden, at klasseværelserne er i orden, smartboardne virker, at der er 
ordentlig ventilation i klasselokalet. Hele den der fysiske side skal være i orden, så lærerne 
får frigivet mest mulig tid til at have et øje på hver en finger og til undervisningen. Det, 
synes jeg, er vigtigt, vi gør som skoleledere. Det må vi simpelthen kæmpe for. 

NN. Jeg har mødt flere skoleledere, der opfatter sig selv som skolens udenrigsminister. 

JJ. Det, synes jeg er rigtigt forkert. 

NN. Hvordan håndtere du så omverdenens forventninger til, at du også er meget væk fra 
skolen? 

JJ. Jeg plejer faktisk at sortere meget i mine møder og sige, det der gider jeg ikke komme 
til. Sådan en skole som her, er det rigtig vigtigt, at man er her om morgenen. Du skal være 
med til at sætte skolen i gang. Du skal være med til at stå der ude og sige god morgen til 
børnene og sikre sig, at skolen starter op i god ro og orden. Alle lærere er oppe i klassen 
10 min. i 8 (det ringer ind klokken 8.00). Der er åben dør, der er lys, og det er: God morgen 
Peter, hvor er jeg glad for at se dig i dag. Det får man at vide, når man kommer om 
morgenen, og det får man at vide, når man kommer op i klassen. Hele den der fysiske ting 
skal simpelthen være i orden – det, synes jeg, er super vigtigt. Og så synes jeg, det er 
super vigtigt, at man som skoleleder er synlig på sin skole. Det er jo det, vi gør, som sætter 
sig hos lærerne, som sætter sig hos børnene. Når vi viser en god konfliktløsning eller 
sådan en enkel ting, at man samler et stykke papir op, så samler læreren det også op, og 
så samler eleven det også op. 

NN. Havde lærerne prøvet at være i lokalet 10 min. før ringetid, inden du trådte ind af 
døren?

JJ. Nej, nej. 

NN. Hvad sagde de til det?

JJ. De grinede – de havde jo hørt rygtet om mig, og så var de der oppe – det siger 
overenskomsten, så der er jo ikke så meget at diskutere. 
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NN. Møder børnene så også til tiden? 

JJ. Ja, stort set. På Guldberg Skole gjorde jeg det, at jeg havde en lærer på biblioteket 
klokken 8.00. Så blev dørene lukket til klasserne, og så måtte børnene gå på biblioteket. 
Alle lærere lavede ugeplaner. Så kunne den voksne, der var på biblioteket, slå op i 
ugeplanen og sige: Lige nu har de engelsk, og du skal læse den og den side. Så gik man 
op til næste lektion. Det var der forældre, der var tossede over. Forstyrrelser betyder rigtigt 
meget for vores udsatte børn. Og de der forældre, de er jo fuldstændig uhæmmede – det 
er danske familier – så kommer de ind: Hej, hej. Her kommer lille Amalie – stolen ud og 
ind, og nu skal jeg tage din taske. Det er jo afbrydelser hele tiden. Det er en disrespekt for 
undervisningen, synes jeg. Det barn, der lige er sat i gang, bliver forstyrret, og hvis der så 
kommer en til, bliver man forstyrret igen. Det er jo en dårlig start på en skoledag at gøre 
det.   

Her på stedet har man noget man kalder et læsebånd. Det er ret genialt, synes jeg. De 
første 20 minutter læser man. Så kan du ikke komme ind – så har vi opsamling nede i 
skolegården. 

NN. Hvis jeg lige må samle op omkring krydspres. Så er det ikke alverden, der kommer 
oppefra. Det er mere opbakning i form af ressourcer til uddannelse. 

JJ. Det synes jeg faktisk, man må sige ja til. 

NN. Så er der lærerne, hvor du ser en ledelsesmæssig forskel på de unge og de gamle 
lærere. 

JJ. Ja.

NN. Og så er der forældrene, der som stor gruppe ikke rigtig ved, hvad det vil sige at have 
børn i skole. Børn, som i et eller andet omfang også skal opdrages på skolen. Og så er der 
de gamle lærere – er det rigtigt, at det er her, du ser hovedparten af dine ledelsesmæssige 
udfordringer?

JJ. Ja, det vil jeg sige. De unge lærere er rigtigt gode til at tage imod. Tage imod 
supervision, vejledning og kurser. Ældre lærere har det meget med at sige: Åh det har vi 
prøvet før. Fx kører man i Københavns kommune helt konsekvent et kursusforløb i 
klasseledelse.  Det, synes lærere fra 40 år og op, er noget seminarium noget – som om vi 
ikke kan vores klasseledelse. Faktisk er klasseledelse nogle helt enkle redskaber til at 
styre undervisningen – og det gør de ikke. Det kan jeg jo se, de ikke gør, når jeg observere 
undervisningen. De unge lærere siger meget mere: Det var sgu da smart, det vil jeg gerne 
høre noget mere om. 

Jeg synes, det, der er rigtigt vigtigt omkring inklusion, er, at de her børn også får nogen at 
spejle sig i. 

NN. Klaus Majgård har skrevet en artikel om det, han kalder dilemmaspillet. Det handler 
om at dilemmaer flyttes ufordøjede rundt i systemet. Er det noget du har oplevet? 
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JJ. Nu har jeg ikke prøvet det med inklusion, men jeg har prøvet det rigtigt mange andre 
gange – fx ved skolesammenlægninger. Interessen inden er helt i top, og så har man lagt 
skolerne sammen, og så kan du ikke se røven for bare skosåler. Det har jeg prøvet på 
Nørrebro – her gik det godt, og her (på Tagensbo skole) har der siddet en skoleleder, hvor 
det ikke gik godt. Han har jo ikke fået den hjælp, der skulle til, og så står man bagefter og 
peger fingre af ham. 

Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror de sætter et flueben – så er det klaret og så videre til noget 
nyt. 

NN. Er du bedre til at stille krav?

JJ. Ja jeg er god til at sige noget, og det tror jeg, der er respekt for, og jeg er enormt 
tydelig også overfor forvaltningen. 
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Interview med skoleleder Mette Kaas. Tjørnegårdskolen i Roskilde. Den 1.10.2011 afløser 
jeg Mette Kaas som skoleleder på Tjørnegårdskolen. I forbindelse med min ansættelse 
italesatte skolen sig som en meget inkluderende skole. Af den grund komtaktede jeg Mette 
Kaas for at spørge, om hun ville lade sig interviewe om sin ledelsesmæssige rolle i at 
skolen synes, den er nået langt med at skabe en inkluderende praksis.

Interview. 

NN. Hvad er inklusion på Tjørnegårdskolen?

MK.  Hvis en elev er inkluderet, så bruger jeg den definition, som kommer fra Rasmus 
Ahlenkjær bruger:  At eleven skal føle sig som en del af fællesskabet i klassen. Der kan 
selvfølgelig godt være sære tiltag med holddelinger, og at barnet kan komme ud i nogle 
perioder, men det, der hedder tvillingeklasser for børn med særlige vanskeligheder eller 
diagnoser, det er ikke inklusion for mig at se. Det er eksklusion. For mig er det rigtigt vigtigt 
at den definition bliver fastholdt.  Fordi ellers kan man i decentraliseringens hellige navn 
begynde at blive mere ekskluderende, end vi var inkluderende før.  Så kan man sige Uhh 
skolen er inkluderende – vi har en parallelklasse her, men det er i sin definition ikke 
inklusion, sådan som jeg ser det. 

NN. Hvad har du gjort for at få lærerne til at tage den definition og sige, det er den vej, vi 
arbejder? 

MK. De spørger jo nogle gange, hvor grænsen er for inklusion – der er ikke nogen bestemt 
grænse.  Grænsen går i forhold til, at du som lærer kan have dette her barn, at du kan 
skabe en relation til barnet. Det er lige før, de kan høre mig sige: Hvis du ikke kan holde 
det her barn ud, og der heller ikke er andre i teamet, der kan, så kan det barn ikke være 
her mere. Så arbejder vi på en anden løsning. Dernæst siger jeg, at det er forskelligt, hvor 
grænsen går – fordi barnet, læreren og teamet er forskellige, og dermed bliver der forskel 
på, hvornår forsøget på inklusion slutter. Det er vigtigt, at de kan se for sig, at det her kan 
have en ende, derfor har vi en meget fasttømret sagsgang på skolen. Det betyder, at de 
ved, hvad skal jeg gøre, hvis jeg er bekymret for et barn.

NN. Hvad hvis nu en lærer kommer og siger: Nu er det for meget. 

MK. Ja, det er det værste, jeg ved. For så er det allerede ved at være for sent, og så bliver 
jeg meget bekymret, for vi har faktisk en lige nu, og vi har ikke ressourcerne til at give 
hende et pusterum. Det har vi arbejdet med før, men nu går vi ind for, at tiltagene skal ske 
i klassen og i klassens fællesskab. Vi bruger LP modellen. Når det er svært, sikrer jeg, at 
de får en vejleder til at lave en analyse på det barn – hvad er det, der er galt? 

NN. Er det noget, der kan ske hurtigt, når de har brug for vejlederen, eller skal de stille sig 
i kø?

MK. Det kan ske rigtigt hurtigt. Vi har også en rigtig dygtig AKT vejleder, som kan gå ned 
og lave det lige med det samme. 
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Det er vigtigt, at jeg som leder kan give læreren et lyspunkt. 

Det kan være at vejlederen siger: Du bliver nødt til at skrive en underretning – han trives jo 
slet ikke. Det bliver jeg meget vred over, fordi en vejleder fra PPR skal ikke være 
sagsbehandlende her på skolen. Hun skal ikke bestemme, hvornår der skal laves en 
underretning, fordi den proces skal også følge sagsgangen. Det er lige meget med en 
underretning, hvis ikke forældrene bakker det op og siger, at nu er det vigtigt, at du får 
noget støtte fra det socialfaglige hold. 

Jeg iværksætter, at vi laver et netværksmøde med forældre, psykolog  og sagsbehandlere. 
Når læreren er der ude, så ringer jeg til moderen og taler med hende. Jeg spørger, om hun 
har en sagsbehandler og siger, vi bliver nødt til at have noget rådgivning omkring hendes 
søn. 

De skal have en leder, der støtter det der – ellers er han jo på vej ud. 

NN. Har du en indikator for, hvornår man kan sige, at inklusionen er succesfuld?

MK. Ja. Hvis et barn, som har særlige vanskeligheder, oplever sig som en del af 
fællesskabet, og læreren oplever at denne elev er en del af fællesskabet, og 
kammeraterne rummer, at her er der et barn, der har nogle særlige tiltag.

Her på skolen er det til stadighed en udfordring, at nogle børn med adhd  eller med AKT 
vanskeligheder har brug for en pause. De kan koncentrere sig i 10 min., så skal barnet ud. 
Når jeg så siger det, mødes jeg med: Hvad siger de andre børn så. Det, der er så vigtigt 
her, er, at læreren har en inkluderende didaktik og kunne skabe denne inkluderende dialog 
med eleverne i klassen. Det har Lasse brug for – det har du ikke brug for. Den her 
gammeldags med, at så siger de andre, det er snyd …

NN. Når I så taler om, at skolen er nået et stykke vej mod at blive en inkluderende skole, 
er det så, fordi I oplever, at mange børn er blevet vellykket inkluderet , eller hvad er det, I 
bedømmer det på?

MK. Ja. Det vil jeg sige. Vores skole rummer nogle børn, som andre skoler ikke vil kunne 
have inkluderet.   Vi har børn med adhd, aspberger, kontakt- og relationsforstyrrelser og 
sådan nogle ting inkluderet, og det går godt. 

NN. Så talte du om lærernes kompetencer til at udføre den inkluderende didaktik og 
pædagogik. Har det været en bevidst satsning på kompetencer, eller er det, noget praksis 
lærer en, når man er her?

MK. For ca. 10 år siden var det en bevidst satsning at få folk til at synes, at inklusion var 
noget værd og få personalet til at opleve sig som vigtige parter i barnets opvækst. Det er 
ikke kun hjemmet, og nogle gange kan hjemmet slet ikke støtte det her, så skal lærerne 
føle sig overbevist om, at de kan godt gøre en forskel for det barn, og at det nytter. Det var 
Jørn Nielsen – en psykolog fra Skive, der introducerede det i Roskilde, og de har været på 
mange opfølgende møder. Det var os, der startede. Det, tror jeg, havde en betydning, at 
han kom og fortalte. Det var den der forståelse for, at når et barn er provokerende og 
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udfordrende, så har barnet brug for det stik modsatte, at der kommer en og støtter op om 
det. Den er jo svær at holde fast i, for det er jo 10 år siden. Lærerpersonalet bliver skiftet 
ud.

NN. Men så har I været gennem en kommunalsatsning på LP metoden. Har det gjort 
nogen forskel? 

KM. Ja det synes jeg. Lærerne melder tilbage, at det har været en del af teamsamarbejdet 
at skulle være sammen om børn, der er udfordrende. Nu får de en mere kvalitativ måde at 
snakke om det på – en model som fører videre. De ved, at hvis de er bekymrede for et 
barn, så skal de lave en udviklingsplan og en elevbeskrivelse, fordi det kan godt være, at 
det går videre til et dialogmøde, hvor psykologen skal involveres. I spændet mellem at 
skulle lave en udviklingsplan og lave nogle små mål, der kan føre til bedre trivsel, der 
ligger et bånd af rådgivere på skolen: AKT vejlederen dk2 vejlederen, psykologen og hun 
har fast mødetid med rådgivning, hvor de kan skrive sig på.

Det, der hedder udviklingsplaner, det bliver nu erstattet af LP modellens, som ligger som 
en skabelon på intra(nettet), fordi PPR siger: Der skal ligge to møder med LP modellen, 
før man kan få et møde med psykologen, hvor hun tager stilling til, om hun skal gå ind og 
lave nogle undersøgelser, eller om hun bare skal rådgive videre. 

NN. Leif Sort fra DLF problematiserede det meget, at der blev lagt en kommunal model 
ned over inklusion, det skulle efter hans mening have lov at vokse nedefra. Hvordan ser 
du på, at den store kommunale paraply hedder LP? 

MK. Det er da rigtigt irriterende, fordi vi var faktisk i gang med et udviklingsarbejde 
sammen med en psykolog fra Hvidovre – Freddy Sahl – i skolens – på det tidspunkt – lidt 
større AKT team. Han har jo også en systemisk tilgang til børn og deres ressourcer. Så 
kom der en model, som absolut skal presses ned over hovedet på os af Ole Hansen. 
Nogle af deres oplæg er jo gabende kedelige.  Jeg har sagt, at de er med til at 
videreudvikle det, vi gør i forvejen. Der er modstand – jeg ser det især i overbygningen – 
der kan komme en lærer og sige: Hvorfor skal jeg komme og tale om ham her i 2 timer… 
på 5 min. kan jeg sige til ham, at han skal opføre sig ordentligt. Så spørger jeg læreren – 
hjælper det så? Fordi de der skæld ud i 5 min. hjælper jo ikke. Så gør han det samme 
næste gang. På den anden side skal du ikke begynde på en indsats, hvis du ikke 
overkommer det – du kan ikke se nogen forandring, og barnet tænker, at hun mente det 
ikke alligevel. 

Jeg tænker omkring sådan nogle politiske mål, det gælder både LP og andre – at finde en 
sammenhæng og gøre det fornuftigt for lærerne.   

NN. Den måde Roskilde kommune har introduceret LP modellen på, er det en investering i 
inklusion, eller er det en måde at tage pengene på, inden kompetencerne er til stede i 
organisationen til at lave institutioner med inkluderende praksis? 
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MK. De bruger LP modellens indførelse for tre år siden som argument for at decentralisere 
økonomien til den vidtgående specialundervisning. De bruger argumentet: Det kan I godt, I 
er jo blevet så gode til at inkludere. 

Det hører ingen steder hjemme. Lp modellen kan overhovedet ikke frelse skolerne. LP kan 
være med til at styrke den inkluderende indsats, men det er noget pladder, at LP modellen 
skal være argumentet tor decentralisering af specialundervisningen.

NN. Det er så en del af det krydspres, man sidder i som skoleleder, hvor har du ellers 
oplevet dilemmaerne opstå?

MK. Jamen det er jo et dilemma, at lærere nogle gange skal have et barn i deres klasse, 
som de ikke kan holde ud. Det er vigtigt at have redskaber til, hvordan man kan lette 
presset. Så taler jeg om sagsgangen, men jeg taler også om skolens vejlederteam, som 
jeg har omtalt som mine ambassadører. Det er vigtigt, at de kender sagsgangen, kender 
måden at tale om det på og kan gå ud og støtte. Der er nu to AKT vejledere på skolen – 
det er noget, der er svært at have ressourcer nok til, og jeg oplever faktisk, at man godt 
kunne bruge noget mere af det. Jeg bliver nogle gange selv involveret i det, og jeg har 
ikke tid til rigtigt at følge op og komme ned og støtte den indsats for for meget uro i 
klassen. 

Jeg synes, det er svært at være leder for nogle lærere, der skal klare en opgave, som de 
synes er svær, og som jeg nogen gange tænker, de ikke har kompetencer til. Det er svært 
at videregive, hvordan hulen de skal gøre det.  

NN. Er det kompetencer, som man ikke kan forvente lærere har, eller er det kompetencer, 
som man bør efteruddanne sig til at få? 

MK. Det er et lidt svært spørgsmål. Jeg anerkender, at alle lærere ikke kan være så 
relationskompetente, og en lærer kan også have en udfordring i sit privatliv, som gør, at 
ressourcerne er lave lige nu. Jeg tror, man kan lære det, og jeg tror, det er rigtigt vigtigt at 
blive ved med at følge op på den kompetenceudvikling, der handler om, hvordan man 
skaber gode relationer til et barn og forståelse for specialpædagogik. Det skal de jo ikke 
have. Det er et stort arbejde at videregive, hvad der skal til at rumme særlige børn. 

Vi har et fagudvalg for de lærere, der er specialundervisningsansvarlige i teamet, og de 
burde have en eller anden grundlæggende specialpædagogisk videreuddannelse, men de 
har det ikke, og det skifter. Jeg kan se, efterhånden som vi danner teams, så skifter det 
lidt. Så har vi et fagudvalg for det, og det støtter arbejdet til dels, men det er jo ikke godt 
nok. Der mangler videreuddannelse, og det ligger også i konceptet omkring 
decentralisering af specialundervisning.

Pengene bliver lagt ud den 1. januar, og jeg har netop modtaget en oversigt over, hvilke 
elever vi har ude i særlige tilbud. 

NN. Er det, i dine øjne, et tiltag der støtter de ledelsesmæssige muligheder for øget 
inklusion, eller er det endnu et nyt krydspres? 
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MK. Man må medgive, at der må være et økonomisk incitament til at blive yderligere 
inkluderende – det kan man ikke tilbagevise, men det kræver jo så, at man er inkluderende 
på en god måde. Jeg er meget spændt på det – det kan jo blive mere ekskluderende end 
inkluderende, og jeg har svært ved at se, hvordan det skal foregå.

NN. Hvad tænker du på, når du siger, det kan blive mere ekskluderende end 
inkluderende?

MK. Når skolelederen bliver den der skal visitere børn. Man kan jo komme til at stå i den 
situation, at man godt kan se, at inklusionens grænse er nået her, men hvis jeg skal have 
dette barn visiteret, koster det 550.000,- kroner. Man kan komme til at lægge et yderligere 
pres på personalet, og man kan komme til ikke at være pædagogisk ordentlig og tilbyde 
det, barnet har brug for – det, synes jeg, kan blive rigtigt svært. Jeg ved at de ordblinde 
efterskoler, der findes. Det er også decentraliseret. En lærer fortæller mig lige, at 
forældrene til en elev i 7. klasse taler om ordblinde efterskole. Det vil jo være sådan, at jeg 
vil bede om en pædagogisk – psykologisk vurdering fra den konsulent, der har med det at 
gøre, og så vil hun anbefale noget til skolelederen, som vil blive svært at komme uden om. 
Det er et back up i forhold til eksperter, men det er da et yderligere krydspres – det vil jeg 
sige. Jeg synes også, det er spændende på sin vis, men så tænker jeg: Nå, hvad gør vi 
med den økonomi. Kan vi her på skolen blive afhængige af, at andre skoler er 
inkluderende i forhold til den måde, de vil fordele ressourcerne på. Fordi det starter jo 
med, at de lægger penge ud til de børn, der er ekskluderet – hvis der så er penge tilovers, 
er der en bestemt ressourcemodel, de fordeler efter. Du kan jo godt se, at hvis de gør det 
de næste fem år, så er jeg jo afhængig af, at de på de andre skoler er lige så 
inkluderende. Hvis det er sådan, det er, så er det jo irriterende at være så inkluderende. 
Så kunne man jo lette presset for samtlige lærere her og hylde tanken omkring 
specialskoler. Når de siger det der med, at det kunne være, at man kunne sidde ved 
visitationsmøder og tage nogle børn hjem – så vil jeg bare sige, at jeg synes, vi er så 
inkluderende, så der er ikke et eneste af de børn, vi har ekskluderet, der kan komme 
tilbage hertil på nogen måde. 

Man har droppet at decentralisere specialklasserne – vi har jo specialklasser her på skolen 
– hvis de allerede i børnehavealderen så tydeligt har brug for et specialklassetilbud eller 
specialskoletilbud, så er de ikke med i den ordning, så de penge bliver ikke lagt ud. Det er 
sådan lidt en lettelse. Det vil jo handle om børn med kontakt- og funktionsforstyrrelser, der 
skal på skole- dagbehandling. Så er der vækstklasser her i Roskilde. Det er børn, der kan 
tåle en eller anden form for konsekvenspædagogik – de har jo et mål om, at børnene skal 
ud igen. Så er der specialskoler for adhd, autisme og aspberger.

NN. Bliver du mødt med modstand omkring inklusion fra forældreside? 

MK. Især tidligere. Jeg har arbejdet meget på, at de forældre, der har børn med, at de 
forholder sig åbent. Det er en god pædagogik at få forældrene til at fortælle om deres 
barns vanskeligheder. Eller at vi får lov til at fortælle forældrene, at der er et problem, og at 
de skal vide, at vi arbejder med det. Det er vigtigt at skabe en åbenhed, og jeg synes 
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egentligt, jeg kan tage fejl, forældrene synes, det er i orden, især når de ved, hvorfor en 
elev skejer ud. 

Jeg bliver lige nu spurgt af en forældre, hvorfor en pige sidder og sover i timerne. Det er 
en lille pige med hjerteproblemer, som også er dårligt begavet. Jeg kan simpelthen ikke få 
forældrene overtalt til, at hun skal i specialklasse. 

NN. Du siger, at presset fra forældrene har været større, og at du gennem at italesætte det 
overfor forældrene mindsket det pres. 

MK. Ja, det synes jeg. Med tydelighed og ved at fortælle, hvad vi gør. Før i tiden sagde vi 
ikke noget i tavshedspligtens hellige navn. Det har jeg erfaring for, er en rigtig dårlig ide, så 
derfor arbejder jeg med lærerne og forældrene, som har sådan et barn, at det er vigtigt at 
fortælle de andre forældre, hvad vi har gang i.

Før i tiden var der en del, der fik et begrænset undervisningstilbud på 10 timer i ventetiden 
på et andet særligt tilbud, fordi barnet kunne ikke være der mere. Det er en udfordring at 
have et barn, hvor vi går og venter i lang tid på, at alle de der sagsgange skal fungere. 
Lige nu går jeg og venter på et langsommeligt visitationsudvalg. Det er jo vigtigt, at de 
børn, jeg har indstillet til visitation til specialskole, at de kommer ud inden den 1. januar.

NN. Hvad med forvaltningen og politikerne – tager de dette inklusionsdilemma på sig, eller 
skubber de det bare ud til skolerne, så du dermed får et ledelsesmæssigt pres oppefra? 

MK. Nej, det synes jeg ikke. Jeg har siddet i den kommunale arbejdsgruppe omkring 
visitation og specialundervisning, og jeg har lavet oplæg for skole- og børneudvalget. De 
var meget interesseret i at høre om det, og jeg tror, de har stor forståelse for det – at der er 
nogle dilemmaer. Jeg talte om ,at man bliver nødt til at have nogle inklusionsfremmende 
tiltag og kompetenceudvikling – det kan så godt være, at de ikke har råd alligevel.  Men 
jeg oplever forståelse for det, og de havde svært ved at tage beslutningen om at 
decentralisere. Jeg oplever faktisk, at de blev presset fra forvaltningens side – det var 
økonomien. Der har været underskud på PPR længe. Det var mere skoleafdelingen, der 
ville det her end egentligt politikerne – tror jeg.

NN. Oplever du at skoleafdelingen skubber dilemmaet ud uden at være en del af 
løsningen, eller tager de også deres del af inklusionsdilemmaet på sig? 

MK. Jeg oplever, at de ikke har forstand på den pædagogiske del af det, og at de ikke ved, 
hvad det er, vi står i. Det, der interesserer dem, er at få lagt økonomien ud og væk. Sjovt 
nok har de en øverste chef, der er økonomiuddannet. Han får sendt samtlige sagsakter, 
når jeg indstiller børn til visitation, fordi han skal tjekke om de nu virkelig skal på 
specialskole. De vil jo gerne holde på pengene, de har til det, fordi så kan de fordele så 
mange som muligt. 

Jeg synes, der mangler pædagogik. Der sidder en konsulent deroppe, som har været 
læsekonsulent på PPR. Hun er så udviklingskonsulent nu. Hun ved godt, hvad det handler 
om, og det er også hende, der står for alt tiltag omkring den inkluderende skole herunder 
LP osv. Helt lost er vi ikke, men ved du hvad – det tror jeg ikke, de har forstand på.  
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NN. Hvis vi lige skal runde af, siger du, at Tjørnegårdskolen er nået langt med inklusion, 
det kan man se, fordi der rigtigt mange steder er børn, der er inkluderet og det håndteres. 
Du siger også en del af årsagen, til at det er gået godt, er efteruddannelse …

MK. … og holdningsbearbejdning  

NN. og der kunne sagtens være mere uddannelse på, fordi der er man ikke i mål endnu.

MK. Overhovedet ikke. 

NN. Så siger du, at der er en politisk forståelse for opgaven, men der ligger et pres fra 
forvaltningens side, og forvaltningen er ikke så meget en del af løsningen, for at det skal 
gå godt. 

MK. Muligvis lidt uretfærdigt. Fordi der er jo den der udviklingskonsulent, der støtter kurser 
osv. Men deres fokus er på økonomien. Det er mit bud. Sådan oplever jeg det. 

Det er vigtigt at sige, at skolen har tradition for, at børn er meget, meget forskellige pga. 
det distrikt, vi ligger i. Og det har været nødvendigt at arbejde med, at lærerne er det, vi 
den gang kaldte rummelige, fordi børnene var meget forskellige og havde forskellige 
behov.  

Men  det kvalificerer ikke indsatsen som sådan, at man bare er rummelig  - det er vigtigt, 
at ville det som leder og sikre, at folk har mulighed for at indfri den vilje, lederen  måtte 
have omkring den indsats. 

NN. Mange skoleledere italesætter sig selv som skolens udenrigsminister . men kan man 
være skolens udenrigsminister og så samtidig gøre en forskel for inklusion – er man tæt 
nok på den pædagogiske ledelse, hvis man farer for meget rundt.

MK. Jeg vælger, at jeg vil være he inde. Jeg er selv født af den pædagogik, og jeg tænker, 
at jeg måske i virkeligheden har været for meget pædagogisk, fordi jeg selv har en 
speciallæreruddannelse, jeg kan nogle af de ting, jeg har været gammel lærer her på 
skolen og undervist af Susan Tetler og sådan nogle ting, og skolen kunne godt trænge til 
lidt mere ambassadør udad til. 

NN. Men tror du, at din tilstedeværelse har været medvirkende årsag til jeres succes.

MK. Det kunne godt være, fordi jeg har været koordinator for specialpædagogik, jeg har 
været AKT lærer, samtidig med at jeg har været afdelingsleder. De har en meget stor tiltro 
til, at jeg kan gøre noget for dem, når de synes, det er svært. 
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Bilag 6
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Referat af interview med  Anne Vadgaard, skoleleder på H. C. Andersen Skolen i Odense. 
Det var under interviewet med kommunaldirektør Klaus Majgaard, der tidligere har været 
chef for Anne Vadgaard, at jeg blev opmærksom på de resultater, Anne Vadgaard står for.

Særligt i dette interview er der sekvenser, hvor Anne Vadgaard bad om at få sløret 
enkeltpersoner, så de ikke blev genkendelige i referatet – dette har jeg selvfølgelig 
efterlevet.

Interview.

NN. Hvordan gør ledelse en forskel i arbejdet mod at gøre skolens praksis mere 
inkluderende?

AV. Ledelsen er den afgørende forskel på, om inklusion kan lykkes eller ej efter min 
opfattelse. 

NN. Hvad er det så, I gør som ledere? 

AV.  Siden 1993 har det heddet sig, at inklusion det er noget, vi gør – men det er ikke bare 
noget, vi gør.  Det er noget, vi skal forfølge hele tiden. Jeg holder et oplæg for ledere med 
lidt tips og tricks, og så viser jeg en holdning til den inkluderende orientering. 

Set i lyset af ranking systemer, Salamancaerklæring, politiske beslutningers liv ude i 
organisationerne – der har de det ikke altid lige let – men det er nogle politikere, der har 
besluttet, at vi skal være inkluderende. 

Jeg har været med til at bygge skolen (som er 13 år gammel) og jeg har ikke bare været 
med til at bestemme det teoretiske grundlag og den pædagogiske linje skolens 
virksomhed bygger på, men jeg har gjort det helt alene. Anker Mikkelsen lavede Hellerup 
skole i Gentofte året efter, og vi havde et netværk om, hvad det var, vi skulle forfølge.

Det fuldstændigt selv at få lov at spole alle de år tilbage, hvor jeg har været leder og været 
lærer og tage det bedste med – og det jeg tog med, det var det gode lærersamarbejde, og 
så har jeg stort set smidt alt andet ud. Skoleskemaet ud, betragt skolens organisation som 
en amøbe, der skal rette sig ind efter det behov, der opleves i elevgruppen, men også efter 
de behov, der kommer udefra ind i organisationen. 

Børnesynet i folkeskolen, syntes jeg, var råddent. Jeg har været på en skole før, hvor der 
også var specialklasseelever og en specialklasserække. Den retorik der var, kunne jeg 
simpelthen ikke være med til. Så da jeg fik mulighed for selv at ansætte forholdsvis mange 
af lærerne, tænkte jeg – anerkendende børnesyn og det at kunne selv- og medlede ind i 
en organisation - det var en must – det skulle man kunne, og det skulle man ville for at 
kunne blive ansat her. Så sagde man ja til at være en del af et feed back system.

NN. Hvad betyder anerkendende børnesyn her?
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AV. Det anerkendende børnesyn er hos os beskrevet som det at kunne se bag om adfærd, 
det at kunne anerkende børnene i deres vanskeligheder, ikke at rose, det er ikke nogen 
rose- psykose her hos os. Men det at kunne anerkende deres livsvilkår og professionelt 
kunne sætte ind og tilbyde børnene de vilkår, de har brug for – det er anerkendelse hos 
os. Man kan jo godt sige til et barn: Jeg kan godt se, at du er rigtig vred, men du skal gå 
hen og sætte dig og gøre fuldstændig som de andre. I stedet for at skælde barnet ud og 
gøre det forkert. Det har vi beskrevet – det har vi en holdning til, at børn bliver ikke mere 
rigtige af at få at vide, hvor forkerte de er. Men vi skal også forfølge det, der kendetegner 
ganske almindelige børn i en sund udvikling og tilføre de udfordrende børn mere af det 
helt normale. Vi har haft børn, der var så udad reagerende, at lærerne til sidst var lidt 
bange for dem. Vi fulgte dem egentligt bid for bid i de krav de stillede: Men så vil jeg stå på 
stolen og læse, eller så vil jeg ind i den anden klasse og læse, og når de så kommer der 
ind, så vil de lave matematik. Det at sige stop – du gør lige som alle de andre – ellers 
marginaliserer de sig selv i forhold til de andre – det koster blod, sved og tårer. 

46 % af vores børn er der en underretning på, så der er rigtigt mange af vores børn, der 
har rod i hovedet simpelthen – deres trivsel den er truet. Hvis vi som voksne ikke kan 
forholde os professionelt til det, så er vi ilde ude. Men vi siger, at alle skal have adgang til 
det normale fællesskab – vores inklusionsvision går simpelthen på børns ret til at deltage i 
det normale fællesskab, så længe vi kan tilbyde dem undervisning, de kan have glæde og 
gavn af, og de kan få gavn af det store fællesskab. Så skal de tilbydes en undervisning 
her. Hvis vi oplever, vi går død i det og ikke kan behandle barnet ordentligt, vi ikke kan give 
dem den undervisning, de har krav på, så giver vi selvfølgelig op og ekskludere – eller 
segregerer til specialtilbud. 

NN. Hvad er jeres eksklusionsprocent?

AV. Her i Odense gør man det op i forhold til, hvad man kunne forvente. Vi ekskluderer kun 
halvt så mange elever, som man kunne forvente på skoledistriktet. Det er gjort op på de 
socioøkonomiske faktorer, som er forældrenes uddannelse, deres beskæftigelsesgrad og 
deres årsløn. På den baggrund kan vi sige, at vi har rigtigt mange børn i store, store 
vanskeligheder – faglige og sociale vanskeligheder.

Som lærer her siger man ja til at indgå som del i et feed back system, men også meget 
gerne et feed forward system. Det er lidt Rasmus Ahlenkjær: Hvorfor have en plan B, hvis 
man kan lave en plan A, der holder? De skal nå frem til skolen, de skal have det godt, 
mens de er her, de skal lære sig noget. Det er de tre krav, vi stiller til vores egen 
eksklusionskraft. Hvis vi ikke formår det, og børnene bare kommer herhen på tålt ophold, 
så skal vi ekskludere dem, så skal de ud, fordi vi skal give dem noget ordentligt. Det har vi 
så vores psykolog til at kikke på, om vi gør. I vores iver for at inkludere skal vi ikke risikere, 
at børnene ikke lærer det, de kunne have lært et andet sted. 

NN. Hvordan får du lærerne til det? 

AV. Når det nu viser sig, at det at inkludere elever med store vanskeligheder, som vi gør 
her - jeg skal lige sige vi er 80 % tosprogede – vi bor i et socialt belastet område – de 
socioøkonomiske faktorer er elendige – vores karaktergennemsnit er 3,6 – men et eller 
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andet gør vi rigtigt, fordi 98,6 % er videre i uddannelse – og det er de her meget sårbare 
børn – det synes jeg er et vigtigt tal, med den tale, der toner frem i ranking- systemerne, er 
de 3,6 omsat med de socioøkonomiske faktorer lidt højere, men jo ingenting i forhold til de 
store krav, der er. Man bliver som lærer målt, vejet og fundet for let. Det er dårlig 
undervisningskvalitet vil man sige – fordi de scorer jo kun 3,6. 

Der er mere bøvl med lærerautoriteten i klassen, det er rigtigt vanskeligt at være lærer, når 
ledelsen har fundet på, at man skal inkludere så mange som overhovedet muligt. De 
velfungerende børns forældre klager over, der er for meget uro, og Muhamed forstyrrer 
hele tiden. 

Hvis det er sådan, at vi ikke er i stand til at hæve vores medarbejdere op på et 
organisationsteoretisk niveau, hvorfra de kan overskue hele organisationen, hele 
værdigrundlaget, hvad vi er sat i verden for – det at være offentligt ansat – det at bedrive 
offentlig virksomhed – hvad skal det hele til for – der er noget, der er større end os selv. 

Vi er sat i verden for at lave den bedst mulige uddannelse for flest mulige børn. Hvis vi 
ikke kan få dem (medarbejderne) derop, vil de være i gang med at ekskludere i det skjulte. 
Man kan sige, at man hele tiden vil fokusere på de vanskeligheder, der er. Hvis alle er på 
organisationsteoretisk omgangshøjde.

NN. Hvad er det for en organisationsteori?

AV.  Vi bruger Luhmann som vores teoretiske grundlag. Vi skal kunne lave en 
proflektionsplatform, hvor vi kan beskue hele organisationen, hvor man kan få 
helhedsbilledet på, hvad er vi her for? Så får de også meningen med det. Hvis vi ikke kan 
give det mening ind i organisationen, at vi skal være en skole med en inkluderende 
orientering, så har vi tabt. For det kradser så mange steder, og der er ingen belønning at 
hente nogen steder. Der er kun mere træls bøvl på alle fronter. I rankingsystemerne, 
internt i forhold til forældre, i forhold til ens egen lærerpersonlighed. Så et eller andet skal 
der være i det, og der er kun meningen tilbage efter min bedste overbevisning. Det er 
derfor, at ledelse er så sindssygt vigtig, at hvis vi ikke kan give det mening, så kan vi ikke 
forvente, at vi af egen drift påfører dem alle de her udfordringer for at gøre noget, de 
egentligt ikke kan se meningen med – vel! 

NN. Når du rekrutterer lærere, kommer de så, fordi de har hørt om dig, eller kommer de 
ind i tre måneder og siger: Lad os komme væk i en fart?

AV. Vi forsøger simpelthen at skræmme dem ind. Vi har lige ansat to personer i 
tidsbegrænsede stillinger. Vi havde 80 ansøgere. Og vi fortæller de værste 
rædselshistorier. Og de aner ikke, hvad de går ind til. En lærer på 53, der lige har 
undervist 4 år på UCL på læreruddannelsen – han er 2 meter høj – jeg tænker, at det kan 
sgu´ ikke gå helt galt. Han kan godt fylde, og lærerpersonligheden er på plads. Det eneste 
problem er, hvis han sidder og hyler heroppe om 14 dage, ligesom rigtigt mange gør, fordi 
de ikke magter børnene, fordi de simpelthen troede de kunne, de havde lysten, men det 
har de så ikke. De har hverken evne, vilje eller lyst efter et stykke tid. Så skal de 
selvfølgelig have lov at rejse. Men som garvet lærer, der er vant til at have 
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lærerautoriteten, der kan fylde hele lokalet, har den der usynlige snor i alle elever. Hvis de 
kommer ud og oplever, at lige pludselig er alt brudt – og det gør de – fordi vores børn 
forventer det værste fra de voksne, og de prøver dem af på alle tænkelige måder. Hvis 
man ikke har lavet en eller anden form for besværgelse og fortalt, at det er det, der 
kommer til at ske, det kan være, at du kære store mand på to meter kommer tudende 
herop om 14 dage. Så skal du bare vide, at så har vi hele støttestilladset til dig. Han bliver 
også sluset langsomt ind i undervisningen nu. Det er aldrig nogen sinde et privat problem, 
hvis man har vanskeligheder med sin autoritet – det er et teamanliggende og i sidste 
instans et anliggende for ledelsen. Så vi skal tilbyde de redskaber, der skal til, for at man 
kan håndtere børnene. Og derfor har vi også et teoretisk grundlag. Nogle siger, når de 
kommer: Nej, nej skal vi nu også det? Nej, det her det er dit liv, det er det, der skal hjælpe 
dig til at få et lærerliv, der er tåleligt. 

NN. Det teoretiske grundlag, det var Luhmann? 

AV. Ja, det er Luhmann. Vi er ved at revidere det, men har ikke fået det færdigt endnu. 
Ledelse med alt NPM – det har vi rankingen, vi har den kødhakkemaskine, man putter ting 
ind i, og den tænkning kan vi ikke forfølge her – vi er simpelthen nødt til at have den 
systemiske – vi skal sige, ledelse er på alle planer. Man skal kunne lede med på det her 
projekt, man skal kunne lede med på værdierne – dvs. de skal være tydelige og synlige for 
enhver. Vi er en organisation af forskellige positioner, vi er en polyfon organisation. For at 
have en organisation, der er en amøbe, der er smidig, for at kunne håndtere de 
udfordringer vi oplever, så er vi nødt til at sige, vi skal have en grad af fleksibilitet – den der 
amøbetænkning – vi skal have teoretisk indsigt. Vi må aldrig fedte rundt i synsning.  For så 
har vi tabt. Vi er nødt til at have reflekterede fra- og tilvalg sådan, at vi er sikre på, at vi kan 
legitimere de valg, vi træffer. 

Vi er nødt til at have installeret en refleksionsdel – det er det, jeg kalder feed forward, feed 
back system. Sådan vi skaber os vaner med hele tiden at dvæle i eftertænksomheden – 
hvad kunne have været anderledes? Det er den der plan B, vi gerne vil have gjort til plan 
A.

NN. Er det første eller anden ordens refleksioner, eller er det begge ting? 

AV. Vi prøver at sige, at der er forskellige funktioner i et team, og de forskellige funktioner 
kræver forskellige grader af refleksion. Så vi sondre også mellem den basale 
selvreference, refleksivitet og refleksion. Det er bl.a. det, vi er i gang med nu og også 
installere den tænkning hos personalet, så de har en bevidsthed i teamsamarbejdet – hvor 
er vi nu? Hvis man skal til at værdiafklare, når man sidder og laver vagtordning, så går det 
sgu galt. Man er nødt til at sige, at nu laver vi vagtordning – så er vi på første gears 
niveau.  Det her det er ren koordination, der er ikke refleksion nødig, med mindre vi skal til 
at have et helt andet værdigrundlag omkring vagtplanen – så er det bare ud af 
starthullerne og få truffet nogle beslutninger. Hvis vi kigger vores pædagogiske praksis 
efter i sømmene, så er vi måske oppe på første niveau – og jeg ved ikke, om vi kan 
komme længere her i organisationen – fordi det med den lærende organisation, der altid er 
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i stand til at erkende behov for læring og sætte læring i gang  - det, tror jeg, er en skøn 
vision, men jeg tror ikke på, at den findes nogen steder. Den findes i hvert tilfælde ikke her. 

NN. Er det ledelsen, der står for uddannelsen?

AV. Ja, det er ledelsen. Vi har heldigvis diplom i ledelse alle sammen. Vi har selvfølgelig 
inviteret nogen til at komme og tale til pædagogiske dage – men det er os, der styrer det 
sammen med koordinatorerne, fordi de er de bærende søjler i vores organisation. Vi har 
fire koordinatorer, som er koordinatorer for storteam, og de er alle sammen i gang med en 
PD. Ledelsen kan ikke sidde med den viden alene i vores eget lille strategiske rum. Vi er 
nødt til at sige, at strategi og værdi, det er to sider af samme sag. Men medarbejderne har 
altid forholdt sig til værdierne, og vi har forholdt os til strategien. Men det dur ikke. Vi skal 
have skabt nogle strategiske rum – også på teamniveau, så de kan tænke med på 
organisationens strategiske udvikling og ikke kun på værdierne. Fordi værdier og 
strategier må være to sider af samme sag. 

NN. Hvor møder du dit krydspres, hvor bliver det svært, hvor opstår dilemmaerne?

AV. Hvis jeg skal være tro mod min egen tænkning, så vil jeg sige – krydspres findes ikke 
– kun kompleksitet. Og kun ved at øge min egen kompleksitet kan jeg håndtere den 
omkringliggende kompleksitet. 

NN. Så lad mig lave en førsteordens refleksion – en af de ting, jeg begrunder mit projekt 
med, er, at Nordlæs og Pisa har gjort os rigtigt gode til at tænke fagligt. Nu skal vi også 
alle sammen være inkluderende. Og bede om inklusion og faglighed samtidig – det kan 
man ikke, det hænger ikke sammen, og det er i mine øjne et krydspres, der skal 
håndteres. Det må du opleve en masse af i relation til personale, forældre, forvaltning og 
politikere.  Hvor opstår det for dig, hvor du siger: Hvordan skal jeg håndtere dette, eller 
hvad skal jeg vælge i denne situation.

AV. Det, jeg har dykket ned i og dvælet ved, er den demoralisering, som jeg frygter sker i 
personalegrupper som vores, der forsøger denne her lighedspædagogik og den diskurs, 
der ligger i lighedspædagogikken frem for at sige, at vi er sådan en skole, hvor forældrene 
ikke kan nogen ting, og børnene kan heller ikke noget, så kan vi kompensere lidt for det. 
Hvis det er sådan, at vi vil forfølge dannelse og uddannelse, som er to sider af samme sag 
og vi tænker, at vores elever skal ud og være nyttige samfundsborgere i et demokratisk 
fællesskab, så er vi nødt til at have en helt anden orientering og en helt anden 
italesættelse af vores forældre og elever. Der synes jeg, det er rigtigt vanskeligt, når man 
hele tiden bliver målt på kvantitative indikatorer at blive ved med at bevare lysten til at 
inkludere fordi – som jeg sagde – vi bliver altid vejet og fundet for lette. Vi ligger virkelig og 
raller nede i bunden af et karaktergennemsnit – den demoralisering er jeg bange for over 
tid. 

Jeg har lavet nogle fokusgruppeinterview, hvor jeg har spurgt ind til det her. Dybest set må 
jeg erkende, at selvom vi laver organisationsteoretiske tiltag, der gør, at man skal kunne 
se hele billedet ,så får de ikke øje på det krydspres, som er min værste frygt. De får 
overhovedet ikke øje på det – de får øje på teamsamarbejdet, der bøvler. De vil gerne 
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have nogle støttestilladser til møderne – og vi har altså arbejdet her i 11 år med 
selvstyrende team. Jeg ved godt, at der har været udskiftning, og der  er kommet mange 
unge nye til, men de er ikke de ringeste til at arbejde i team. Jeg tænker demoralisering – 
jeg føler mig nogle gange demoraliseret selv. Her knokler vi, for at alle børn skal have lige 
adgang til uddannelse, og så bliver vi hængt ud, nu senest som en af 12 skoler, der skal 
have ekstra støtte fra tosprogspuljen.  Jeg opdager det ved, at jeg bliver ringet op af en 
journalist, der gerne vil høre, hvor glade vi er – på en skala fra 1 – 400  – for at vi er 
kommet på den liste med 12 værdigt trængende skoler.  Så nu kan vi søge en mio. om 
året over de næste 3 år.

For mig på mit strategiske niveau, hvor jeg kan få øje på den – i min optik – uretfærdighed, 
der overgår os, den får medarbejderne ikke øje på. Krydspresset for medarbejderne er 
hele tiden, for mig at se, at vi skal være dygtige nok til at håndtere de her elever for ikke at 
gå i afmagt. Vi skal gøre dem så dygtige, som vi overhovedet kan. Der tror jeg vores 
tænkning omkring de mange intelligenser – hos os er det kun en intelligensteori, det er 
ikke en pædagogik på nogen måde. Det er en anerkendelse af, at børn er forskellige i 
hovedet, og derfor er vi også nødt til at have mangfoldige læringsmiljøer, der kan komme 
de her børns forskellige behov i møde. Det, synes de, er svært. Differentiering er jo 
overhovedet ikke oppe i tiden. Men det er den største udfordring, folkeskolen har efter min 
bedste opfattelse – og der vil du også kunne imødekomme fagligheden. Ikke på 
karaktergennemsnittet – for hvilken idiot tror, at 10 års skolegang med et snuptag kan 
beskrives i et eneste tal. For mig at se, skal man være mere end ualmindeligt ubegavet for 
at tro, at den øvelse er mulig. Men det gør man så – og det er fra vores eget ministerium, 
man siger det. 

NN. Er det, du siger, at du oplever et krydspres fra landspolitikere – i hvilket omfang 
spejler det sig ud til jeres lokalpolitikere, hvor de reflekterer over jeres ranking, og beder 
om at resultatsiden styrkes.      

AV. Det gør lokalpolitikerne her til en hvis grad. Odense er jo ikke større end børne- 
ungeudvalget har været ude at besøge skolerne – også H. C. Andersen Skolen. Det har 
de gjort i erkendelse af, at de gerne vil lave en vision, der hedder fremtidens skole, og de 
mente, der var noget af fremtidens skole på H. C. Andersen Skolen. De har været på 
besøg, og de har selvfølgelig hørt om konteksten, og de har interesseret sig for konteksten 
bag det dårlige karaktergennemsnit. Alligevel peger man på en sammenlignelig skole, der 
scorer 8,8 i dansk, og reflekterer ikke over, at bag dette gennemsnit ligger en væsentlig 
højere eksklusionsprocent, og at de ikke insisterer på, at alle skal gå op til afgangsprøve. 
Vi har elever til afgangsprøve, som sidder i fire timer og glor ud i luften, fordi de skal lære 
at udholde, at der er noget, de ikke kan finde ud af. Robustheden skal de have med ud i 
ungdomsuddannelsen, så de kan færdiggøre den. Så de kan møde udfordringer med: OK. 
Det kunne jeg ikke finde ud af – jeg må søge hjælp. At give dem en resilience – som man 
taler om indenfor psykologisproget – det vil vi gerne have, fordi så tåler man også 
nederlag. 

NN. Er det rigtigt, når jeg hører, at I måler jeres succes på overgangsfrekvensen til 
ungdomsuddannelserne? 
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AV. Ja, præcis – også på færdiggørelsen.

NN. Jeg talte med en skoleleder, der fremførte, at dårlig begavelse for dem var en 
væsentlig forhindring for, at unge mennesker kom videre i ungdomsuddannelser. Er det 
også en problematik, I ser?

AV. Vi har elever med en IQ på 40. Der vil man jo sige ikke bare specialklasse, men 
specialskole. 

NN. Definerer du også produktionsskoler som en ungdomsuddannelse, så de, der går 
videre på en produktionsskole, bliver en del af jeres overgangsfrekvens på over 98 %? 

AV. Det gør vi her i Odense. Jeg tror ikke på, at et dårligt begavet barn ikke kan 
gennemføre en ungdomsuddannelse, men de skal have lært at håndtere deres dårlige 
begavelse. 

NN. Det er vel en meget bred definition af ungdomsuddannelser?

AV. Jo, det er ikke bare gymnasierne og erhvervsskolerne. Men de skal være i en eller 
anden form for uddannelse – mesterlære, det tæller også. 

Jeg tror, vi skal arbejde for – i denne her managementstyrede stat - at innovation, 
kreativitet, evne og lyst til at lære – jeg tror, det er det, der er folkeskolens kærneopgave. 
Vi kan jo sagtens sige, vi skal producere kompetencer – det skal vi også, men vi kan ikke 
producere flere kompetencer, end der er potentiale til. Så længe at vi kan differentiere 
undervisningen så godt, at børnene bliver så dygtige som overhovedet muligt, med de 
potentialer de har, så har vi gjort det, vi skal. Så tror jeg også på, at vi gør det og ikke hele 
tiden møder børn med alt det, de ikke kan finde ud af, men prøver at hjælpe dem ad andre 
veje til at lære det, de nu skal kunne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Man kan sige med et karaktergennemsnit på 3,6 og 98, 6 % videre i ungdomsuddannelse, 
så er det måske ikke så meget, hvordan man har det fagligt, men hvordan man tager det. 
Fordi de får udfordringer. Det handler også om at få dem ind i den rigtige 
ungdomsuddannelse. Den de kan matche rent fagligt. Vi følger dem, og jeg plejer at love 
dem både tæsk og bank og alt muligt andet, og jeg kommer efter dem, hvis de ikke bliver i 
ungdomsuddannelsen.  Vi følger op på dem hele tiden.

NN.  Jeg har mødt skoleledere, der ser sig selv som skolens udenrigsminister, men i det 
her projekt, synes jeg, at noget tyder på, at I der har en eller anden grad, at succes med 
inklusion i høj grad fravælger det udenrigspolitiske. Det er indadtil det strategiske arbejde 
og den pædagogiske ledelse, der skaber succeserne. 

AV. Ja. Jeg vil sige, at jeg er langt bedre til at være indenrigsminister end til at være 
udenrigsminister. Jeg er ikke ret god til at komme ud af kassen. Jeg vil gerne følge 
undervisning. Jeg vil gerne være sparringspartner i forhold til differentieringsudfordringen, 
amøbetænkningen, holddannelse som pædagogisk redskab.
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Jeg er medlem af SFI´s følgegruppe, hvor jeg sender en frygtelig masse signaler til 
Undervisningsministeriet, men det er nok mest der, jeg gør det. 

Med den konkurrenceudsættelse, der er mellem vores 35 skoler, skal jeg ikke sidde og 
diskutere med mine kolleger, om vores undervisningskvalitet er i orden eller ej fordi der er 
stadig nogle af dem, der stadig tror på karaktergennemsnittet – og det gider jeg 
simpelthen ikke bruge tid på. Så vil jeg hellere tale med nogle politikere – 
konkurrenceudsættelsen gør jo, at der er nogen, som kan sige sig fri for at være i 
konkurrence.  Det kan vi ikke, når vi er i Volsmose, vi er i den grad konkurrenceudsat, 
skældt ud og hængt ud, så vi er simpelthen nødt til at brande os, så det er til at få øje på. 

NN. Hvor stor en del af distriktets børn går på skolen?

AV. Vi ligger bedre, end vi kunne forvente. Jeg tror vi trækker 90 % på 0. klasse. Vi er 
blevet større i udskolingen. Vi har lavet en ny ungeskole for at kunne fastholde de store 
elever. Vi har en klassekvotient på 25 – 26. 

NN. Er det, fordi der trods alt er noget, der er lykkedes udenrigspolitisk omkring 
overgangsfrekvensen kontra karakterer?

AV. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er fordi børnene selv vælger skole i Volsmose. De 
kommer på en årlig studietur, som er selvfinansieret af forældrene. De får deres eget 
locker, og det hedder H. C. A. High. Det taler lige ind i de her muslimske børns 
amerikaniserede folkeånd.  De synes, det er fantastisk. Så indtil videre har vi held med at 
fastholde vores elever gennem skoleforløbet. Procentuelt er det forholdsvis mange af 
vores elever, vi fastholder. 

NN. Jeg har en fornemmelse af, at I, der har succes med inklusion, bor i områder, hvor I 
har været tvunget ud i at tænke inklusion, inden det blev moderne. I har dermed nogle års 
forspring – man kan måske sige, at nøden har lært jer inklusion. Er det at få en 
inkluderende praksis en så lang proces, at de, der nu er tvunget ud i at tænke det, må 
sige, det skal nok komme, vi skal bare bruge 10 år til det. 

AV. Her er det ikke sådan. Det er ikke i konkurrence øjemed. Vi har ikke haft svært ved at 
få kunder i butikken. Så det er ikke det, der gør det, og vi har ikke fra ledelsens side fra 
starten tænkt, at vi skal sørge for at få mange kunder i butikken. Det er mere en mission, 
en følelse af, at hvis vi ikke gør det, så er der for mange børn, der ikke får det tilbud, de 
kan profitere af. Ledelsen her tager det meget alvorligt, at når man udøver offentlig 
virksomhed, så udøver man noget, der er større end os selv. 

Vi har en psykolog til at se på, hvordan vi håndtere det her specialklassebarn. Får det det 
undervisningstilbud, det har krav på, og kan det profitere af det store normale fællesskab. 
Hvis psykologen vurderer, at det kan han eller hun ikke, så bliver barnet udskilt.  Hvis 
psykologen siger, det kan I godt med de og de værktøjer, så skaber vi os adgang til de 
værktøjer, og så inkludere vi. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i inklusionsvisionen som 
børns ret til at være en del af et normalt fællesskab. Det er ikke de professionelles ret til et 
let lærerliv – det er børnene, vi er her for.
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I starten, da vi var en lille skole på 150 børn, fik vi 45 børn fra en nedlagt muslimsk 
friskole. Den var blevet lukket pga. for dårlig undervisningskvalitet. De her børn og deres 
forældre var så utrygge ved at havne her. Børnene holdt sig for ørerne, når vi sang 
morgensang, fordi de ikke måtte høre musik. Der var billeder på tavlen – det forstyrrede 
koranlæsningen, og billeder af mennesker måtte man slet ikke se. Det var helt vildt, og vi 
anede ikke vores levende råd. Jeg siger dig – vi var i panik. Så er der en af de gamle 
garvede suppehøns, der foreslår: Vi synger sgu ”Langt oppe bag Norges kyster” i en hel 
måned, så er der ikke nogen af os lærere, der har ondt af os selv mere – du kender den jo 
– de dør jo alle sammen. Det er godt med en god portion humor og selvironi. 

NN. For at samle op. Jeg har kun hørt dig sige, at presset kommer ovenfra, fra politisk 
hold og muligvis også fra medier, og at du pga. det pres er bange for moralen i 
organisationen. Er det rigtigt hørt, at du ikke synes, der kommer pres andre steder fra som 
du synes er vanskeligt at håndtere ledelsesmæssigt?

AV. Nej, jeg tror, vi har italesat - i vores organisation -  det med at være i afmagt. Når folk 
bliver ansat, tager jeg en snak med dem om, at de vil opleve, at de kommer i afmagt. Du 
vil blive udfordret på din autoritet, når børn af kriminelle forældre møder med dårlige 
erfaringer med voksne, så når der kommer en ny lærer ind i klassen, og eleven udbryder: 
Jeg hader dig. Så skal læreren kunne se bag om adfærden og sige – han har rigtigt 
dårlige erfaringer med voksne, nu er han i gang med at prøve mig af. Så skal læreren sige: 
Gør du det, jeg kan ellers godt lide dig. Hvis man som voksen ikke har den viden, inden 
man går ind i klassen, så risikerer man at vælte. Så vi har italesat ,at for ikke at gå i 
afmagt, så skal du gå i frontallapperne, og det skal du have hjælp til. Det er ikke rart at 
blive udfordret på ens autoritet. Jeg spørger altid til samtalen: Hvordan har du det med at 
blive udfordret på din autoritet? De, der siger: Det har jeg det fint med. De bliver ikke 
ansat. For det passer ikke. Det er ikke sjovt, at nogen giver en fuck fingeren – du er ikke 
min far. Jeg siger til nye lærere, at de midler eleverne bruger til at opnå det, de gerne vil, 
er præcist de modsatte midler end dem, de burde bruge. Det er den voksne, der skal 
kunne se bag om adfærd og sige: Du har det vist svært i dag, skulle vi lige gå en runde. 
Det er afgørende at skabe relationen. Relationskompetence er jo heller ikke noget, man er 
født med. Man skal have et ønske om at opbygge relationen. Har de det, så skal de nok få 
hjælp. Vi har et stort vejlederkorps. De står der prompte. Man bliver heller ikke ansat her 
uden at få en røv fuld AKT timer med. Der simpelthen kigger på ens lærerpersonlighed. 
Fordi man kan ikke selv. Som jeg siger – den 53 årige matematiklærer, der har totalt styr 
på sin faglighed, har totalt styr på sin læreridentitet, risikerer at falde med et brag. Så vi 
har også italesat: Det er ikke et spørgsmål, om du falder, det er et spørgsmål om, hvor 
graciøst du rejser dig. Det er en italesættelse af, at det er legalt at have vanskeligheder. 
Du kommer ikke udenom dem, men det er et fælles anliggende, at du kommer ud af dem. 
Du har pligt til at mærke rigtigt god efter, hvornår du er ude af flow. Så skal vi nok være 
der. Man skal sige til en kollega. Jeg kan se, du har nogle vanskeligheder lige nu – gå hen 
og tag en kop kaffe, så tager jeg lige over. Hvis vi ikke tør det her, så skal vi ikke være her. 
Så feed back systemet er på en gang nådigt og unådigt, og så er det fuld af engle. Du skal 
kunne bruge de her engle til noget. Fordi hvis du ikke kan bruge dem til noget, så skal du 
ikke være her. Det betyder, du skal være ærlig omkring din sårbarhed. Vi har alle sammen 
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en sårbarhed omkring nogle specielle problematikker. Hvis det er sådan, at nogen skulle få 
lyst til at tage børn med hjem i lommen, så bliver de fyret. Det kan de børn heller ikke 
bruge til noget. De kan bruge konsistente, autentiske, troværdige voksne – når de siger ja 
eller nej, mener de det. 

NN. Hvor stor en del af det her fantastiske projekt er skolens, og hvor stor en del har 
forvaltningen taget på sig og været en del af løsningen?

AV. Nul.

NN. Hvad ville der ske, hvis forvaltningen tog aktivt del i dilemmaet og blev en del af 
løsningen?    

AV. Det er jo heller ikke korrekt når jeg siger nul. Man har uddannet AKT vejledere, man 
har uddannet læsevejledere og sagt, at det er et must. Det skal alle skoler have. Fra dag 
et gik jeg til vores PPR chef og sagde, at vi skal have alle elever i vores distrikt indskrevet 
på H. C. Andersen Skolen. Det betyder, at jeg ikke skal ekskludere elever til specialtilbud, 
men vi håndterer dem selv, og vi skal nok sørge for, at vi er så dygtige, at de får gavn af 
det, og ellers siger vi selvfølgelig farvel til dem. 

På et tidspunkt fandt man i PPR ud af, at det var fint at uddanne AKT vejledere og 
læsevejledere. Dermed skulle der skabes ”den vejledes kultur” – hvordan lader jeg mig 
vejlede under bestemte vilkår og regler og aftaler? Skal det foregå – så er det alligevel 
svært, når det kommer til AKT vanskeligheder. Det går jo ind og kradser lidt på 
lærerpersonligheden nogle gange. Der står vi alene – der står vi helt alene og har gjort det 
i mange år. For tre år siden lavede man så et scoop i Odense, som jeg syntes var 
fantastisk.  Man sagde, at nu giver vi penge ud efter, hvor inkluderende man er. Nu kom 
der – ganske vist et økonomisk incitament – men trods alt en imødekommelse af skoler 
med en inkluderende orientering. Man tildelte midler efter, hvor meget man ville forestille 
sig, at man ekskluderede, og hvor meget inkluderer man så reelt. Hvis man inkluderede 
rigtigt meget, ville vi få millioner af kroner – fedt. Men nogen siger, at de ikke engang har 
råd til at lave et forum for specialpædagogik – de har taget alle vores penge, og så lidt 
inkluderende vi er, kan I da godt se, vi er nødt til at have nogle penge for at få sat det i 
gang. Det er jo også rigtigt, synes jeg. Så har man lavet så mange støtteøvelser, at man 
maksimalt kan komme af med 250.000,- kr. pr år, tror jeg, ved at ekskludere dem – dvs. at 
hvert barn får 125.000,- kroner med, hvis vi ekskluderer dem. Dvs. at man egentligt har 
taget luften lidt ud af den specialundervisnings – tildelings – model, man havde lavet. 

NN. Hvad er kommet først – hønen eller ægget – har I lavet et fantastisk projekt, som 
kommunen har lavet til politik, eller har kommunen lavet en politik, som I har lavet til et 
fantastisk projekt? 

AV. Jeg startede i år 2000 med at sige, at jeg vil have en skole, der er sådan. Det var ikke 
pga. Odense kommune – absolut ikke. Vores inklusionsarbejde er vores eget – det er 
absolut ikke modarbejdet. Det er støttet af AKT og læsevejlederindsatsen. Den seneste 
børne- og ungepolitik understøtter også vores inklusionsprojekt. 
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NN. En væsentlig bevægelse i folkeskolen de sidste 10 – 15 år har været at flytte ansvaret 
for skolegangen fra skolen og over i hjemmet og dermed afgive skolekompetence til 
hjemmet. Jeg tror, at en af hovedårsagerne til konflikter mellem skole og hjem er, at 
hjemmet selvfølgelig reagerer på, at skolen intervenere indenfor hjemmets fire vægge. Til 
gengæld reagerer skolen, når hjemmet tror, de kan gøre det samme den anden vej. Har I 
vandtætte skotter mellem skole og hjem, eller er I også ovre i den der ansvarsflytning?

AV. Nej. Det, vi forfægter, det er samarbejdsforpligtigelsen.  Jeg kan godt have en mor 
oppe, som jeg siger til – du har en rigtig dygtig dreng. Han viser med al tydelighed, at der 
er noget vi ikke fatter, vil du hjælpe os. Han bliver ukoncentreret, han bliver urolig, og vi 
aner simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Forældre vil gerne samarbejde. De er vilde efter 
at gøre det bedste for deres børn – alle sammen. Derfor er det aller, aller vigtigste, at vi 
kan invitere til et samarbejde. For det at tildele skyld og skam, det har jeg selv prøvet som 
enlig mor til en dreng, der havde en meget udfordrende adfærd, ikke som udad 
reagerende, men fordi han var meget intelligent på nogle områder, kunne han stille nogle 
meget filosofiske spørgsmål, så læreren troede han var fræk. Så blev han sendt på 
kontoret, og han anede ikke, hvorfor han var der. Jeg har selv siddet i den varme stol og 
tænkt – det er der ingen forældre, der skal prøve her – der kommer ikke noget godt ud af 
det. Vi er professionelle. Det, der er vigtigt, er barnet her – det er det, vi er sammen om. Alt 
det der kan bidrage positivt til barnets skolegang – det skal forældrene bidrage med. 

NN. I har taget det aktive valg, at skolen det er jeres ansvar.

AV. Yes, og hjemmet, det er deres ansvar.                          
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Interview med professor Steen Hildebrandt.

NN. Jeg ser den opgave folkeskolen har fået med at skabe mere inkluderende miljøer som 
måske den største forandringsledelsesopgave nogen sinde. Det mener jeg, fordi, man 
fastholder det faglige fokus og rankingsystemerne samtidig med, at man vil have alle de 
elever inkluderet, som har svært ved folkeskolen. 

SH. Og man offentliggører resultaterne. Jeg er meget enig, og jeg synes, det er en fin 
pointe det her med, at man vil inklusion, man vil have alle med, samtidig med at man laver 
et stærkt ensidigt adskillende rankingsystem . Fordi det er et talmæssigt målingssystem, 
som ranker alle i et tal. Det er diskriminerende på den måde, som en karakterskala er, og 
så er det på en måde også ekskluderende.

NN. Hvad er god ledelse i denne sammenhæng, når vi har at gøre med en opgave, som 
måske ikke kan lade sig gøre – alt andet lige?

SH.  Man kan jo godt sige at selve ledelsesopgaven, på en måde, i det man splitter 
gruppen af elever ad igennem et karaktersystem, hvor man rangordner eleverne efter et 
kriterium, som handler om en form for intelligens og derved, bevidst eller ubevidst, 
ekskluderer nogle andre former for intelligenser,  som vi ved børnene har, men som man 
fravælger at se på rankingmæssigt, evalueringsmæssigt, performance- målingsmæssigt, 
intelligensmæssigt, eller hvad man vil, så kunne man jo godt fristes til at sige, at derved 
afskærer du lederen fra at løse den ledelsesopgave, som hedder at inkludere. Du 
demonterer på nogle måder lederens muligheder, fordi lederens muligheder består så i 
virkeligheden i at reparerer på noget af den skade, der er sket gennem rangordningen og 
offentliggørelse af måleresultaterne og den form for ekskludering af de ringeste elever, 
som rent faktisk sker på den måde. De bliver ikke smidt ud af klassen – eller det vil de 
måske blive i nogle tilfælde eller henvist til specialundervisning, til forskellige former for 
særbehandling, men det er også en markant form for ekskludering. 

NN. En af de pointer, jeg forsøger at fremføre, er, at der er brugt rigtigt mange kræfter på 
at indføre et incitamentssystem til eksklusion, som lige pludseligt bliver ugyldigt. 

Jeg har besøgt nogle skoleledere, som siger, de lykkes med inklusion. Et fælles træk ved 
disse skoleledere er, at de vælger at se bort fra nogle af de udefra kommende krav og 
forventninger. F.eks. ser en ikke på rankingen, hun har valgt at lægge sit fokus på 
overgangsfrekvensen. Men i øvrigt er det for de fleste vanskeligt at definere, hvornår de er 
dygtige til inklusion. 

SH. Et mål for inklusion, det kunne godt være, hvis vi tager den dimension, som er målelig, 
som jo hedder specialundervisning eller andre former for videre visitering ud af den 
normale klasse. Det er jo en form for eksklusion.  Det er jo en form for opsplitning, og 
eksklusion er jo opsplitning, så jeg mener, hvis man skal måle succesraten med inklusion, 
så vil jeg se på det formelle mål, og det er klassen. Er klassen intakt? Er den gruppe vi 
startede med intakt? Men jeg vil også mene, at man skal gå ind og se, hvordan gruppen 
så er intakt – se på sammenhængskraften, relationerne, udviklingen af og realiseringen af 
de sociale kompetencer i gruppen. 
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NN. Jeg bruger Lerborgs styringsparadigmer til at beskrive konflikterne og 
modsætningerne i de forskellige syn på inklusion. Her har vi bl.a. NPM tænkningen om at 
succeskriteriet er at reducere fra 6 – 3 % ekskluderede, som er det officielle mål, dette 
succeskriterium bliver ikke godtaget af de fagprofessionelle frontmedarbejdere, fordi de 
kigger efter en anden form for kvalitet. Frontmedarbejderne har lært af NPM og godtaget 
at ranking er en eller anden form for kvalitetsmål – også i forhold til dem som lærere.

SH. Det er jo det eneste målekriterium bortset fra, der måske også er nogle 
pengedimensioner, omkostninger pr. elev eller pr. opnået karakter eller hvad, men ellers 
kan de vel ikke se på andre former for mål? 

NN. Jo, jeg tror de fagprofessionelle gør. De hævder jo en eller anden, ikke målbar, 
fingerspidsfornemmelse for, hvornår kvaliteten er i orden.   Dette indeholder jo også de 
sociale mål, der er beskrevet i folkeskoleloven.  Jeg forsøger derfor teoretisk og empirisk 
at vise en konflikt mellem NPM og fagprofessionerne.

SH. Men du har hele tiden fokus på inklusion og ledelse.

NN. Men også hvorfor det er så svært – og dermed også interessen for dem der siger, de 
lykkes med inklusion – hvad er det, de lykkes med?

SH. Og der er et kriterium hvor mange procent, der kommer videre til 
ungdomsuddannelserne.  Så kan man sige, hvis man er et følsomt gemyt, men hvilke 
sociale og følelsesmæssige ar kommer de videre til ungdomsuddannelserne?  Når vi siger 
inklusion, så ligger der vel også der i et mere eller mindre klart formuleret synspunkt om, at 
eksklusion giver nogle ar i individet, men også i gruppens måde at fungere på. Der ligger 
en opfattelse af, at det er godt at holde gruppen sammen, det er godt med 
mangfoldigheden i gruppen. 

NN. Det har du ret i. Når man spørger dem, der er eksperter i inklusion, de siger, at de kan 
påvise at de børn, der inkluderes klarer sig bedre senere hen i livet. Men det er jo ikke den 
fornemmelse, den enkelte lærer står med, når klassen vælter, fordi der er en elev med 
adhd, der ikke kan finde ud af det. Så siger de ud ad klappen så hurtigt som muligt. 

Når jeg nu teoretisk lægger mig op ad Leon Lerborgs styringsparadigmer, Hanne 
Knudsens diskursive tilgang til skole- hjem samarbejdet og Klaus Majgaards dilemmaspil . 
Har du et bud på mine blinde pletter, når jeg vælger denne tilgang? 

SH. Det, der sker ved at arbejde på den måde, du gør det, også ved at sige det er en 
ledelsesfokusering, er, at inklusion og eksklusion gøres til noget endimensionalt 
styringsagtigt – at det kan defineres ind, jeg vil ikke sige som en nul / et variabel, men 
alligevel som et rationelt styringsfænomen eller styringsanliggende, som det også er muligt 
at foretage nogle forholdsvis enkle målinger af og dermed også nogle forholdsvis enkle 
definitioner af.

Om inklusion/eksklusion er en så sammensat størrelse, som handler om 
sammenhængskraften i gruppen, eller sagt på en anden måde – som har nogle 
fællesskabs gruppedemissioner, sociale demissioner, som handler om fællesskabet og 
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gruppens måde at fungere på, og som jo også i den anden ende af skalaen har en række 
individuelle demissioner og konsekvenser eller aspekter, som handler om det enkelte barn 
i fællesskabet og den måde, som det enkelte barn entréer ind i fællesskabet på – for 
derefter måske senere at blive ekskluderet. Enten ved at blive ekspederet ud af klassen 
formelt eller reelt eller ved følelsesmæssigt at føle sig ekskluderet af gruppen, samtidig 
med at den pågældende formelt set bliver i gruppen. Der kan jo sagtens forekomme nogle 
former for eksklusion, der indebærer, at vi fortsat er i samme rum, men jeg føler mig faktisk 
hele tiden udenfor. Fordi læreren, de andre, systemet og karaktererne rasler ned over os 
og ekskluderer mig på den måde, at jeg føler, jeg får de dårlige karakterer i den ene 
dimension, man måler mig på, men på alle de andre områder, hvor jeg faktisk er et 
kompetent menneske, der bliver jeg ikke målt.

NN. Siger du at en mere systemisk tilgang kunne have givet mig et andet blik på 
problematikken?

SH. Ja præcis. Det er i hvert tilfælde det, jeg tænker, når du siger det, at ved at anlægge 
den styringstænkning så at sige bevæger os ind i et rationelt styringsparadigme, som gør 
at vi operationaliserer inklusions eksklusions fænomenet til noget, der er meget 
endimensionalt og endimensionalt måleligt.  Til forskel fra systemisk eller 
helhedsorienteret tilgang på individet og på grupper af individer – på fællesskabet. Så 
snart vi taler om inklusion eksklusion på den her måde, så er fællesskabet jo interessant. 
Selve fællesskabsbegrebet og den måde vi opfatter det på, fordi det er jo fra fællesskabet, 
du ekskluderes. Samtidig med at du jo kan sige, at der ligger en anden form for 
eksklusion, som vi ikke taler om, men som jeg har meget fokus på – nemlig den eksklusion 
der sker af mine andre intelligenser, når man insisterer på kun at måle mine intellektuelle 
evner. Så sker der jo også en fraspaltning af alt det andet, som individet kan – det er jo 
sådan en Howard Gardner intelligenstænkning – de andre syv intelligenser – hvad med 
dem? De er jo på en måde ekskluderede fra rankingsystemet. 

NN. Har du også en U- teorivinkel på dit synspunkt?

SH.  Nej, sådan tænker jeg ikke lige nu – jeg forsøger bare at forstå mig ind i dette begreb 
”en klasse, et antal klasser og et antal individer” og det samspil der er mellem individerne i 
klassen, som udgør et fællesskab, eller som ikke kommer til at udgøre et fællesskab og 
antallet af klasser. Altså den der dynamik, der er mellem individet og fællesskabet. En 
dynamik som jo er gensidig, hvor fællesskabet påvirker individet og omvendt, og hvor vi 
kan gøre en masse for at opsplitte for til sidst ikke blot at opsplitte indenfor fællesskabet, 
men for til sidst at sætte nogen udenfor. Når man bliver sat udenfor, som vi blev det i 
gamle dage, så er det jo en form for uofficiel eksklusion, som fungerer som en straf, men 
det var jo en form for eksklusion. En anden form for eksklusion er jo den, læreren 
praktiserer, ved at nogen hele tiden er udenfor opmærksomhedsfeltet eller er udenfor eller 
bliver mobbet. 

NN. En anden vinkel er, at mange steder beder man om at få mere inkluderende skoler, 
men personalet er ikke uddannede til at inkludere, så når de går i gang, bliver det i bedste 
fald uprofessionelt – og så opstår modstanden i personalegruppen. 
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SH. Man antager, at nutidens lærere kan arbejde med inklusion på samme måde, som 
fortidens lærere gjorde det ubevidst. Der fandtes begrebet ikke – det var en given ting, at 
en klasse – den kan man ikke opdele.   

NN. Det er min erfaring, at mange skoleledere opfatter sig selv som skolens 
udenrigsminister. Men fælles for de tre skoleledere, jeg har talt med, er, at de fravælger 
mange opgaver fra skolen, fordi de mener, det er i den pædagogiske ledelse udviklingen 
sker. Dermed opstår der et dilemma, mellem det forvaltningen forventer, og det 
skolelederne oplever er nødvendigt. 

SH. Det er jo givetvis et område, hvor der er meget stor forskel fra skole til skole, på 
hvordan den enkelte leder prioriterer. Nogle vil være meget udadvendte og efterlade skoen 
til afdelingsledere og gammel kultur, hvorimod andre, som måske holder meget mere af 
børnene eller ikke rigtigt kan slippe, de bliver med et meget indadvendt sigte – jeg tror, der 
er meget stor forskel. 

NN. En anden ting er det dilemmaspil, som Klaus Majgaard beskriver. Er det et forhold, 
som du kender til gennem din ledelsesforskning?

SH. Jeg tror ikke kun det er ham, der ser det. Den tænkning, som han der ekspliciterer, 
fordi det er jo noget, der på mange måder har været implicit og måske til dels en ubevidst 
form for lederadfærd, at man bevidst eller ubevidst ekspederer sager videre eller 
dilemmaer, eller uafsluttede eller uforståede eller ufordøjede ledelsesproblemer videre til 
næste niveau. I andre tilfælde ekspederer man det videre ned i organisationen, så man i 
virkeligheden lægger et psykologisk pres på medarbejderne, som handler om, at de skal 
løse nogle problemer, som måske kun kan løses, hvis de sker med lederens indsats. Jeg 
tror virkelig, det går begge veje. Der er nogle skoler, der lider under at lederen er svag, i 
den forstand at visse typer af konflikter, visse typer af beslutninger, visse typer af sager 
ikke helt bliver håndteret af lederen. Men i virkeligheden ser lederen væk, lader som om – 
derved forsvinder problemerne ikke – de siver ned eller forplanter sig ned i lærergruppen.

NN. En af hans pointer er, at det, der på overfladen kan virke som tillidsbaseret ledelse, 
gennem dilemmaspillet udvikler sig til ledelse baseret på dyb mistillid.

SH. Det tror jeg også, han har ret i og selvfølgelig også ret i, at hvis den leder, der er over, 
er parat til at modtage, er der mange ting, man kan ekspedere videre til næste ledelseslag 
som ufordøjet stof, som ufordøjede temaer, som ufordøjede problemstillinger, som jeg ikke 
kan håndtere, som jeg ikke kan rumme, eller jeg kan ikke få det sat på en formel, hvor jeg 
kan forholde mig.

NN. Det er vel også det, der, når det rammer yderste led, slår tilbage som konflikter.

SH. Jo. Det gør det nemlig. Som konflikter, desillusion eller apati eller andre former for 
psykologiske reaktioner, som mennesker viser, når de føler sig magtesløse, eller de føler 
sig svigtede, eller de undrer sig over, at de ikke forstår, hvad der sker. Det kunne måske 
gælde nogle nyere medarbejdere, fordi de har en række forventninger til lederen, som de 
fortsat tror bliver indfriet, og derfor tror de ikke, det er lederen, der er noget i vejen med – 
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der er noget i vejen med dem selv, fordi de selv er uskyldige – hvorimod den ældre modne 
medarbejder vil se, at dette er faktisk lederens problem, men det lander hos os, og derfor 
har vi en frustration, en modstand eller en mistillid eller en oprørslyst i virkeligheden – hos 
den meget vågne medarbejder. Tilsvarende kunne man måske sige i den anden ende – 
den leder, der er ovenover, og får dilemmaerne ekspederet – en mulig reaktion fra sådan 
en leder er jo stærk utilfredshed, så der kunne være tale om fyring eller advarsel eller 
nogle strafekspeditioner ned mod lederen, som ikke håndtere sine dilemmaer  og sine 
ledelsesopgaver ordentligt, men ekspederer det videre. 

NN. Ser du, at den forandringsledelse, der skal til for at lykkes her, adskiller den sig på 
nogen måde fra alle mulige andre former for forandringsledelse?

SH. Det, der jo er særligt for denne type forandringsopgaver, det er jo, at der er mange 
subtile psykologiske og relationelle aspekter involveret. Det vil der selvfølgelig også være i 
nogle andre typer af forandringer, men det er meget, meget særligt her. Det er meget 
emotionelle, relationelle menneskelige fællesskabsaspekter, der er tale om. Det er også 
derfor, jeg opholder mig en lille smule ved, at selvfølgelig handler det om ledelse og 
lederadfærd og ledelsesredskaber, og det hører jeg heller ikke, at du ikke siger, og der er 
et meget klart samspil mellem det ledelsesmæssige og det faglige herunder, som du siger, 
faglige værktøjer. Så hvis jeg skal svare på dit spørgsmål kort, så er svaret nok, at det her 
adskiller sig ikke fra mange andre typer af forandringsledelsesopaver, hvor mennesker og 
det menneskelige er meget centralt placeret til forskel fra noget, der er mere teknisk – 
teknologisk. 

NN. Men hvad i forhold til de redskaber, der er givet til at løse opgaven. Sådan som jeg ser 
det, skal man ind i en decideret systemforandring, før man kan komme i mål med 
forandringen. Der er også etableret et ganske finmasket overvågningssystem fra politisk 
side for at kontrollerer, om man rent faktisk lykkes.   

SH. Lykkes ja. Samtidig med at måleinstrumenterne er vanskelige, eller målemulighederne 
er vanskelige eller sagt på en anden måde: De målinger man foretager er meget, meget 
snævre set i forhold til den kompleksitet, som grundfænomenet inklusion, eksklusion – og 
måske som en del af det begrebet mangfoldighed har – og det betyder tilsyneladende, at 
man godt kan sige, at det her det er meget overskueligt og enkelt, og vi kan måle vores 
succes, fordi vi har de og de procenter eller karaktergennemsnit eller omkostningssatser. 
På den anden side kunne man sige fænomenologisk, der er det så komplekse 
fænomener, at det vi får målt med de måleinstrumenter, vi har, det er så begrænsede dele 
af det samlede, at vores reelle målinger, vores reelle viden om, hvad det er, der sker, og 
hvilken succes vi har med vores forandringsledelse, i virkeligheden er meget begrænset. 

Vi kan bilde og ind, at vi kan se klart, vi kan bilde os ind, at vi kan måle, vi kan bilde os ind, 
at det i virkeligheden er meget mål- rationelt at håndtere, men lidt dybere nede der aner vi 
i virkeligheden ikke, hvad der sker med det komplekse system, som hedder en klasse og 
skolens sociale kapital, skolens læringspotentiale, skolens udviklingspotentiale i bredere 
forstand. 
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NN. Jeg tænker, at det høje fokus på faglighed kommer til kort, når man samtidig kræver 
inklusion – for mig at se, skaber man en platform for skolelederne, hvor de ikke kan lykkes. 
Hvad er det, vi skal have fat i – er det civil ulydighed – f.eks. når en skoleleder mere eller 
mindre negligerer rankingen og i stedet fokuserer på overgangsfrekvensen til 
ungdomsuddannelserne, som skolens helt overordnede mål. 

SH. Det er jo interessant. Hvis man tager det her og forstørre det ud i en større 
sammenhæng, så tror jeg i virkeligheden på at civil ulydighed, forstået som mange flere 
lokalt forankrede initiativer og ledelsesmodeller, er nødvendige, hvis vi reelt skal løse 
nogle af de inkluderingsudfordringer og ledelsesudfordringer, som ligger f.eks. i vores 
skoler – altså flere og flere fri skoler – ikke i betydningen friskoler, men i betydningen 
folkeskoler, kommunale skolevæsner, som i stadig større omfang så at sige får fri for at 
skulle adlyde den gældende lov, men må gå egne veje ud fra, hvad det er for en konkret 
situation skolen eller klassen befinder sig i og så udvikle sig i civilulydighedsretning på den 
måde, at man gør det, mán finder er bedst i den her konkrete sammenhæng. Altså noget 
meget mere situations bestemt. På den måde tror jeg, civil ulydighed er vejen frem – altså 
i legaliseret form. På den måde at vi stiller flere og flere kommuner og skoler fri.

Jeg mødte en skoleleder, som krævede, at alle medarbejdere havde tilstrækkelig 
organisationsteoretisk indsigt til at kunne forstå sig selv ind som offentlige ansatte i en 
folkeskolesammenhæng – det var Luhmans systemteori. Det synes jeg, er en spændende 
tilgang.

SH. Ja, og det er meget ambitiøst.

NN. Tænker du, at medarbejderens organisationsteoretiske indsigt er en nødvendighed for 
at lykkes med at skabe en mere inkluderende folkeskole?

SH. Det er jo en meget idealistisk eller ideel formulering og fordring, men det er jo 
interessant på den måde, at jo mere man forestiller sig at den tænkning lykkes, jo mere 
man forestiller sig at den enkelte medarbejder har et organisatorisk overblik og en 
organisatorisk forståelse, desto mere overflødiggøre du, desto mere forsvinder behovet for 
ledelse – i hvert tilfælde nogle former for ledelse, fordi jo mere jeg forstår af helheden, og 
vi antager, at jeg også agerer ud fra den forståelse, jo mere vil helhedshensynet, 
helhedens interesser blive varetaget, fordi jeg som medarbejder forstår helheden. 

Så det er interessant, og man kan også sige, at i nogle typer af organisationer – en 
daginstitution, en skole. På nogle måder kan man sige, at en daginstitution med 11 
medarbejdere kan ikke fungere, med mindre alle har en rimelig stor forståelse for, hvad det 
er for en helhed – hvis et tilstrækkeligt stort antal medarbejdere ikke har denne forståelse, 
så bliver der ikke nogen sammenhæng, så bliver der ikke nogen institution eller klasse. Så 
på den måde synes jeg, det er ret interessant, fordi man kan selvfølgelig også sige, at den 
leder, som siger det, påfører sig også en undervisningsopgave, som hedder: Ja, men så 
må jeg jo formidle. Så må jeg sørge for, at vi får den helhedsforståelse udviklet ved at vi 
taler, bliver undervist, har dialoger – hvad vi nu kan forestille os – for at den medarbejder 
nu får den helhedsindsigt. På den måde synes jeg, det er en ret interessant betragtning – 
det er en voldsom betragtning men, den er interessant.    
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Det er på en måde lidt banalt men jeg synes aldrig jeg har hørt det formuleret på denne 
skarpe måde og så oven i købet med en Luhmann tilgang. Og så sige: Så må den enkelte 
lærer på vores skole være med – så at sige. Det synes jeg sgu, er interessant.

NN. Ja, så har man jo også i den grad bredt ledelse ud.

SH. Ja, det er den. Det får mig til at tænke på, der er en bog på vej om ledelse, som 
hedder ”Frisættende ledelse”. Af Mads Ole Dal fra en Århusvirksomhed ,som hedder 
”Perspektivgruppen”.  Det er lidt det samme – det er nogle andre ræssonementer, der 
fører til det i den bog. Det er på en skole med 50 medarbejdere, en leder og en 
afdelingsleder, der er der jo rigtig, rigtig meget ledelsesindsigt hos de 50 lærere. De er for 
det første ledere af deres egne klasser, de er ledere af deres eget liv, de er ledere af 
fodboldkampe, af sportsforeninger, spejderbevægelser – de har en sum af ledelsesviden, 
som er voldsom – hvordan frisættes den i skolen – hvordan bruger vi den viden? Man kan 
på en måde sige, at det er samme boldgade – denne skoleleder siger jo, det evner de, de 
mennesker evner at se helheden. Selvfølgelig evner de det, selvfølgelig kan de rumme 
helheden.  Ligesom de fleste af dem kan rumme deres egen familie – de kan sågar måske 
rumme samfundet. Det er selvbenspænd, hvis vi bilder hinanden ind, at det kan ikke lade 
sig gøre, eller vi ikke kan agere ud fra den antagelse, at den helhed kan mennesker se – 
selvfølgelig kan de det, kan man forestille sig skolelederen tænker – hvis de vil, hvis der er 
god vilje tilstede.

NN. Ja. Skolelederen siger: Jeg ansætter kun dem, der også vil det. 

SH. Jeg synes mange gange, når jeg har mødt skoleledere, så kan jeg godt blive 
imponeret over hvor mange kompetencer, der er hos mange skoleledere, som har øvlet og 
bøvlet med at være lærer, tillidsmand, kurser og master og diplomer – stor viden og også 
stor teoretisk viden, som de så bruger til at holde sammen på under nogle ekstreme vilkår, 
som denne skoleleder formentlig arbejder under. Holder sammen på meget imod 
lovgivningen, imod økonomien, imod kommunerne – det er imponerende, hvor meget der 
laves. 

NN. Til sidst vil jeg gerne spørge dig, om tematikken i denne opgave holder til en master i 
offentlig ledelse?

SH. Noget af det, jeg er imponeret over, er det fokus, du holder. Du siger, det er inklusion – 
det er ledelse, og det er ikke bare inklusion i bred forstand. Det er noget af det, man altid 
er bange for med alle former for afhandlinger, at man mister et skarpt fokus. Det er lettest 
at gøre det til lidt af hvert. Jeg tror, det her fokus er så indholdsrigt, at det kan bære 
igennem til eksamen – det er jeg ikke i tvivl om, at det kan. Jeg er imponeret over det 
teoretiske fundament, du redegør for, og jeg kan se, du har arbejdet med,s og efter hvad 
jeg kender til masterafhandlinger, så er det ret interessant og meget brugbart.       
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