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Abstract 

This master thesis takes its point of departure in the Salamanca Declaration content, about Inclusion, and 

how we practice the marketability, and how we in Denmark, have tried to solve this problem. 

The thesis is an attempt to identify why this legislative should take almost 

20 years before the implementation of Inclusion is processed in the country's municipalities.  

In order to understand this, I will try to identify the underlying management chains, discourses and 

paradigm-thinking that together and separately, have importance for the rationale, but also is the story 

of how we have endeavored to solve the task. 

The thesis is not an attempt to uncover the truth about the lack of willingness to include, but rather a 

Studio picture of what has been going on and maybe to some extent still is. 

Since I'm aware that there probably is no clear answer, but perhaps rather many legend models, it is also 

an attempt to contribute a cover of these assumptions, in order to bring the story forward in a whole. 

The thesis is at the same time a desire to describe what I define as the intersection, which is a 

metaphorical description of the public governance link between policy, management and service 

profession.  

My errand to describe the cross-field is a study of the necessary amount receivable, as implementation of 

inclusion calls for, namely a creative cross-field.  

Inclusion is not a method which, in isolation, may be decided in a typical management context.  

Inclusion is much more than that. Inclusion is a social task, which goes deep into many public structures. 

My position is therefore that it is not alone is enough to demonstrate this challenge, at the same time, it is 

imperative to take proactive ownership of the task, as part of the public administration. 

My basic assumption is that this problem must be solved in a creative cross-field collaborative community 

or what I call creative intersection.  

In the thesis I expand the intersection construction, to include parents and research. 

This is because the two groupings are crucial for the creative cross-field initiatives to take place. 

The thesis thus identifies three cardinal areas of analysis, namely:  

1. the Salamanca Statement of non-implementation through 20 years. 

2. Identification of cross-field's position in the management chain. 

3. Sam's practice-building initiatives. 

I have chosen to make 5 qualitative interviews with respondents who are representative in relation to the 

intersection, as in the treatise partly to reflect a comparative study of cross-field interaction with 

inclusion rationale, but at the same time, a study of cross-field position and their own fundamental 

assumptions and encodings of each other.  

Finally, the study also brings a clarification for the reader, on a comparative look at the differences 

between cross-field participants.  

Thus, there is both a 1st-order and 2nd-order perspectives inlaid in the analysis. 

Task flows into one and the conclusion, where I will point to a broader perspective in relation the creative 

cross-field's development direction. 

Interview with various respondents is attached as audio file under annex, on cd. 

It is the dissertation's aim is to try to answer on why it is necessary to look at the creative cross-field as 

the organizational field, when there should be cooperation to give inclusion implementation force. 

 

 

 

 



Klaus Munk Jakobsen – MPG, Master projekt - Forår 2013 

3 
 

1.0 Indledning 

 

For snart 20 år siden afholdtes den første større internationale drøftelse af ”Den inkluderende skole” i 

1994 i Salamanca, Spanien, hvor mere end 300 repræsentanter fra 92 lande og 25 internationale 

organisationer mødtes for at understrege, at initiativet om ”alle børns ret til uddannelse” også skulle 

gælde børn med særlige uddannelsesmæssige behov. 

På konferencen vedtog deltagerne1den internationale hensigtserklæring, Salamanca-erklæringen, som  

Danmark ikke alene støttede, men også medvirkede aktivt til at formulere.  

Erklæringen har i dag stor indflydelse på arbejdet med inklusion i mange lande, både i skoler og i 

dagtilbud og således også efterhånden rundt om i de danske kommuner. Der er fine 

forskningsmæssige undersøgelser rundt om i landet, der anviser konteksten fra Salamanca 

erklæringens hensigtserklæring. 

Men man kan undre sig over, hvorfor er det endnu ikke blevet til et landsdækkende indsatsområde.? 

Udviklingen startede allerede i 1983, hvor en ekspertgruppe under WHO konkluderede, at 

rehabilitering af handicappede skulle ske ved kombineret og koordineret brug af medicinske, sociale, 

uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige tiltag. 

Næste skridt blev taget i 1990 på verdenskonferencen ’Education for All’ i Thailand.  

Det var et internationalt initiativ, som skulle sikre muligheder for skolegang for alle, ikke mindst børn 

med særlige behov. 

I 1994, afholdtes konferencen; ’World Conference on Special Needs Education: Access and Quality’ i 

Salamanca, Spanien. Konferencen blev afholdt af UNESCO og UNICEF. 

Det centrale i Salamanca-erklæringen er princippet om, at alle børn – også dem, som har særlige behov 

– har ret til uddannelse, fortrinsvis i det skolesystem og de skoler, der er etableret for hovedparten af 

børnene. Det påpeges, at almindelige skoler med en inkluderende orientering er det mest effektive 

hjælpemiddel til at bekæmpe diskrimination, til at skabe imødekommende miljøer, til at bygge et 

inkluderende samfund og til at realisere uddannelse og oplæring for alle2. 

 

Der er nu gået 30 år siden ekspertgruppens konklusioner under WHO og godt 20 år siden Salamanca 

erklæringens stadfæstelse. 

I de mellemliggende mange år har de inkluderende tiltag ikke alene ladet vente på sig her i Danmark, 

som et landsdækkende indsatsområde, de har måske snarere været voldsomt fraværende i en 

ekskluderende visitering af børn til specialskoler.  

Implicit skal pointeres at jeg her i 2013, er bekendt med de efterhånden mange og meget fine, kommunale 

inklusionsprojekter 

Således er udgifterne til ekskluderende specialundervisning steget med næsten 10 % som andel af de 

samlede udgifter på folkeskoleområdet i perioden fra 1995 til 2011. 

De fagprofessionelle udviklede specialiserings metoder, dels at diagnosticere børn med særlige behov, 

for efterfølgende at visitere til specialskoler, men lærte også at selvledelse var væsentlig, så opgaven 

kunne udføres på egen hånd. 

Vi blev kort sagt, dygtige til at ”spotte” børn med særlige behov, men segregerede i stedet for at tænke 

inkluderende.  Dette til trods for samtidens internationale italesættelse af inklusion. 

                                                           
1
 uddannelseseksperter, administratorer, politikere og specialister samt repræsentanter fra De forenede 

Nationer, de særlige udvalg herunder, andre internationale statslige organisationer, NGOer og 
finansieringsorganisationer 
2
 Kilde: www.leksikon.org 

http://www.leksikon.org/
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I 1995 udgjorde udgifterne i Danmark, til specialskoler og specialklasser 5,1 procent af de samlede 

udgifter til folkeskolen. I 2011 var andelen vokset til 13,8 pct. eller i alt 5,6 mia. kroner.  

Figur 1. udgifterne til ekskluderende specialundervisning som andel af de samlede udgifter på 

folkeskoleområdet, i perioden 1995 - 20103 

 
 

Denne voldsomme prognose har indenfor de seneste par år, ført til at inklusion nu for alvor kommet 

på den landspolitiske såvel som finanspolitiske dagsorden.  

Hvor vi for 20 år siden (i økonomisk højkonjunktur) kunne anskue inklusion ud fra et etisk perspektiv 

om alle børns ret til uddannelse, er vi i dag (i lavkonjunktur tider) presset til også at betragte 

segregering af børn til dyre specialundervisningstilbud, som en samfundsøkonomisk udfordring.  

Alvoren bag den landspolitiske dagsorden og den nye lovgivning, er også ved at være erkendt i de 

mange kommuner, der i 2014 skal implementere inklusion i samtlige folkeskoler, således at den nye 

folkeskolelov fra maj 2012, er fuldt indfaset. 

 

1.1 

Salamanca erklæringens Tekstuddrag: 

Salamanca-erklæringen er en principerklæring, der fokuserer på børns ret til uddannelse uanset 

handicap. I 1994 mødets ca. 300 repræsentanter fra 92 lande og 25 internationale organisationer i 

Salamanca, Spanien, her vedtog man principerklæring kendt som Salamanca-erklæringen. Det centrale 

i dette dokument er princippet om, at alle børn også dem med særlige behov har ret til uddannelse, på 

lige vis. Skolerne skal derfor tage hensyn til den forskellighed der findes hos børn, de forudsætninger 

og de potentialer, der er i den forskellighed. I erklæringen påpeges det at, den inkluderende 

orientering er det mest effektive hjælpemiddel til at skabe bedste miljøer og til at realisere uddannelse 

og læring for alle. Der er tale om et dokument, der har stor indflydelse på skolepolitikken i mange 

lande. Den danske folkeskolelov af 1993 bygger på intentionerne om den inklusive skole – eller som 

man hyppigere siger på dansk «en skole for alle»  

Det grundlæggende princip i den inklusive skole er, at alle børn så vidt muligt skal gennemgå 

læreprocessen sammen, uanset hvilke vanskeligheder de måtte slås med, og uanset hvor forskellige de 

er. Inklusive skoler skal erkende og leve op til deres elevers forskellige behov, de skal kunne klare 

                                                           
3
 KREVI.DK,- november 2012 

http://da.wikipedia.org/wiki/Uddannelse
http://da.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://da.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://da.wikipedia.org/wiki/Spanien
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkeskolelov&action=edit&redlink=1
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forskellige måder at lære på og forskellige indlæringstakter, og de skal sikre, at alle får kvalitet i 

uddannelsen ved at tilbyde et passende undervisningsindhold, forskellige undervisningsformer, 

undervisningsstrategier, ressourcebrug og samarbejde med lokalsamfundet. Der skal være en hel 

række former for støttetjenester for at kunne klare de forskellige behov, man møder på alle skoler.  

(Salamanca Erklæringen, ratificeret i 1994). Se bilag 12. 

1.2 

Inklusion og begrebsafklaring (rummelighed, integration, inklusion) 

Forståelserne af integration, rummelighed og inklusion spænder vidt, hvorfor det er vigtigt at få 

defineret, hvilken forståelse jeg i denne afhandling arbejder ud fra. (udvidet beskrivelse i teoridel) 

Rummelighed:  

Betydning overført som giver plads for forskelligheder eller afvigelser. Pædagogisk definition: Hvor 

der er plads til alle. Et barn kan godt være fysisk rummet i en daginstitution eller en skole, uden at 

være aktiv deltager i det sociale liv. At være rummelig er derfor ikke det samme som at være 

inkluderende. 

Integration: 

At integrere en eller flere elever betyder, at eleverne kan komme ind i fællesskabet, men det er dem, 

der må tilpasse sig til det eksisterende, det er dem der må forandre sig.  

Inklusion:  

Pædagogisk definition: Inklusion er et pædagogisk princip, der handler om, at alle børn - uanset deres 

særlige behov eller forudsætninger - har ret til at deltage aktivt i uddannelse, sociale fællesskaber og 

samfund. 
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1.3  

Krydsfelt definition: 

Krydsfeltet er en metaforisk beskrivelse de vandringskæder der sker mellem styringskædens 

medlemmer; (politikkere, forvaltning, og fagprofessionelle) i styringslagets tilgang og adgang til 

information, inddragelse, og indflydelse i en offentlig organisatorisk og institutionel kontekst. 

Krydsfeltet kan også metaforisk, betragtes som den polyfoniske organisations evne til at kommunikere 

mellem alle led. Det er så at sige vandringen af omsættelighed i styringskædens DNA, fra Politisk 

vedtagelser, til forvaltnings oversættelse og udmøntning til kommunale indsats områder, og endelig 

videre ud til det fagprofessionelles evne til at implementere.  

Dette er et typisk billede på en Top-Down bevægelse.   

En Buttom-Up bevægelse, er det fagprofessionelles ønske om at præge retningen for styring i 

krydsfeltet, med særlig fokus på at blive hørt og om mulig at have medindflydelse. Det kan lige ledes 

være et udtryk for at ”græsrods” arbejde, der udvikler sig til almen gyldig styring.   

 

2.0 Problemstilling:  

Jeg er som daglig leder i en offentlig styringskontekst ofte placeret i institutionelle hverdags 

dilemmaer, hvor jeg må handle ud fra faglige, strategiske og menneskelige vurderinger.  

Det er et typisk ledelsesmæssigt vilkår og ikke uvant.  

Det atypiske og uvante er når ens offentlige styringskontekst ikke kender svaret på et institutionel  

hverdags dilemma. Det er her inklusion kommer ind i billedet.  

Ude /inde perspektiv: 

Jeg kan med mit eget person-faglig repertoire selv iværksætte interaktionsstrategier og kan med egen 

alder og modenhed efterhånden trække på en vis menneskelig erfaring, når det handler om hvordan 

jeg skal gå til en ukendt opgave, men da jeg er en del af et større offentlig styringsfællesskab, må jeg 

også agere i et ”public-govement” perspektiv og derfor samstemme min handlinger med styrings-

kollektivet.  

Hvad mener jeg med det?:  

Inklusion som fænomen er velkendt og godt beskrevet, men vi kender endnu ikke i en offentlig 

styringskontekst svaret på, hvordan vi som samfund skal løse inklusionens landsdækkende indsats for 

implementering. Vi har først nu 20 år efter ved lov besluttet at Inklusion SKAL implementeres, men 

hvordan? 

De åbne og væsentlige spørgsmål at stille er: 

Hvilke indsatsområder en væsentlige for at inklusionen finder sin implementeringskraft.?  

Hvilke inklusionsstrategier skal bringes i anvendelse.? 

Hvorfor har vi segregeret mere end inkluderet de seneste 20 år.?  

Findes der en forklaringsmodel på hvorfor Inklusion ikke for længst er begyndt  

Hvorfor er styringsfeltet, som der lægges op til i salamanca erklæringen, ikke for længst begyndt at 

samarbejde om opgaven.? Og Er vi ikke nødt til at se på styring som en fælles opgave i krydsfeltet 

Spørgsmålene ind i en ukendt styring optik, kan blive til mange. 

 

 

Mine erfaringer og erkendelser omkring inklusion handler her i første omgang om at indse og opdage 

at der eksisterer grundlæggende forskellige styringsparadigme opfattelser af begrebet inklusion og at 

disse opfattelser, for så vidt angår en operationel implementering af inklusion i folkeskolen, anskuer 

løsningen forskelligt. 
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Jeg vil med dette masterprojekt undersøge de forskellige grundlæggende opfattelser af begrebet 

inklusion, i styringskæden såvel som blandt fagprofessionelle, og med dette anvise en retning for en 

samskabelse af inklusion, i det jeg betragter som det skabende krydsfelt og som værende nødvendig 

forudsætning for inklusionens reelle implementeringskraft. 

Hvordan indarbejdes det inkluderende ansvar og retningen for handlemuligheder i det 

organisatoriske system i hierarkiet, fra politisk beslutning til en reel inklusion i praksisfeltet.? 

Kan en lovgivning om Inklusion, sikre at inkluderende praksis vil finde sted, eller rækker 

inklusionsbegrebet lagt dybere i en kulturel forandringsoptik.? 

Kan og må der ved et samskabende krydsfelt i styringskæden, tilvejebringes fælles forståelse for 

inklusions styring, der kan anvise og facilitere en pluralistisk og eller strategisk tilgang til Inklusions 

retningen.? 

Jeg vil analysere de forskellige styringsparadigmer i den offentlige sektor, og med dette se på: 

- Grundlæggende forskellige inklusions logikker, mellem politik, forvaltning, fagprofessionelle. 

- Krydsfeltets arbejdsbetingelser og dets interessenter    

Når jeg vælger at se på krydsfeltet, er det for at inddrage styringskædens omsættelighed. 

Der er med andre ord styringskæden, der er afgørende for sammenhæng mellem det lovgivet og 

effekten at det der er lovgivet.  

Styringskæden funktionalitet er igen afhængig af konsensus, for at retningen kan fortolkes og dermed 

implementeres.  

Krydsfeltet er et erkendelsesteoretisk fænomen som kommer til udtryk i feltet mellem politik, 

forvaltning og det fagprofessionelle miljø.  

(Jeg vælger at kalde dette for ”Triaden” forskellige steder i afhandlingen). 

Det er et styringsfelt, der typisk operationaliseres i en top-down retning fra politisk beslutning, til 

kommunal embeds- og forvaltningsregi, videre til fagprofessionel omsættelighed. 

Min optik handler dels om at identificere fænomenets eksistens og vilkår, men især diskrepansen  

i vores grundlæggende antagelser om inklusion, diskurser i spil, og implementerings retning. 

Det er således en bestræbelse på at lave et samtidsperspektiv på offentlig ledelse og styring. 

Altså, Diskurser i spil, manglende kommunikation og kædereaktioner.  

Man kunne også sige, bureaukratiets tendens til styring og fortolkning, snarere end læring og 

helhedstænkning. 

 

Hensigten med masterprojektet er dels, at belyse de forskelige styringslogikker der fremtræder i 

forbindelse med lov om inklusion i folkeskolen, jfr. Salamance erklæringen, men samtidig at se på 

krydsfeltets mulighed for samskabende praksis.  

Er de fagprofessionelle parate til de forandringer der lægges op til i lov om inklusion.? 

Hvilken betydning har de forskellige anskuelser, når inklusionen i 2014 skal implementeres ved lov? 

Hypotese: 

Min midlertidige antagelse er, at de fundamentale vilkår for implementering af inklusion over tid i 

Danmark grundlæggende har været underlagt de samme bureaukratiske vilkår, i dag som for 20 år 

siden. Nogle væsentlig pejlemærker der kunne indikere politisk paradigme skifte er dog: 

kommunalreformen i 2005, med nedlæggelsen af amterne og dermed tab af specialviden.   

Globaliseringens videns vandring og ikke mindst generel økonomisk trængthed på verdensplan.  

Denne nationale såvel som internationale kontekst har også haft en væsentlig indflydelse og 

forandringsparathed på inklusionsrationalet. 

Hvor vi for 20 år siden (i økonomisk højkonjektur) kunne anskue inklusion ud fra et etisk perspektiv 
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om alle børns ret til uddannelse, er vi i dag (i lavkonjektur tider) presset til også at betragte 

segregering af børn til dyre specialundervisningstilbud, som en økonomisk udfordring.  

 

Det er dog ikke nogen selvstændige forklaringsmodeller for hvorfor inklusion jfr. Inklusion retningen i 

Salamanca erklæringen ikke politisk blev samlet op. Vi havde jo så at sige forpligtet os på opgaven. 

Spørgsmålet er så ikke alene hvorfor vi har været så længe om at inkludere, men også hvilke 

styringslogikker der er bestemmende for inklusionens forankring. 

Alan Dyson, en Engelsk forsker peger på 4 grundlæggende diskurser der har betydning for inklusion:  

1. den Etiske, 2, den Politiske, 3. den Pragmatiske, 4. den Økonomiske. 

Hvis alle 4 diskurser så at sige argumenterer for hver sin egen forståelse af ”den rigtige” tilgang til 

inklusion, ligger der så her en forklaringsmodel på hvorfor vi har haft svært ved 

at give inklusion et ordentligt opstartsgrundlag.  Og slutteligt,… ligger der måske her en udfordring i at 

bringe de 4 diskursretninger ind i et samskabende krydsfelt, som skal sikre inklusionens 

implementeringskraft? 

 

2.1 Problemformulering  

Hvorfor har inklusionen ikke indfundet sig fra første færd, efter Salamanca erklæringens 

stadfæstelse i 1994 og er et samskabende krydsfelt løsningen, der kan give inklusionen sin 

implementeringskraft.? 

 

problemformuleringens undersøgelsesform: 

 Jeg vil undersøge mine antagelser om salamanca erklæringens manglende implementering. 
Hvorfor er der gået 20 år siden salamanca erklæringen, for vi nu lovgiver i Danmark.? 

 Krydsfeltets karaktér  
o Hvilke styringslogikker der er bestemmende for inklusionens forankring.? 
o Jeg vil undersøge typer af dialoger i krydsfeltet, for at se på hvilke pædagogiske 

paradigmer og basisværdier aktørerne trækker på (det er den kritiske analyse) 
 Samskabende Praksis. 

o ligger der måske her en udfordring i at bringe de 4 diskursretninger ind i et 
samskabende krydsfelt, som skal sikre inklusionens implementeringskraft.? 

o Derefter vil jeg se på om og hvordan der kan skabes gensidig forståelse. ( det proaktive, 
hermeneutiske aspekt.) 
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3.0 Læsevejledning 
Her følger en vejledning på hvordan afhandlingens struktur og sammenhængskræft har betydning for 
læsningen. 
Indledningen lægger op til en hypotese hvor jeg stiller en lang række åbne spørgsmål, der senere 
bliver genstand for min problemformulering.  
Det er vigtigt fra starten at forstå, at jeg som leder er startet på denne afhandling i Københavns 
kommune på en specialskole og at jeg i dag er ansat i Lejre kommune, i almen området, men med en 
dagsorden der hedder implementering af inklusion i hele kommunen i et 0-100års perspektiv. 
Min empiriske tilgang til rationalet er derfor opretholdt, hvilket uddybes i min empiri.  
 
Herefter lægger jeg op til hvad det er jeg vil undersøge. 
I min undersøgelsesform, indlægger jeg det jeg kalder for et dramaturgisk blik, markeret med gult. 
Dvs. jeg her indlægger en hjælp til læseren i min forståelse af hvad jeg leder efter, som jeg 
efterfølgende skal svare på i analysen. 
Jeg benytter mig af kvalitative interviews i en semistruktureret undersøgelse, hvortil jeg har hentet 5 
udvalgte respondenter, der skal repræsentere mit krydsfelt. 
Dvs. en politiker, en forvaltnings person, en pædagog, en forælder og en forsker. 
Analyseformen er inddelt i 3 områder, som svar på problemformuleringen. 
Jeg starter i analysen med selv at begrunde egne antagelser og fortolkninger. 
Herefter er analyse formen, dels en komparativ undersøgelse på mine antagelser overfor 
respondenternes tolkninger, men også en anskueliggørelse for læseren, på et komparativt blik på 
forskelle mellem krydsfeltets deltagere.  
Der er således både et 1.ordens og et 2.ordens perspektiv indlagt i analysen. 
 
Opgaven munder ud i en og konklusion, hvor jeg vil pege på et bredere perspektiv i forhold det 
skabende krydsfelts udviklingsretning. 
Interview med diverse respondenter er vedlagt som lydfil under bilag, på cd. 
 
Det er afhandlingens mål at forsøge at svare på, hvorfor det er nødvendigt at se på det skabende 
krydsfelt som organisatorisk felt, når der skal samarbejdes om at give inklusion implementeringskraft. 
 

4.0 Metode  
Jeg vil analysere krydsfeltet (politikkere, forvaltning, fagprofession og forældre og forskning), med 
udvalgt teoretisk blikfang.  Jeg vil parallelt foretage en kvalitativ undersøgelse i semistrukturerede 
interviews inspireret af Kvale4. 
Jeg vil med denne metode anskueliggøre min hypotese og om muligt fremstille de implicitte logikker 
der fremkommer.  

Jeg vil foretage 5 kvalitative forskningsinterviews med: 

 Politiker; Anne Vang, Børn og Unge borgmester i Københavns kommune 

 Forvaltning; Inklusions koordinator, Marianne Lønnee, Lejre Kommune 

 Ministeriet for Børn og undervisning; Lotte Johansen. 

 Handicap Forælder; Jette Strother, KBH kommune. 

 Fagprofessionel: Nina Fredd, Specialskole, KBH: Kommune 

De kvalitative interviews, skal anskueliggøre min kritiske og proaktive analyse af krydsfeltet, og om 

muligt anvise hvordan faglighed kan manifestere sig og tale ind i styringsoptikken.  

                                                           
4
 Kvale:  
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Alle interviews vil være semistrukturerede således at de udsættes for samme spørgerække, men tager 
højde for interviewets interaktionsform.  
Denne nødvendighed for at sammenligne og tydeliggøre nuancer og afvigelser.   
Til fortolkning af ”mening” anvendes den Hermeneutiske cirkel og metode.  
Den hermeneutiske fortolkning betyder deraf som første princip, at der i meningsdannelsen foregår en 
kontinuerlig proces mellem delene og helheden indenfor en hermeneutisk cirkel for derigennem at 
nærme sig en almengyldig forståelse. (kvale:56-61) 
 

4.1  
De Kvalitative interviews; skal anskueliggøre min kritiske og proaktive analyse af krydsfeltet, og om muligt 
anvise hvordan faglighed kan manifestere sig og tale ind i styringsoptikken.  

Alle interviews vil være semistrukturerede, dvs. de ikke er fri konversation, men en samtale, der følger nogle 
bestemte temaer. Udsagnene om disse temaer transformeres derefter til tekst, som så bliver gjort til genstand for 
en analyse. Altså interview, transformation og tekstanalyse. 
Den hermeneutiske fortolkning betyder deraf som første princip, at der i meningsdannelsen foregår en 
kontinuerlig proces mellem delene og helheden indenfor en hermeneutisk cirkel for derigennem at 
nærme sig en almengyldig forståelse. (kvale:56-61) 
4.2 
Tematisering; Jeg har lavet et interview guide, hvor jeg opstiller mine temaer, som skal belyses fra 
respondenterne således at respondenterne fremstilles som en repræsentation af det der 
karakteriserer styringskæden, (politik, forvaltning, og fagprofession)endelig medinddrager jeg et 
forældre og forsknings perspektiv for at opnå en fuldkommenhed i det jeg i afhandlingen 
karakteriserer som det skabende krydsfelt.  
4.3 
Design; Jeg indleder med 5 grundlæggende spørgsmål generelt om Inklusion og respondentens 
tilgang. Jeg har lavet en spørgeguide som er inddelt i Temaer. 
1. Tema, er uddybelse at respondentens /rolle/praksisfelt/viden m.m. 
2. Tema, er sonderende spørgsmål og perspektiver på inklusionens organisatoriske arenaer. 
3. Tema, er generel viden om Inklusion på alle niveauer, herunder krydsfelt. 
4. Tema, er undersøgelse af antagelser, fortolkninger og viden. 
5. Tema, er værdiundersøgelse i styringskæden og/eller Udenfor styringskæden. 
6.  Sidste Tema, er undersøgelse af forandringstiltaget/inklusion og implementeringskraft. 
Interviewet slutter af med en debriefing. 
Jeg har med tematiseringen forsøgt at lave en struktur, der efterfølgende kunne vise mig et 
komparativt billede af respondenternes svar. Der er i den semistrukturerede form plads til indbyggede 
og i situationen opståede spørgsmål, som ikke er tilgængelig for en sammenligning. Der hvor de i 
transskriberingen fremgår,… er det fordi, de er væsentlige i forhold til svar på problemformuleringen. 
Trods forsøg på at frembringe et sammenligningsbillede, skal hvert interview i sig selv betragtes som 
unikt. Tilstræbelsen er alene til, for at visualisere det metaforiske krydsfelt. 
4.4 
Interview; Interview formen er semistruktureret. Forud for hvert interview, blev alle respondenter 
tilsendt en invitation til at deltage i mit masterprojekt. Til hver invitation medfulgte et interview guide, 
således at respondenten dels kunne danne sig overblik og indholdet, men ligeledes forberede sig.  
De enkelte interview blev indledt med en kort præsentation af mig og Masterafhandlingen. 
Interviewene blev afviklet mellem én time til 2 timer, og der blev anvendt båndoptagelse.  
Alle respondenter havde mulighed for at spørge ind undervejs. Ligeledes blev der lagt vægt på at 
afslutte på en sådan måde, at alle var klar over hvilke aftaler, der blev indgået.  
 
4.5 
Transkribering; Interviewmaterialet gøres klar til analysefasen. Jeg har valgt at udskrive samtalen fra 
båndoptagelsen med den opmærksomhed, at det skrevne er en re-konstruktion af selve samtalen.  
Min transskriberingsform, medtager ikke pauser eller andre kommunikative forhold af ikke-verbal 
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karakter. Selvom talesproget ikke altid er umiddelbart sammenhængende, har jeg så vidt muligt 
fastholdt den ordrette form under transskriberingen. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at 
transskribere ordret, har jeg foretaget en minimal redigering, der så vidt muligt yder de interviewede 
retfærdighed. 
Det nedskrevne materiale er anvendt i analysedelen i opgaven. 
 
4.6 
Analyse; I analysearbejdet, opstiller jeg egne antagelser forud for indskrivning af de transskriberede 
interviews. Efterfølgende samler jeg op, i en delkonklusion på analyseområdets svar på 
problemformuleringen.  Denne form giver en klarhed og sammenhæng som er kontinuerlig 
opsamlende. 
 
4.7 
verificering; Her diskuteres og analyseres interviewenes generaliserbarhed, reliabilitet og validitet.  
 
Generaliserbarhed:  
Denne afhandling repræsenterer i sin referenceramme et mikro-kosmos på subjektive antagelser og 
tolkninger. Ikke desto mindre repræsenterer respondenterne væsentlige positioner i en empirisk 
kontekst derfra hvor de kommer. Jeg er derfor i udgangspunktet klar over at denne undersøgelse ikke 
kan skrives ind i en generalisérbar sammenhæng. Afhandlingen bidrager dog med et væsentligt udtryk 
på, de tendenser der knytter an til inklusionsrationalet.  
 
Reliabilitet:  
Jeg har til denne undersøgelse bestræbt mig på at indfange repræsentation i en komparativitet i det jeg 
beskriver som krydsfeltet. Dvs. forskellige personers sammenfattende opfattelse af et fænomen og 
som i sin kerne er personer der stammer fra samme empiriske baggrund.  
Dette er ikke helt lykkedes i denne afhandling, da jeg undervejs har skiftet job, og referencepersonerne 
som empirisk krydsfelt derfor er sammenblandet. Overordnet set skaber det dog ikke nogen 
implikationer, da inklusion som tema kan undersøges generelt, uanset hvor du kommer fra.  
Jeg er dog ikke helt tilfreds med konstellationen, og kunne for så vidt også have inddraget andre 
perspektiver til at belyse fænomenet.  
Andre konstellationer ville muligvis producere samme difference og forskellighed til belysning af 
fænomen, men antagelser er derfra hvor de er observerede subjektivt sande.  
Jeg vurderer derfor relativ stor reliabilitet at mine balancerede fortolkninger af data er ”mødt” ved at 
indbyde andre respondenter til at fortolke samme spørgsmål.  
Jeg har ikke ledt efter samme svar, men efter en sand forståelse af de undersøgtes verden. 
 

Validitet 
Jeg har på baggrund af den valgte teori og baggrundlitteratur, bestræbt mig på at skabe en ramme for 
en grundig fortolkning af de indsamlede data. Jeg har primært interesseret mig for at resultaterne 
skulle afspejle en sandfærdig udgave af den virkelighed, sådan som den så ud for respondenterne. 
Jeg har tilsendt respondenterne mine egne fortolkninger og interviewguide således at mine antagelser 
stod til åbent skue, så respondenten kunne godkende eller forkaste den.  
Jeg har efterfølgende bestræbt mig på at dokumentere egne fortolkninger i forhold til de indsamlede 
interviews. 
Afhandlingens implicitte videns produktion er det svært at sige noget validt om.  
Afhandlingens referencegruppe kan ikke beskrives som repræsentativ i forhold til produktion af 
generel viden og er som sådan ej heller et forsøg på.  
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4.8 
Rapportering;  
Rapporteringen er her sidestillet med min opsamlende delkonklusioner efterfulgt hvert analyseområde. 
Jeg henviser derfor til de i afhandlingens rapporterede delkonklusioner.  
I opgaven er der i forhold til de forskellige perspektiver anvendt citater og meningsbeskrivelser fra de 
enkelte interview. Det samlede interviewmateriale indgår ikke i selve opgaven, men er en væsentlig 
del af min empiri, som sidestilles med den skriftlige empiri.  
 
5.0 Afgrænsning 

Masterafhandlingen er ikke et forsøg på at beskrive et udviklingsprojekt på nye styringsformer i 
forhold til inklusion, men snarere et ønske om at betragte inklusion på et generelt og overordnet plan 
og hvordan det operationaliserer sig fra politik til praksis, jfr. Salamanca erklæringen.  
 
Masterafhandlingen er ej heller et forsøg på at beskrive  nye styringsformer i et strategisk- 
organisatorisk projekt, men snarere en oplysning på, hvad der finder sted i det organisatoriske 
krydsfelt og hvordan de strategiske diskurser manifisterer sig. 
 
Masterafhandlingen er som sådan ikke empirisk bundet til ét bestemt sted, men er en sondring over 
hvordan inklusions rationalet samles op; landspolitisk, Ministerielt, kommunalt, institutionelt, for at 
afdække implementeringkraften i egen ledelsesmæssige kontekst. ( København og Lejre Kommune). 
 
Masterafhandlingen beskæftiger sig ikke med narrative sondringer, men er som sådan alligevel 
afspejlet fra en narrativ virkelighed.  Det vil sige jeg i udgangspunktet ikke er fortællende om min 
praksisvirkelighed og betydningen af krydsfeltets påvirkninger i en institutionel sammenhæng. 
Min fortælling er en del af min praksisvirkelighed som leder, der står i et spændingsfelt, hvor jeg 
møder Triaden og dermed andre ledere og systemers fortolkning af inklusion. 

Masterafhandlingen søger ikke at nå et bestemt resultat, men implicit at generere en viden om 
hvordan inklusionsrationalet manifesterer sig. Resultatet af det der måtte fremkomme er ikke forlods 
kendt og er alene betinget af den kvalitative undersøgelse, afhandlingen er en del af. 

De kvalitative interviews beskæftiger sig ikke med de enkelte respondenters svar, for så vidt angår 
hvem personen er som menneske, men primært hvor i systemet respondenten svarer fra. Altså en 
samlet afspejling det operative styringsfelt og krydsfelt, med dets interne og externe interessenter. 

 
Afgrænsningernes konsekvens er, at det alene deraf kommer til at fremstå som en konstrueret 
virkelighed jeg ser og derfor er subjektive i afhandlingens konstruktion. 

 
 
6.0 Empiri  

 

Min empiriske tilgang, handler om: inklusionsstrategien i Københavns og Lejre Kommune, som 

beskrevet i problemstillingen. 

( implicit i denne sondring ligger, at jeg ved masteropgavens opstart var jeg ansat i Københavns 

Kommune, men er i dag ansat i Lejre kommune).  

 

Dvs. mit undersøgelsesfelt er strategifasen fra politik og direktion til implementeringsfasen med det 

fagprofessionelle felt, samt inddragelse af borgere/forældre med oplysning og om muligt inddragelse. 
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Jeg ønsker med dette masterprojekt at belyse krydsfeltets forskellige grundopfattelser og logikker på 

inklusion og vil med dette se på det skabende krydsfelt som mulig styringskæde der giver inklusion 

implementeringskraft. 

Jeg henter først og fremmest min baggrundsviden fra egen ledelsesmæssig kontekst og krydsfeltet 

arena. Dvs. Uddrag fra Specialreform 2, Københavns kommune og Lejre Kommune inklusions strategi. 

Endelig hentes viden og forskning fra 

 Ministeriet for Børn og Undervisning. 

 Forskningen indenfor inklusion og diversitet  

 Debatindlæg i inklusion lovgivningen 

 Lærer, skoleledere, forældreorganisation, institutionsledere m.m. 

 Uddrag fra Salamanca erklæring og FN konventionen. 

 

 

Hypotesens empiriske bagland (København) 

Grundlæggende viden om opstart af inklusionsrationalet i København. 

Som KKFO leder på en specialskole i København, var jeg med i udvalgsarbejdet til udarbejdelse af 

Specialreformen. Mit empiriske kendskab er heraf indlejret i praksis feltet og i forvaltningsfeltet. 

Vi har med specialreformen og inklusionsdiskussionen i Københavns kommune, fjernet os fra 

relationel intentionalitet i den organisatoriske kommunikation (altså barnets virkelighed), frem mod 

suveræn resultat-, effekt- og markedstænkning i den politisk ledet organisation.  

Kan disse diskursordener mødes, og hvilke basisværdier trækkes der på.? 

Som ledere der befinder sig i krydsfeltets pres mellem politik/ forvaltning og daglig praksisfelt oplever 

jeg et organisatorisk sprog, og man trækkes ind i en retning af effekttænkning og accountability.  

Det efterlader en i et savn af noget dybere, der står i direkte forbindelse med kernen og ens 

menneskelige og fagfaglige tilgang til forståelsen af begrebet inklusion.  

Altså,(lidt radikalt sat op) efterladt i distinktionen mellem at ”adlyde” og samtale/samskabe. 

Min antagelse er, at der sker forskydning og asymmetri i den lineære dialog (som snarere må betragtes 

som ordre lignende i en Top-Down optik), hvor erkendelse og meningsskabelse i ens egen 

intentionalitet tabes.  

Frekvensen vi tuner os ind med, intentionaliteten vi møder med, er efterladt.  Øjeblikket, 

begivenheden, er i denne optik ligegyldig.  Styringsretningen bliver dikterende og inviterer ikke til 

dialog eller samskabelse, for således at undersøge om de forskellige inklusionslogikker har et fælles 

afsæt. 

Man bliver så at sige instrumentelt anvendt i den andens materialisering af virkelighed eller ide.  

Der kan derfor ikke være tale om et ”møde” med den ”anden”. 

Som skrevet af Ole Fogh Kirkeby: ”Problemet er jo, at asymmetrien er et paradoks i forhold til en 

samtale, der kun kan være fuldkommen funktionel, hvis den har en vis grad af symmetri”.5 

Den frekvens eller ånd vi møder ind med, ”kaldet” til det der er opgaven eller ”det” som opleves som 

kerneproblemet, burde være støttet og faciliteret i et fælles ønske om at begribe og erkende samtidigt. 

Vi griber så at sige ikke chancen for at begribe den anden i denne erkendelsesproces, for sammen som 

lærende organisation at udfolde og undersøge.  

Bøjet i neon handler det vel fundamentalt om skellet mellem at identificere inklusion som en 

                                                           
5 Ole Fogh Kirkeby m.fl., Protreptik, 2008 
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Strategisk /økonomisk løsning mod et fagprofessionelt synspunkt der etisk / relationelt ser på barnet 

som omdrejningspunktet der skal mødes inkluderende. 

Kan en organisation som BUF København transformeres til et intentionelt skabende krydsfelt der 

inviterer til fordomsfrit møde mellem logikkerne.? 

Hvilke grundlæggende forudsætninger kalder det på? 

 

Hypotesen empiriske bagland (Lejre) 

Jeg er nu startet i Lejre kommune som områdeleder for 4 institutioner og blev efter kort tid inviteret 

med til et inklusionsseminar, hvor Lejre kommunes forvaltningsled havde inviteret alle 

fagprofessionelle ledere med til en strategisk proces-tænkning på, hvordan inklusion kan 

implementeres i Lejre kommune. Seminaret disciplin blev at tænke ”ud-af-boxen”, og dermed ikke at 

forankre noget konkret. Seminaret idéskabelse skulle danne grundlag for forvaltningens videre 

arbejde og dermed medtænke de fremsatte ideer til videre bearbejdelse. 

    

7.0 Teori: 

I teori afsnittet har jeg dels udvalgt et teoretisk blik ved udvælgelsen af teori, men også valgt en 

særlig tematisering som de teoretiske input skal afspejle. Tematiseringen (gul markering) er således 

teoriens ”dramaturgi” i retning af at skabe en forståelse og sammenhængskraft i 

masterafhandlingens forløb.  

 

7.1 Definition af inklusion (Rasmus Alenkær)Begrebsliggøres 

7.2 Forskellige diskurs forståelser af Inklusion (Alan Dyson)Tænkning 

7.3  Paradigmer i den offentlige sektor (Leon Lerborg)styring 

7.4  Nye måder at se på og Den lærende organisation (Peter Senge)se og omdirigere 

7.5  Narrativ samskabelse (Ole Fogh Kirkeby)samskabelse 

 

 

7.1 Definition af Inklusion, Rasmus Alenkær,( begrebsliggøres) 

 
For at kunne vurdere inklusionsperspektiv må inklusion defineres.  
Jeg vil derfor her redegøre Rasmus Alenkærs (Alenkær) definition af inklusion6. 
Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, 
oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces 
tages der særligt hensyn til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt 
udbytte.  
Denne definition anviser, at visionen om den inkluderende skole dermed ikke ses som et færdigt 
koncept, men som en vedvarende forandrings og tilpasningsproces, der sikrer at mulighederne for, at 
alle skolens elever inkluderes, optimeres. Dette kalder Alenkær for en refleksivt funderet praksis7.  

                                                           
6
 Alenkær,.2009,.s..22 

7
 Ibid,s.27 
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De fire skolepraksis grundtyper 
I dette afsnit vil jeg introducere til Alenkærs fire skolepraksis grundtyper. Dette vil jeg gøre, fordi det 
under min research og empiri indsamling er kommet tydeligt til udtryk, at lærere pædagoger har 
vanskeligheder med at skelne inklusion fra andre begreber, der er vigtige i forhold til forståelsen af, 
hvad inklusionsbegrebet omfatter og ikke omfatter. En afklaring af disse centrale begreber er derfor 
nødvendigt  
Alenkær skelner skarpt mellem de fire begreber; Eksklusion, Integration, Rummelighed og Inklusion, og 
påpeger vigtigheden af, at begreberne ikke bruges i flæng8 Det skal dog pointeres, at ingen af de fire 
begreber formentlig kan findes i ren form i virkeligheden, og kan således også gradbøjes. F.eks. kan en 
skole betegnes som” mere inkluderende” hvis skolen kan inkludere en målgruppe, som den tidligere 
ekskluderede.  
Ikke alene vandrer vi rundt i begreberne, men ændrer også vores Pædagogiske/ideologiske tilgang 
over tid. Det kan derfor være vanskeligt præcist at diagnosticere hvad der har betinget vores ændrede 
tilgang eller praksis, men altså blot en konstatering af, at tilgang til begrebernes forståelse og 
anvendelse ofte er upræcis og benyttes usammenhængende.  
 
Her følger de fire praksistyper. 
Den ekskluderende skolepraksis grundtype: 
At ekskludere vil sige at fratage nogen deres ret til deltagelse. I denne type skole kategoriseres 
eleverne som enten normale eller specielle. De elever, der kategoriseres som specielle, modtager i et 
eller andet omfang specialundervisning, hvilket. Alenkær. benævner. eksklusion inden 
for skolens rammer, eller tilbydes undervisning i en anden institution, hvilket betegnes eksklusion uden 
for skolens rammer. 
Eksklusion inden for skolens rammer sker, når det af skolen vurderes, at en elevs læring og/eller trivsel 
ikke kan tilgodeses inden for rammerne af normalundervisningen, og eleven sendes derfor til 
specialundervisning og bliver specialundervisningselev. Eksklusion uden for skolens rammer 
sker, når det af skolen anses for udelukket, at elevens læringsevne og/eller adfærd er forenelig med 
skolens eksisterende praksis, og derfor tilbydes eleven undervisning på et tilbud uden for skolen9. 
 
Den integrerende skolepraksis grundtype: 
At integrere vil sige at forene det man allerede har med noget nyt, uden at ændre på det man allerede 
har. Her skelner Alenkær mellem fire typer integration; 
Funktionel integration, hvor eleven reelt set ikke er elev på den skole eleven er integreret i, men 
modtager det meste af sin undervisning i et tilbud uden for skolens rammer, hvilket kan sidestilles 
med eksklusion uden for skolens rammer. 
Fysisk integration, hvor eleven udover de fysiske rammer ikke har noget til fælles med sine 
klassekammerater. Fysisk integration kan sidestilles med at være rummet. 
Social integration, hvor eleven både deltager i det sociale og det læringsmæssige fællesskab på skolen, 
og kan dermed sidestilles med den tænkning man finder i den inkluderende skolepraksis grundtype. 
Formel integration, hvor eleven blot er indskrevet på skolen, men aldrig rigtigt kommer der10. 
 
Den rummelige skolepraksis grundtype: 
Her skelner Alenkær mellem tre typer rummelighed;  
Fysisk rummelighed, Institutionel rummelighed og Relationelrummelighed. 
Fysisk rummelighed vil sige, ”at et objekt (A)er så stort, at et andet objekt (B) kan opholde sig inden i det, 
uden nogen af delene går i stykker.”11 

                                                           
8
 Alenkær,.2008a,.s..14. 

9
 Ibid,s.14-15 

10
 Ibid,s.16-18 

11
Ibid,.s.19  
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Institutionel rummelighed betyder, at en institution tillader deltagelse af brugere, der afviger fra det, 
institutionen normalt ser som sin målgruppe. Det vil sige at de specielle brugere får lov til at opholde 
sig blandt de normale brugere, men institutionen forandrer sig ikke fundamentalt, selvom målgruppen 
forandres. De specielle må tilpasse sig institutionen en underkategori til den institutionelle 
rummelighed er den rummelige klasse, hvor en speciel elev placeres blandt normale elever i en normal 
klasse, uden at praksis i klassen forandres. Hvis en elev er rummet i en normal klasse, men ikke 
deltager på lige fod med de andreelever i undervisningen, er det begrebsmæssigt det samme som 
fysisk integration. Hvis en elev er rummet i institutionen således, at han modtager undervisning i et 
andet lokale end de andre elever, er det det samme, som at han er ekskluderet inden for skolens 
rammer. 
Relationel rummelighed betyder, at der i en relation er plads til forskellighed, og at man accepterer 
hinandens forskelligheder, men at parterne i relationen ikke forandrer sig holdnings- eller 
handlingsmæssigt i kontakten med hinanden, modsat social inklusion, hvor parterne tilpasser sig 
hinanden, og finder et fælles spillerum12 
Den inkluderende skolepraksis grundtype: 
Her skelner Alenkær mellem to typer af inklusion; den faglige inklusion og den sociale inklusion,  
men han pointerer dog, at de to typer hænger tæt sammen. 
Den sociale inklusion indbefatter at eleven oplever sig som en værdifuld og naturlig del af det 
fællesskab, der er i klassen og på skolen. 
Den faglige inklusion indebære at ”eleven oplever sig som en værdifuld og naturlig bidragsyder til de opgaver, der 
stilles i undervisningen.”13 
Når man taler om inklusion, er det altså helt centralt, at eleven kun er inkluderet, såfremt eleven oplever sig selv 
som inkluderet, og inklusion bliver derfor noget subjektivt. Der hvor inklusion helt tydeligt adskiller sig fra 
eksklusion, integration og rummelighed, er at man i den inkluderende skolepraksis grundtype 
Først og fremmest ophæver begreberne normal og speciel. Dette betyder ikke, at man ikke anerkender, at nogle 
elever er mere indsatskrævende end andre elever, men de er ikke mere specielle af den grund. 
I en inkluderende praksis forholder man sig således ikke til om eleven  
Har ret til deltagelse, men hvordan denne deltagelse kan muliggøres.14 

 

                  

7.2 Forskellige diskurs forståelser af Inklusion, v./ Alan Dyson (tænkning) 

For at perspektivere inklusionsbegrebet yderligere, vil jeg gerne inddrage den engelske forsker Alan 

Dyson, som udmærker sig ved at have analyseret uddrag af Salamanca- erklæringen, og dens iboende 

diskurser. 

Denne perspektivering skal læses som et højt abstraktionsniveau, i forhold til aktørerne, og som er 

betydningsfuld i forhold til afhandlingens begrebsliggørelse af styringskædens tænkning. 

For at kunne nuancere diskussionen vedr. det offentliges divergerende interesser i forhold til 

inklusion, er det særlig interessant at pege på den engelske forsker Alan Dyson og hans analyse af et 

uddrag af salamanca – erklæringen. Dyson mener at inklusionsbegrebet indeholder tvetydigheder  

Dyson (1999): Inclusion is not a monolithic concept; there are multiple versions of inclusion, so that 

it makes sense to talk about ‘inclusions’, in the plural.”  

I sin analyse identificerer Dyson 4 aktuelle diskurser indenfor den inkluderende skole.15: 
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 Ibid,s.19-21 
13

 Ibid,s.21 
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 Ibid,s.21-24 
15 Dyson, A. (1999)s 'Inclusion and inclusions: theories and discourses in inclusive education'. In H. Daniels and P. Garner (eds), Inclusive 
Education. London. Kogan Page.48-49 
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 en etisk diskurs 
 en økonomisk diskurs  
 en politisk diskurs  
 og en pragmatisk diskurs 

Dyson redegører for, hvorledes der kan påvises en række fællestræk mellem den etiske og den 

politiske diskurs. Diskurserne deler idealet om en sociologisk retfærdig skole, om udvikling af 

demokrati og mangfoldighed – skolen ses som et middel til at nå det inklusive samfund. Både den 

etiske og politiske diskurs retter sig mod en bestemt form for eksklusion af børn, der tilhører 

undertrykte og marginaliserede grupper. Inklusion kan her opnås gennem etisk og politisk kamp.  

På samme vis ser Dyson en række lighedstræk mellem den Økonomiske og den pragmatiske diskurs.  

Fokus i disse diskurser er rettet mod effektivitet. Hvor den økonomiske diskurs er optaget af at få mest 

kvalitet for pengene, er den pragmatiske diskurs interesseret i, hvilken undervisning det giver de 

bedste læringsmuligheder/-resultater. Hverken den økonomiske eller pragmatiske diskurs retter 

opmærksomheden mod undertrykkelse eller marginalisering.  

På baggrund af sin analyse slutter Dyson, at der inden for den etiske og politiske diskurs er mulighed 

for at skabe givende relationer. Eftersom disse diskurser er enige om udgangspunktet, ræsonnement 

og målgruppe. En lignende relation kan skabes mellem den økonomiske og pragmatiske diskurs, idet 

disse også deler fælles udgangspunkt, ræsonnement og forståelse af målgruppen, nemlig effektivitet. 

Derimod vil en relation mellem disse to gestalter (etiske/politiske) kontra (økonomiske/pragmatiske), 

ifølge Dyson være vanskelig at skabe, eftersom der mellem dem er en afgørende diskrepans mht. 

udgangspunkt, ræsonnement og målgruppe.  

Dysons diskurser nævnes også af danske forfattere, der beskæftiger sig med inklusion, eksempelvis 
Susan Tetler (2008), hvilket peger i retning af, at inklusionsbegrebet også i dansk sammenhæng 
indeholder flertydige elementer. 
Tetler giver udtryk for, at selv på nationalt plan roder vi rundt i begreberne, til stor forvirring. 
 
En illustrativ opstilling af diskurser i spil. 
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7.3 styringsparadigmer i den offentlige sektor, Triadens DNA, v/Leon Lerborg, (Styring) 

 

Jeg vil nu med Leon Lerborg styringsparadigmer, forsøge at beskrive den styringskontekst, som 

daginstitutioner og skoler er en del af. Styringsforståelser og styringsteknologier har skiftet over tid og vil 

forsætte med at skifte, og er derfor her fremstillet generelt.  

DVS, det jeg her forsøger at anvise er en skitsering af den ramme Inklusion styres indenfor. 

skitseringen af styringsparadigmerne skal i sammenhæng med de 2 foregående teoriafsnit, derfor udvide 

kontekstforståelsen for Triaden deskriptive og ontologiske betingelser. 

 

De klassiske styringsparadigmer. 

Iflg. Leon Lerborg16 er der særligt 4-6 grundlæggende styringsparadigmer i den offentlige sektor, som 

skal ses som idealtyper. 

 

Det bureaukratiske paradigme: 

Styringsparadigmet kendetegnes ved at være særlig fokuseret på regelstyring og hierarki, klar 

arbejdsdeling og ligebehandling. Et styringsparadigme som ses i mange offentlige forvaltninger i dag. 

Det professionelle paradigme: 

paradigmet eksisterer først og fremmest i de institutionelle miljøer (skoler, daginstitutioner, 

hospitaler m.m.) der typisk beskæftiger sig med undervisning, pædagogik og helbredelse. Fagligheden 

er her i fokus og der er en stræbelse efter autonomi. Bureaukratiet opfattes i dette paradigme, som 

radikal anderledes, system tænkende og effekt orienteret.  

New Public Management: 

I 1980´erne opstår der en markant reformbevægelse, som en mulig vej til at begrænse den eksplosive 

fart udgifterne i den offentlige sektor tog i løbet af 60´erne og 70´erne. NPM-styringsformen retter sig 

kritisk mod det bureaukratiske paradigme og mod det professionelle paradigme i et forsøg på at styre 

og effektivisere velfærdsinstitutionerne. NPM forsøger offensivt at indføre markedslignende 

styringsmekanismer i den offentlige sektor. 

Der er to varianter af NPM:  

1. NPM-marked der er særligt optaget af deregulering og incitamenter, innovation, effektivitet og  

2. NPM-kontrakt, der er særligt optaget af styring, dokumentation og kontrol.  

Fælles for de to varianter er bestræbelsen på at opnå høj effektivitet. 

Det humanistiske paradigme: 

Hånd i hånd med NPM marked og som en integreret del af moderniseringsprocessen i 80'erne og 

90'erne blev der indført en lang række værktøjer, der havde fokus på udvikling af de offentlige ansatte 

og deres samarbejde. Der kom fokus på personalepolitik, kompetenceudvikling, MUS, 

ansættelsessamtaler, teambuilding, kultur m.v., og der blev lagt vægt på, at organisationer var flade, 

åbne, kommunikerende indadtil og udadtil, at de forandrede sig, og at det foregik gennem forskellige 
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former for inddragelse (bottom-up) af medarbejdere. Det humanistiske paradigme er i høj grad er 

optaget af de mennesker og grupper som organisationer består af. paradigme er ”Det relationelle 

paradigme” som er en sammensmeltning af systemisk familieterapi, AI og socialkonstruktivisme. 

Det relationelle styringsparadigme (DRP): 

I det nye årtusinde er der opstået et radikalt anderledes styringsparadigme. Det er bygget op omkring 

systemisk tænkning, Appreciative Inquiry og socialkonstruktionisme.  

Dets hovedtermer er relationer, anerkendelse, inklusion, nysgerrighed, cirkularitet og selvstyring. Det 

baserer sig på et unikt menneskesyn (det enkelte menneske har ingen "essens"), er meget stærkt 

egalitært,(stræben efter lighed) og det bæres af meget stærke værdier om det gode menneske, om at 

give de svageste stemme og baserer sig i det hele taget på en positiv tilgang til udvikling af 

organisationer. Paradigmet er især udbredt i kommunale velfærdsinstitutioner. 

Nutidige betragtninger af styringsparadigmer i spil og modsætning, NPM & DRP, v/LERBORG 

For at bringe den klassiske beskrivelse af styringsparadigmerne ind i et mere present og værdibaseret 

billede på styring, vil jeg her anlægge en mere nutidig betragtning/ og fortolkning.  

 

Iflg. Lerborg, har NPM og DRP først og fremmest gjort krav på at være de fornyende 

styringsparadigmer de sidste 10 år. De to styringsparadigmer er hinandens modpoler, og kommer 

især til udtryk ved modsætninger i forhold til centraladministration og institutioner, effektivisering 

versus kvalitetsudvikling, kontrol versus tillid m.v.17 

Lerborg beskriver således 5 fundamentale dimensioner der tydeliggører modsætningsforholdene. 

1. filosofisk: DRP er tydeligvis koblet til den hermeneutiske og relativistiske tradition: ” der er flere 

sandheder”, Vi skaber virkeligheden gennemsproget”. Mens NPM, lægger mere vægt på kausalitet, 

positivisme, dokumentation, kvantitative mål, målinger og Benchmarking18. 

2. Menneskesyn: Forskellen mellem NPM og DRP kommer tydeligt til udtryk i deres menneskesyn 

opfattelse. DRP afviser ontologisk individualisme, dvs. at mennesker kan anskues, forstås, forklares 

individuelt. I stedet er mennesker fra starten socialt via sine relationer. Alle mennesker er bundet i 

sociale sammenhænge og også i konkrete situationer. NPM, er ikke eksplicit i sin fortolkning af et 

menneskesyn. Det baserer sig dog på et menneskesyn, ifølge hvilket mennesker af natur optimerer 

deres egne interesser, som ofte vil være på tværs af andre interesser. Derfor skal menneskers adfærd 

reguleres af incitamenter, for at de gør det rette for helheden.19 

3. Styringsopfattelser: NPM anser hierarkiske relationer for at være helt basale for styring. 

Hierarkier er grundlæggende kendetegnet ved, at organisationer kan/bør organiseres i vertikal 

dimension, hvor ”højere” niveauer har ansvar for ”lavere”, og hvor førstnævnte har legitim ret til at 

styre sidstnævnte. Indenfor DRP er hierarkier ikke acceptable. Fra DRP’s synspunkt vil en del af denne 

styring være illegitim top-down styring, som ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til inddragelse af 

medarbejderne. Det er dog ikke altid klart, hvad DRP’s holdning til klassisk ledelse er. 

NPM baserer sig på, Evidens, dokumentation, Benchmarking og evaluering.  

DRP, baserer sig på; den narrative fortælling, Story Telling, m.v. 

4. Forandringsprocesser: NPM er fokuseret på resultater, DRP på processer 

NPM’s perspektiv kan siges at være den overliggende myndighed, som på forskellig vis udsætter den 
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underliggende institution for udviklingsmål, krav, dokumentation m.v. I DRP’s optik vil 

forandringsprocesser modsat omfatte dialogiske processer mellem ligestillede aktører og forandring 

vil basere sig på respekten for forskellige synspunkter og behovet for fælles beslutninger. 

5. Metode: NPM foretrækker kvantitative metoder og data, mens DRP foretrækker de kvalitative 

metoder og data. NPM vil ofte acceptere anonyme interview, som dele af undersøgelser eller 

individuelle medarbejdersamtaler, hvor DRP anbefaler kollektive, åbne processer og gruppe relations 

samtaler. 

Jeg har her fremlagt en række teoretiske forskelle mellem NPM og DRP.  

Styringsparadigmerne svæver ikke frit rundt i universet, men er på forskellig vis koblet i til 

sociologisk- institutionelle forhold. 

    

 

7.4 Nye måder at se på og Den lærende organisation (Peter Senge) (Læring) 

 

Jeg har med mit metaforiske udtryk ”Krydsfeltet” som jo er en anden betegnelse for den organisatoriske 

styringskæde, anlagt et blik på hvordan vi som fællesskab løser inklusionsopgaven og lærer af det vi har 

skaber sammen. Da jeg med min research, undersøgelser og interviews er blevet klar over at der findes 

myriader af tiltag og løsningsmodeller med mere eller mindre heldigt udfald på inklusionsindsatser i 

landet,….. så har jeg fundet det oplagt i forhold til afhandlings iboende rationale, at åbne op for en anden 

måde at se på og en anden måde at anskue læring på. 

For at forstå læring og fællesskabs- disciplinen, har jeg valgt at se på Peter Senge teoretiske tilgang. 

således skrevet af Peter Senge: 

Organisationer er sammenhængende systemer. Som del af en organisation indgår man i en samlet enhed, 

hvor de enkelte individers handlinger er vævet sammen i et komplekst mønster og dermed forbundet med 

og i en vis forstand afhængige af hinanden. 

Det er derfor ikke nok at se på enkelte dele af en organisation hver for sig, hvis man skal forstå hvad der 

foregår og bane vej for forbedringer i denne – organisationen må forstås som en helhed der er mere end 

summen af enkeltdelene20.  

 

At se helheden  

Senge peger på: at kunne se med nye øjne kræver, at vi holder op med at tænke og opfatte som vi 

plejer. Ifølge kognitions videnskabs manden Francisco Varela kræver udvikling af den form for 

stoppen op, ”at vi hæver os selv op over vores sædvanlige tankestrøm”21. 

Normalt styrer vores tanker os mere, end vi styrer dem. At hæve sig op over, er ikke ensbetydende 

med, at vi skal forkaste vores mentale modeller af virkeligheden. Det indebærer snarere at ”hænge 

vores antagelser op for øjnene af os selv”.22 Hvis man gør det vil man opdage, at vores tanker og 
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mentale modeller/ konstruktioner er noget, der er skabt i vores eget hoved. Når vi bliver os vores 

tanker bevidst, så mindskes deres indvirkning på, hvad det er, vi ser. At hæve sig op over tillader os at 

”se vores måde at se på”. 23   

Denne metaperspektivering eller 2. ordensbetragtning, er det der ifølge Senge, leder os frem til at dels 

at kunne betragte hvad der finder sted, men også helheden vi er en del af. 

At skaffe sig viden om helheden, der sætter os i stand til at handle, kræver et fundamentalt skift i 

forholdet ”seer” og ”set”, altså mig der iagttager og det jeg har indset.  

At lære at se noget, det begynder der, hvor vi holder op med at projicere vores sædvanlige 

formodninger over på ting, og giver os til at se på virkeligheden med nye øjne. Denne vitalisering af 

måden at se på går videre, når vi tydeligere er i stand til at se vores forbindelse med denne virkelighed. 

Nøglen til at ” se tingene i helhedens perspektiv” udvikler ikke blot vores evne til at hæve os op over 

vores formodninger, men også til at omdirigere vores opfattelse i retning af den skabende proces, der 

ligger bag det, vi ser. 

Omdirigering: 

Hvis dette med at hæve sig op over tingene, er det første skridt i forhold til at blive mere opmærksom, 

så er omdirigering det andet. Det sjove ved at hæve sig op over tingene er, at det for mange mennesker 

ikke resulterer i noget som helst. Hele fidusen er, at efter man har placeret sig i 2.ordensperspektivet, 

er nødt til at udholde, at der ingen ting sker. Nøglen til det hele er at blive ved, for så vil ophævelsen 

give plads til en omdirigering.  

At omdirigere sin opmærksomhed i retning af ”kilden”, handler om empati, men mere end det. Hvis 

man opløser grænserne mellem den, der ser, og det sete, så fører det ikke blot til en dyb fornemmelse 

af forbundenhed, men også til en øget fornemmelse af forandring. Det, der ved første øjekast så ud til 

at være en fast størrelse eller måske ligefrem noget strengt nødvendigt, begynder at tage sig mere og 

mere dynamisk ud, fordi vi føler virkeligheden i samme øjeblik, den bliver til og vi fornemmer også 

vores andel i at skabe den. Dette skift i bevidsthed er noget af en udfordring at forklare abstrakt, men 

det er virkeligt nå det finder sted.24  

 

 

Den lærende organisation. 

 

Peter Senge, har opstillet fem "veje" til en lærende organisation, han kalder ”discipliner”.  

De fem discipliner repræsenterer hver for sig og sammen nogle retningslinjer for, hvordan man 

tænker og handler i en proaktiv og læringsdygtig organisation. I dette lys skal vejen til den skabende 

organisations komplekse opgaveløftning ses og i det lys skal det samskabelsen af inklusionens 

udviklingsretning ses. 

Altså en Guide på hvordan vi som organisations lærer af og om hinanden, i vejen frem til at lære i 

fællesskab af det som vi har som fælles inklusions opgave. 

 

1. Mentale modeller  

Evnen til at være bevidst om sit indre "verdensbillede" og om, hvordan det påvirker ens handlinger:  

- udforske, synliggøre og udvikle egne mentale modeller/interne "verdensbilleder",  

- konkretisere, hvad vi mener med det, vi siger  
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- udvikle en meningsfyldt og læringsfyldt dialog  

2. Personlig mestring  

Evnen til at gøre sig klart, hvad der er vigtigt for én, og hvor man er i forhold til sine mål:  

- kontinuerligt afklare og uddybe ens personlige mål og visioner  

- udvikle evnen til at "se det man ser" og at "vide hvad man ved"  

- bygge på den "konstruktive utilfredshed"  

- fokusere ens energi, prioritere og beslutte  

- både ord og handling  

3. Udvikling af fælles vision  

Evnen til sammen at skabe og forfølge mål gennem kobling af fælles og personlige visioner: 

 - finde frem til og dele individuelle og fælles "fremtidsvisioner"  

- skabe retning for "hvad" og "hvordan" 

 4. Fælles læring/teamlæring  

Evnen til at føre en åben og læringsrettet dialog uden at være forudindtaget og defensiv:  

a) dialog frem for diskussion  

b) lære (og aflære) sammen med andre  

c) summen er større end delene (skabe "synergi")  

5. Systemisk tænkning  

Den grundlæggende forudsætning for en lærende organisation er, kontinuerlig at udvide sin egen evne 

til at skabe sin egen fremtid: 

-se helheder og forstå komplekse og dynamiske sammenhænge  

-sikre generativ læring, der forøger organisationens evne til at skabe nyt, afvikle og dermed udvikle 

("double-loop learning")  

-arbejde med både divergente og konvergente processer  

-summen af disciplinerne  

 

De fem discipliner er anvisninger for, hvilke grundlæggende aspekter ved os selv og vores fællesskab 

vi må arbejde kontinuerligt med for at kunne løse organisationens eller institutionens opgaver på 

bedst mulig måde. Peter Senge siger, at den femte disciplin, systemisk tænkning, er grundlaget for de 

øvrige fire discipliners funktion og vekselvirkning. Men grundlæggende kan ingen af de fem discipliner 

stå alene. De påvirker og bliver påvirket af hinanden, dvs. de er gensidigt afhængige ved både at være 

hinandens forudsætning og hinandens konsekvens.  
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7.5 Narrativ samskabelse/ Ole Fogh Kirkeby (samskabelse) 

Hele den grundlæggende inklusions tanke, om at bevæge sig væk fra individ orienteretheden til en 

kulturel og social fællesskabs orienterethed, inviterer til at, blive nysgerrig på hvordan vi skal 

transformere ”mødet” med hinanden, fra det vi kender til noget nyt der fremmer inklusionens 

implementeringskraft. Nuvel, der er mange berigende møder af traditionel karakter, som er meningsfulde 

og kvalitative. Men den offentlige forvaltning og bureaukratiets tendens til at vende tilbage til kendte 

styringsstrukturer, kan i en idéudviklingsfase for inklusionen nytænkning, være dræbende. 

Og ja, der findes stor kreativitet på landsplan, og en potent pluralisme når det kommer til idérigdom af 

inkluderende tiltag i landets daginstitutioner og skoler. Men hvordan skal alle vores bestræbelser mødes i 

en fælles landsdækkende indsats. 

 Med udgangspunkt i afhandlingens tematisering; begrebsliggørelse, tænkning, styring, se og omdirigere 

helheden,… er jeg her nået frem til samskabelses begrebet. 

Det samskabende skal sættes ind i den orden, hvor modsætningen må være at blive anvist eller dikteret 

hvad man skal. Muligheden og denne afhandlings undersøgelse, er at bringe en alternativ 

forståelsesramme frem i ønsket om at tjene en højere fællesskabs orienterethed, end det kendte. 

Det skabende krydsfelt, eller samskabelse i krydsfeltet er en invitation til et fordomsfrit dialogbaseret 

samtalerum hvor inklusionen implementeringskraft kan/må undersøges.  

 

Forestilling om Narrativ samskabende krydsfelt dialoger/ kollektiv coaching, med inklusion som tema. 

Grundprincippet er: Den fordomsfrie, fordybende, meningsskabende og værdiorienterede dialog 

udfoldes, hvor krydsfeltets aktører, på skift agerer som coach og coachee. Tema: inklusion. 

Samtalen baseres på en kobling af person og kontekst. Gennem kontekstinddragelse og 

situationsbestemthed, skabes mening i dialogen. Den skabende dialog danner basis for en ny fortælling 

i forhold til den udfordring den enkelte aktuelt er optaget af. Denne fortælling er et produkt af den 

samskabende dialogpraksis, mellem krydsfeltet aktører, og afspejler samtidig en udviklingsproces. 

Øvelsen er i fællesskab at skabe forandring i den hidtidige historie, ved at inddrage nye 

begivenheder/bevægelser. 

Narrativerne formes i en selvreflekterende proces og hjælper krydsfelts aktørerne eller 

triadesystemerne med at skabe sammenhæng og mening, som et udtryk for deres relation til 

specifikke andre og kontekster. 

Narrativ samskabende intervention, en teoretisk brobygning mellem det individ- og 

fællesskabsorienterethed 

Hvordan kan der skabes kobling mellem det selvreflekterende menneskes oplevelser af 

nutidsøjeblikke og de sociale relationers betydning for konstruktion af virkeligheden. 

Ved at sætte de to fænomener ind i en balance mellem et individuelt forankret perspektiv på den ene 

side og et socialt kulturelt fællesskabsorienteret perspektiv på den anden side, kombineres rødder fra 

fænomenologi og socialkonstruktionisme. Forbindelserne retter sig mod. 

Konstruktion af virkeligheden og meningsbegrebet. 

Konstruktion af virkeligheden; er enten konstrueret i det nærværende oplevelsesøjeblik og vil 

forandre sig fra én situation til en anden (fænomenologi) eller også er den socialt konstrueret i 

relation til andre (socialkonstruktionisme). På grund af individernes forskellighed og oplevelse af sig 

selv og given forestillingsbillede af verden, bliver det fundamentalt for os som medmennesker at 

respektere hinandens forskellige omverdensforståelser og øve os på at dele hinandens virkeligheder. 

For socialkonstruktionister skabes virkeligheden gennem sociale diskurser og interaktion imellem 
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mennesker. Virkeligheden skabes dermed i de relationer som man er en del af. Som konsekvens af 

denne erkendelsesteoretiske antagelse, bliver det muligt via samtale eller form for intervention at 

dekonstruere og rekonstruere en specifik social virkelighed.  

Konstruktion af meningsbegrebet;  

I et praksisfælleskab tager alle deltagere del i en proces af meningsskabelse. Her udfolder samtalen 

eller sociale forhandlinger sig. Narrativerne former sig. Narrativer er koblet til bestemte begivenheder, 

konkrete kontekster og handlinger, som personer er involveret i, og som igen relaterer sig til andre 

personer. 

I socialkonstruktionisme forhandles mening mellem deltagerne i en specifik social ramme eller i et 

bestemt praksisfælleskab. Ideelt set indser deltagerne i den sociale kontekst, at deres position og 

holdning kun er ét ud af mange mulige syn på verden. En åbenhed, fordomsfrihed og interesse i at 

undersøge og se den ”andens” perspektiv på verden, er derfor kimen til gode dialoger og sociale 

forhandlinger. Mening bliver formet gennem oplevelser, erfaring, og mening udvikles ved at være 

handlende i specifikke kontekster. 

 

Det skabende krydsfelt set i protreptisk udviklingsretning. 

Skildringen skal illustrere en dialogbaseret organisationsudvikling og muligheden for at skabe 

dialoger ved at se verden gennem den anden. Det vil sige at det skabende krydsfelt opstår ved at lade 

sig inspirere gennem ”den anden” og fordomsfrit på tværs af den organisatoriske struktur, bringe 

resonerings-rummet ind på basis af den hinandens ord. Den Symmetriske fordring og praksiszoner for 

etablering af det skabende krydsfelt, etableres ved at vi sammen skaber vores sociale virkelighed 

gennem sprog og handling, og samtidig at ophæver rolle/position strukturerne.  

Handling og sprog skal ses i en cirkulær sammenhæng og vi dermed må se verden fra andres 

perspektiver og værdsætte forskellighed, og som socialt ligeværdige.  

Dialogen tager udgangspunkt i refleksionens domæne, hvor forskellige refleksionsperspektiver er 

inviteret, så som: mangfoldighed, polyfoni, ligeværdighed.  

Krydsfeltsmedlemmer skal være i stand til se den sociale verden skabt gennem kommunikation 

mellem de forskellige aktører. Deres kommunikation præges af en åbenhed over for andres positioner. 

  

”Det skabende”. Bagvedliggende disciplin i forhold til dialogen – tilstræbelse af symmetriske 

øjeblikke 

Faren for at symmetri-intensionen glider over i selvkontrollering og selvdisciplinerings ”holdt-hed” er 

naturligvis tilstede i denne konstruktion. Det der kaldes på er symmetriske øjeblikke eller en 

tilstand af afbalanceret/ intentionalitet i retning af symmetri i asymmetrien.  

Ole Fogh Kirkeby25: ” vi kunne kalde det for dynamisk, eksperimentel symmetri.  

Fordringen er ophævelse af det personlige, konditioneringen, for at ophæve det asymmetriske. 

Øjeblikke, begivenheden og nuet står i modsætning til det narrative. ”Nuet” og det narrative skal her 

ikke ses som selvstændige rationaler i det skabende krydsfelt, men som delelementer der er 

baggrundsspejl og forståelsesramme for den optik vi søger ind mod ”fællesværen”/ tilstræbt symmetri 

på. 

Værdi – begivenhed 

Der foregår en bevægelse i ordene. Sproget kan indeholde et medium hvor det ikke er mig som er 

subjekt eller dig der er objekt, men det er det der er imellem os. Man kunne også kalde det 
                                                           
25

 Ole Fogh Kirkeby m.fl., Protreptik, 2008 
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kontekstuelle omskrivninger. Der skabes noget nyt når vi så at sige slipper os selv.  Vi tuner os ind. En 

stræben efter midten eller centrum af cirklen i mødet med en anden.  

Eventualernes 6 praksiszoner for den skabende dialog og retning  

De intentionelt symmetriske måder at erfare og handle på, kalder Ole Fogh Kirkeby, for eventualer, 

som betyder begivenhed. Det er ved at praktisere og udvikle disse at protreptikken fungerer. 

1. Erkendelse af magtesløshed og evnen til at blive hændt af det gode. 

2. Bekræftelse i frihed og evnen til at være kritisk og åben på samme tid. 

3. Åbning til et socialt rum. Viljen til at modtage den andens liv og turde tage det i sin varetægt. 

4. At være den andens gidsel. Evnen til at være et tilflugtssted for den anden. 

5. Evnen til at lade sig overraske, søge uden at foregribe. Evnen til ikke-ville og afstå fra at ville. 

Opmærksomheden retter sig mod 5 dimensioner. Sig selv, de andre, det der sker, at være et godt 

eksempel, opmærksom på opmærksomhed. 

6. Evnen til at fuldføre. Viljen til at have magten til låns og være viet til normativ fuldendelse. 

 

Samskabende praksis – fordring til det skabende krydsfelt. 

I et praksisfællesskab tager alle den i en proces af meningsskabelse. Meninger bliver formet gennem 

oplevelser, erfaringer, og mening udvikles ved at være handlende i specifikke kontekster. Ideelt set, 

indser deltagerne i den sociale kontekst, at deres position og holdning kun er ét ud af mange mulige 

syn på verden. 

Den samskabende forståelse skal ses i den tilgang til erhvervelse af mening. Den samskabende 

forståelse er erfaret i praksisfællesskab.  

Den samskabende og coachende praksis skal derfor forstås og ses som elementer fra 

oplevelsesbaseret og socialkonstruktionistisk- samskabende tilgang. I denne tilgang reduceres 

ambitionen og aktørens neutralitet og der fokuseres på samarbejde og samskabende dialoger. 

Aktørerne er dialogpartnere og har relation til hinanden som reflekterende medmennesker i et til 

tider mindre symmetriske  forhold. I dialogen mellem aktørerne i rollerne som coach og coachee, 

kredses der om værdier og meningsskabelse. I denne retningsoptik træder ontologiske og 

eksistentielle spørgsmål frem i dialogen, som har indvirkning på identitet, selvopfattelse og ikke 

mindst på deres måde at tænke på i helt konkrete livs-og arbejdssammenhænge.  

Det er her der fremkaldes den grundlæggende kim til at ” ville den anden”, som er DNA’et i 

samskabelses frekvensen og som er det Skabende krydsfelts tilsynekomst. 
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8.0 Analyse 

Jeg skal indledningsvist beskrive min analyses undersøgelses og besvarelsesform. 

Jeg har valgt at foretage 5 kvalitative interviews, hvor respondenterne i deres funktion/ stilling, 

repræsenterer det jeg i afhandlingen karakteriserer som krydsfeltet.  

De 5 respondenter er bekendte med min optik.  

De 5 respondenter har indgået i semistrukturerede interviews og har således været igennem den samme 

tematiserede undersøgelse, om end hvert interview repræsenterer et selvstændig og unikt møde.  

Analysens bestræbelse er at indfange inklusionens manglende implementeringskraft set igennem 

krydsfelts aktørens egen optik, men som væsentlig delelement af krydsfeltet. 

Analysens mål er ved fremkaldelse af alle aktørernes fortolkninger og antagelser, at fremkalde et samlet 

og endnu ukendt billede af et samlet krydsfelts tanker. 

 

Jeg vil i den følgende komme ind på tre analyse områder, der sammen med min interviews, teori og 

undersøgelse, skal forsøge at besvare min problemformulering.  

De tre områder er: 

 

 Hvorfor skulle der gå 20 før Salamanca erklæringen officielt ved lov, stadfæstes Danmark. 

 Krydsfeltets karaktér, og de mange diskurser, Hegemonisk. 

 - Hvad er opfattelsen af kommunernes formidling og styring af inklusionsarbejdet til 

   praksisfeltet.? 

 - Hvad er respondentens opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring, der er om 

    inklusion.? 

 - Jeg vil undersøge typer af dialoger i krydsfeltet, for at se på hvilke pædagogiske  

    paradigmer og basisværdier aktørerne trækker på (det er den kritiske analyse) 

 Hvorfor Samskabende praksis 

 - ligger der måske her en udfordring i at bringe de 4 diskursretninger ind i et    

   samskabende krydsfelt, som skal sikre inklusionens implementeringskraft.? 

 - Derefter vil jeg se på om og hvordan der kan skabes gensidig forståelse. det proaktive, 

    hermeneutiske aspekt.?    

 

Til besvarelse af problemformulerende spørgsmål, vælger jeg at indlede besvarelserne med egne 

antagelser. Herefter følger i analysen 5 udvalgte respondenter, som er min konstruerede 

referencegruppe på krydsfeltet omkring inklusion.  Jeg vil i analysen anvende og opstille 

respondenternes svar, i den kronologiske rækkefølge jeg forsøger at besvare mit spørgsmål fra 

problemformuleringen. Svarrækkefølgen blandt respondenterne følger nedenstående opstilling. 

 Det politiske led, Anne Vang, Børn og Unge Borgmester København 

 Forvaltnings led, Marianne Lønnee, Inklusionskoordinator, Lejre Kommune 

 Fagprofessionelt led, Nina Fredd, Special- og afspændingspædagog, KBH. 

 Forældre led, Jette Strother, Øresundsskolen 

 Forsknings led, Lone Johansen, Ministeriet for Børn og Undervisning. 
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Analyse område 1.  

 

Hvorfor skulle der gå 20 år, før Salamanca erklæringen officielt ved lov stadfæstes Danmark 

Til trods for at Danmark var et af de førende lande i selve formuleringsarbejdet med teksten til 

Salamanca erklæringen, kan Danmark ikke også bryste sig af en officiel praksis omsættelighed af 

Salamanca erklæringens hensigter umiddelbart efter erklæringens stadfæstelse.   

Nuvel, der er en progressiv og støt stigende interesse på landsplan og som også for visse kommuners 

vedkommende har været længe i gang. Men den grundlæggende forskel der her anlægges er, at det 

ikke er initiativer der er startet som følge af en landsdækkende tiltrædelse af Salamanca-erklæringen. 

De er udtryk for en ansvarlig, men dog selvstændig tilgang til Inklusionsrationalet.  Der kan derfor 

med den pluralisme og forskellighed der er udvist i de tiltag der ER kommet i gang, ikke undersøges 

komparativt eller udtrykkes officielle tilkendegivelse.  Der er ingen forskningsmæssig undersøgelser 

der kan anvise hvad der virker og kan derfor ej heller kvalificere det ene inklusions initiativ fra det 

andet i landet. De må som initiativer stå som selvstændige smukke blomster. 

 

Der findes ikke entydige svar på hvorfor vi har været så længe om at komme i gang endsige hvorfor 

det har forholdt sig sådan. jeg vil dog i det følgende forsøge at pege på nogle væsentlige indikatorer 

som sammen og hver for sig, har haft betydning den langsomme opstart af inklusion. 

 Ifølge Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, har inklusion været drøftet igennem de 

sidste godt 20 år. Det har været svært at få defineret, hvad inklusion specifikt kræver, 

eller hvilke interventioner der har en effekt i forhold til de enkelte elevers faglige og 

sociale udvikling. Indtil for få år siden har diskussionen om udviklingen af mere inkluderende 

kulturer på skoler primært haft et idealistisk og ideologisk niveau, mens der har været 

beskedent empirisk fokus. Inklusionsrationalet har i udpræget grad været 

individfokuseret. 

 Kommunerne har stået overfor store udfordringer i udviklingen af deres skoler, og i denne 

forbindelse har lærerne haft brug for adgang og kendskab til forskningen om inklusion, således 

at de kunne tage et evidens-informeret udgangspunkt til deres undervisningspraksis. 

På trods af at effektforskningen indenfor det pædagogiske område har været svær at 

gennemføre, og at der derfor fortsat er behov for yderligere forskning, er der dog på 

nuværende tidspunkt nogen viden om, hvilke undervisningsstrategier der fremmer en 

inkluderende praksis. Det er også fortsat sådan, at der kan være langt mellem 

forskningens resultater og praksis. Dette skyldes blandt andet, at en del forskning 

stadig ikke er i en form, der er tilgængelig for lærere. 

 En velkendt problematik i diskussionen om, hvorvidt børn med særlige behov eller børn, som 

af forskellige grunde ikke kunne tilpasse sig eller fungere i skolesystemet, skulle inkluderes i 

eller ekskluderes fra den almene skole. Da psykologerne Alfred Binet og Theodore Simon i 

slutningen af 1800-tallet etablerede deres intelligensbegreb og -test, var dette ud fra ønsket 

om at identificere de elever, der med stor sandsynlighed ville få problemer i det almene 

(parisiske) skolesystem – de svagtbegavede elever. 

Dette knytter ligeledes an til den tidligere Omsorgs og forsorgs pædagoguddannelse som 

senere ændredes til Socialpædagog uddannelse, hvor man i slutning af 1980’erne og starten af 

1990’erne så at sige lærte at segregere børn med særlige behov til særlige foranstaltninger, ud 

fra den hensyntagende pædagogiske tanke.  
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Skole og pædagogsystemet har således en lang tradition for at ekskludere børn fra den 

almindelige undervisning og daginstitution. 

 Samtidsperspektivet i perioden fra 1993 – 2013 er ligeledes et skift på mange fronter: 

Globalisering, Politisk skifte, New Public Management styringsoptik, fra eksklusion til 

inklusion, borger inddragelse, forskning m.m. Styringskæden er handlingslammet i 

retningsoptik. Det er dyrt at visitere til specialundervisning, og dyrt at opstarte 

inklusion, men hvad virker. Manglende evidens. 

Hvor 1993 var en tid med højkonjunktur, er 2013 lavkonjunktur. 

 Fortolknings diskrepans mellem forskere og styringskæden på hvordan inklusion skal 

forstås. 

 Fortolknings difference mellem fagprofessionelle på inklusionsretningen. 

 Forældre bekymring på folkeskolens klasse sammensætning 

 Lærer bekymring over manglende kompetencer til at løfte opgaven med at modtage børn 

med særlige behov i klassen. 

 Forskningsmæssigt lavvande i forhold til hvad skal undersøges, hvad virker, hvor skal vi starte. 

Som jeg indledningsvist har beskrevet, vil i det følgende indsætte respondenternes antagelser, som her skal 

anvise krydsfeltets refleksioner i den anviste kronologiske rækkefølge. 

 

 

Analyse område 1, respondentsvar: 

Hvorfor skulle der gå 20 år, før Salamanca erklæringen officielt ved lov stadfæstes Danmark 

Politiske led:  

Anne Vang: hvorfor der er gået så lang tid, jamen det er jo svært. Det er jo ikke specielt simpelt. 

Jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at, der var noget mere forskning og noget mindre 

dokumentation omkring børn. Altså fordi, hvis vi vil have et stilbillede på hvordan en given 9. klasses 

overgang har klaret sig i skolen eller hvor mange der har været i specialskole osv., det kan du få ved at 

knipse med fingrene ikk’. Du kan måske endda få 3 forskellige variationer af det i form af 

kvalitetsrapporter og PISA osv,.. øh,…men der er ikke meget af det der siger noget om kausaliteter,.. 

altså hvorfor var det sådan,…. Da vi sad og skulle lave vores specialreform i københavn,… der havde vi 

på vores møder nogle rigtig gode og velbegrundede formodninger om, hvad der kunne virke ikk’,…men 

dybest set ved vi jo ikke om,… hvis vi har én krone og vi investerer den i ekstra småbørnspsykologer 

eller i resursecenter bemanding, eller i det fysiske,…. Vi ved sådan set ikke hvad der har størst effekt,… 

og jeg ved godt at det ikke er så simpelt. Altså, det ved jeg godt.  

Men man kunne godt prøve at få noget mere praksisforskning, noget mindre dokumentation og noget 

mere forskning,… det synes jeg kunne være rigtig rart,.. det tror jeg vil få det til at rykke hurtigere også. 

Mig: det er jeg sådan set fuldstændig enig med dig i, fordi det er en af de teser jeg prøver, ..jeg prøver 

sådan set ikke at lave nogen dom over det,.. men jeg har bare undret mig over hvad der egentlig skete, 

fordi danskerne var faktisk forgangsmænd, i forhold til at beskrive Salamanca erklæringen, og så har 

det sådan set undret mig,  at siden de tog hjem,.. hvorfor den ikke kom op at køre med det 

samme,…hvad der skete der, det har jeg prøvet på at dvæle lidt ved og prøvet på at undersøge. Og du 

var sådan set selv lidt inde på det,.. gad vide om forældrene har lavet en modstand, om der er en 

sammenhængkraft i at forældrene søger væk, så snart de hører at der skal inkluderes i 

daginstitutioner og folkeskole eller om det ligger et helt andet sted.   
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Anne Vang: Jamen dybest set, hvis man skal se hvad menneskers interesser er i det her ikk’,…de fleste 

folkeskoler har ikke nogen interesse i at få specialbørn tilbage,..fordi det kan være en ”smadder” hård 

opgave. Forældrene gider heller ikke at have dem,..specialskolerne vil sådan set gerne have lov til at 

blive ved med at eksistere. Så på den måde er der ikke nogen der har,… så skulle det være et politisk 

niveau,…der har en interesse i at gøre det,… fordi det er det rigtige ikk’,… Men så er man begyndt at 

snakke om det på sådan en sparemåde istedet for, som jo i virkeligheden gør almenskoler og 

specialskoler og forældre endnu mere bekymrede,…og ikke mindre bekymrede,… og det tror jeg er rigtig 

farligt, at tale om det på den måde,…også fordi,.. jeg tror faktisk,…hvis man taler om det her på den rigtige 

måde,..og sørger for at få nogle børn der kan fungere,… så bakker alle almenskolens lærer jo faktisk op. 

De synes jo det er en fallit erklæring at ta et barn de ikke kan få til at trives og synes det er fantastisk 

når de KAN få et barn til at trives. Så på den måde med at få lærerne med,.. at det godt kunne betyde 

ret meget. Der er jeg faktisk noget jeg fortryder i forbindelse med den måde sparringsgruppen, det var,… 

jeg havde jo ikke lige tænkt over det,… men jeg kan se at de områder i København,… de fem områder 

som har haft repræsentanter i sparringsgruppen, der bliver der arbejdet meget mere med det, fordi de 

selv har været med til at lave det,…og hvis jeg skulle have lavet det om,… så skulle der have været 

repræsentation fra alle områder i sparringsgruppen,… det tænkte jeg ikke over,… jeg tænkte bare vi 

skulle have gode input,…jeg havde ikke lige tænkt over at sparringsgruppen også skulle sikre et lokalt 

ejerskab,…og hvor vigtigt et lokalt ejerskab egentlig er i forhold til den her dagsorden.            

Forvaltnings led:  

Hvorfor skulle der gå 20 år, før Salamanca erklæringen officielt ved lov stadfæstes Danmark? 

Marianne Lønnee: Jeg snakkede med nogle skoleledere om, hvorfor er vi ikke blevet bedre til det,… 

hvorfor er der ikke sket noget mere,….så tænkte jeg,… er det fordi,…den her understøttelse og 

processuelle understøttelse af, at når vi vil noget,…så får vi også skaffet nogle strukturer for det og 

noget systematik i det og det har vi ikke opfundet endnu, det er ikke godt nok endnu. Det er jo lidt med 

Visionen her,… at fra at vi har fået idéen til at vi går ud i praksis, så er der brug for noget guidning og 

facilitering, noget, der kan understøtte den forandringsproces man er i gang med, i virkeligheden 

handler det jo også om at have nogle dygtige ledere som er med til at sætte gang i de her 

forandringsprocesser. Og det har vi måske ikke gjort godt nok. Og så tror jeg at man skal blive ved med 

at løfte visionen og Salamance erklæringen op,… blive ved med at tale om det,…Det er det her vi skal. 

Ellers kan salamanca erklæringen blive noget der ligger langt væk, fra mig og min praksis.   

Mig: Kunne man have set, hvis man nu satte en spejl op,…er det så i virkeligheden ikke det samme som 

er sket med Salamanca erklæringen,…som sker lige nu og her,…for nogen i det fagprofessionelle miljø 

anskuer inklusion, som en opgave der er langt væk,…Det er det mit spørgsmål går på,… at selvom det 

er 20 år siden,..bor der så en forklaringsmodel i, at vi snakker om inklusion på forskellige niveauer, men 

vi stræber ikke på at mødes med hinanden for at forankre det? 

Marianne Lønnee. Det tror jeg du har meget ret i. man kan sige,.. hvem er det så der skal mødes. Fra 

man vælger at sige ja til Salamanca erklæringen,..så er det det næste led man skal have fat i,… der er jo 

nogen der skal komme hjem og tale med dem som er et netværk, hvor nogen taler videre med de 

næste,..sådan så det når derud lige som den her vision,..hvor mit håb er at man på alle afdelinger ude i 

vores organisation, sætter sig ned og tager den drøftelse,… hvad betyder det her i praksis hos os. Vi 

skal omsætte det i praksis,… hvordan skal vi så gøre det. Der SKAL noget til, der understøtter der og 

det starter med dialog, Italesættelse af det, høre menneskene, hvad betyder det for jer i praksis, 

hvad er det for en forandring vi skal arbejde med.  

Og så tænker jeg også,… om vi nogen gange kan have en tendens til, i skoleverdenen og 

dagtilbudsverdenen at ryg-klappe hinanden lidt, i forhold til vores pædagogiske praksis,..Det gør vi da 
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allerede, det er da godt nok,…vi er da anerkendende. I virkeligheden er det jo dis-anerkendelse, for vi tør 

ikke stille spørgsmålstegn ved den praksis vi udøver. Der er en berøringsangst nogen gange tror jeg. 

 

Fagprofessionelle Led:  

Hvorfor skulle der gå 20 år, før Salamanca erklæringen officielt ved lov stadfæstes Danmark. 

Nina Fredd.  Det er et tungt system som er svært omsætteligt. Vi har fået for lidt at vide om hvordan vi 

skulle gøre og hvad der metodisk ville virke. Der er tænkt for længe og handlet for lidt i forhold til at 

fortælle os hvad vi skulle gøre. Jeg ville ønske at der havde været mere ledelse til at fortælle os hvad vi 

skulle gøre., fordi vi jo har hørt hvad der skete rundt omkring. Det virkede som noget der var meget 

langt væk fra vores egen virkelighed.  

Forældre Led: (se lydfil) 

Forsknings led: 

Hvorfor skulle der gå 20 år, før Salamanca erklæringen officielt ved lov stadfæstes Danmark 

Lone: det ved jeg faktisk ikke, det kan jo være gisninger, det kan jeg ikke sige noget kvalificeret om. 

Det er jo noget af et vendepunkt, og noget af en anden måde at tænke og tale og gå til tingene på, som 

måske også er medvirkende til at vi måske trods alt ikke er nået længere end vi er på trods af de 

mange år vi egentlig har arbejdet med det. Og det kan også være sandsynligt for hvorfor man ikke gik i 

gang med det samme. 

Man kan jo også sige at det ikke er sådan at der ikke har været fokus på det, det er rigtigt at der er 

stigende grad af fokus, og det hænger jo sammen med en modenhed, og vi er også nået et sted hen 

hvor vi simpelthen,… og det er jo rent økonomisk, der ligger så mange ting i det specialiserede område, 

Det er både det med økonomien men det er også det med hvad, er det for et samfund vi skaber for de 

børn der eksisterer i det her samfund. Så da kan man sige det er interessant med normalitetsbegrebet, 

Det jo næsten en kliche, men er det godt at vi har fået så snævert et normalitets begreb, som udskiller 

så mange, og er det det normalitetsbegrebet og praksis vi skal ændre noget på, så det er godt for 

børnene.  

Der er ingen tvivl om at den økonomiske diskurs spiller rigtig meget ind og jeg tænker at det 

desværre nok er så simpelt. Det er det der har været dråben og det der har givet endnu mere skub i 

det. 
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Delkonklusion på analyse område 1. 

Som antydet mine indledende betragtninger, findes der ikke noget entydigt svar på hvorfor Danmark 

ikke allerede efter Salamanca erklæringens stadfæstelse tiltrådte sig denne, som landsdækkende 

indsats område. Der findes til gengæld en række indikationer og som jeg ser antydet i mine interviews. 

Her kort skitseret: 

Det politiske led: mere forskning og mindre dokumentation.  

Forvaltningsledet peger på manglende metodik og understøttelse.  

Fagprofessionelle: manglende viden og formidling af inklusion lokalt. 

Forældre led: manglende viden og medindflydelse på praksis. 

Forskningsledet peger på diskurser i spil, og manglende viden om hvad der virker. 

 

Salamanca erklæringen synes i sin konstruktion og kerneopdrag at være meget fokuseret omkring sin 

beskrivende vision, men ikke så praksis orienteret omkring hvordan en kulturel forankringsproces 

skal finde sin implementeringskraft i de enkelte lande. Der ligger jo her en underforstået optik i 

landenes indbyrdes politiske og strukturelle samfundsstrukturer, der har afgørende betydning for 

hvordan inklusions- kerneydelsen finder sin anknytnings mulighed.  

Altså kort sagt. Hvordan kunne Salamanca erklæringens internationale visioner om Inklusion, 

oversættes og omsættes til en Dansk strukturel kontekst.    

Danmark har for så vidt allerede været i gang med inklusion i mange år, men dette må karakteriseres 

som lokale kommuners indsats, om hvilke vi ikke kan sige noget generelt da det ikke er konsistente 

projekter, der er ingen valid dokumentations præferencer, man kan ikke sige noget præcist om hvad 

der har mere effekt end noget andet. Kort sagt, de enkelte, men i sig selv smukke eksempler, kan ikke 

ikke indsættes i en generaliserbarhed. Dette må i sin kerne være problemstillingen. Enten er 

problemet at vi som land ikke kan lovgive, på det eksisterende grundlag fordi det er lokalt forankret. 

Eller så har Danmark, om end sin tiltrædelse til Salamanca erklæringen, ingen viden pt. om hvordan 

inklusion virker og praksis omsættes. I en bureaukratisk og styringsmæssig forstand, mangler vi 

videnom hvad der virker, for at kunne lovfæste nationalt.  
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Analyse område 2 

Krydsfeltets karaktér, og de mange diskurser. hegemonisk. 

En skildring på Krydsfeltet’s asymmetriske kommunikations cirkler, og mulig løsning på inklusionens 

sammenskabelses retning. Analyse forklaring forsætter efter skildringen 
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Ovenstående skildring af krydsfeltet, er et forsøg på at visualisere den organisatoriske styringskæde, 

fortolket i Miljøer. De tre miljøer Politik, forvaltning og fagprofessionel er skildret inden for rammen af 

en organisatorisk enhed, eller selvstændigt system. (uden at jeg dermed skal lægge op til et 

”Luhmansk” perspektiv og indbyggede blinde vinkler) systemet er illustrativ afspejling af en 

bureaukratisk lukket enhed, men som i styring trækker på flere systemer uden for cirklen. Systemerne 

uden for cirklen, er Forældre/ borger system, og forsknings systemet.  ( der kunne sikkert anlægges 

flere perspektiver på indflydelses – systemer).  

Jeg har valgt de 2 systemer udenfor rammen, da de har direkte tilknytning til kerneydelsen i 

styringskæden, ved forældrene til børnene i skoler og daginstitutioner. Og endelig forskningen til 

anvisning af metoder, evidens, undersøgelse m.v. der kan anskues som styringskædens værktøjskasse. 

Illustrationen er beskrivende om de enkelte miljøer særskilte diskurser og tænkning. 

Illustrationens er samtidig en skildring der billedliggører en total optik på mine antagelser om hvad 

jeg ser som krydsfeltet.  

Illustrationen er endelig en skildring af en progressiv fremskrivning på skabende fællesskabs retning. 

Denne skabende fællesskabsretning uddybes i mit sidste analyseområde, men er ikke desto mindre 

betydningsfuld i forståelsen af hvor inklusionsrationalet skal finde sin implementeringskraft. 

 

I den følgende analyse uddybes der ved hjælp af respondenternes svar: 

- Hvad er opfattelsen af kommunernes formidling og styring af inklusionsarbejdet til praksisfeltet.? 

- Hvad er respondentens opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring, der er om inklusion.? 

- undersøgelse af typer af dialoger i krydsfeltet, for at se på hvilke pædagogiske        

paradigmer og basisværdier aktørerne trækker på (det er den kritiske analyse) 

 

 Politiske led: 

Mig: Hvad er din opfattelse af kommunens formidling og styring af inklusionsarbejdet til praksisfeltet.? 

Anne Vang: det vi jo prøver, er jo at, ,…er at lave forløb for alle hvor vi inddrager alle i erkendelsen af at 

det er en god ide at få et ejerskab,… f.eks. i sidste uge havde vi en stor konference hvor  alle  

fagpersonerne, omkring børn med tale/ høre og småbørnspsykologerne, sundhedsplejerskene, alle de 

her tværfaglige funktioner og samlet dem for første gang nogen sinde faktisk,…til at tale om, hvordan 

man bedst kan støtte op om inklusion,…Det tror jeg er vejen frem, men jeg må også bare anerkende at,… 

at det er godt at gøre det og det er rigtigt at gøre det, men det er slet ikke nær så effektfuld som rent 

faktisk at inddrage mennesker i hvordan du , altså …i arbejdet med at lave fysikken,.. altså det at holde 

informationsmøder, og i implementeringen af det der allerede er besluttet. Det andet giver bare større 

ejerskab.     

 

Mig: Hvad du iser som det væsentligste bidrag til at inklusionen den får en implementeringskraft i 

Københavns Kommune eller så at sige på Landsplan.? 

 

Jeg tror at det vigtigste er at man ikke tager alle specialbørn der er specialbørn i dag og som har løbet sig 

staver i livet i folkeskolen eller i almindelige børnehaver,… og så bare ”møver” dem ud,… fordi så får du 

en modstand blandt lærere og pædagoger i forhold til inklusionsopgaven. Altså hvis man som politikker 

gør det her i et for hurtigt tempo,… så får du nogle børn som det bliver synd for. Du er nødt til at have 

børnesynet på det og ikke det her spare syn. Ellers tror jeg at de personaler der gennem der handlinger 

hver eneste dag,  skal sørge for at få det til at fungere, ..så tror jeg de vil blive skeptiske. 
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En sidste del jeg godt kunne tænke mig at sige om København, det er ,..altså at jeg tror det er ret vigtigt at  

sørge for at der er den støtte som der skal til rundt omkring vores fagpersonale. 

Altså hvis f.eks har et barn der åbenlyst skal i specialskole, øh,… hvis du så oplever at det tager syv 

måneder overhovedet at få kontakt til PPR for at få en udredning osv,.. så mister du jo troen som lærere 

på at det nytter noget,…. Og så kan der være tre andre børn som du kunne have lavet denne ekstra 

indsats for, som gjorde at de egentlig fungerede som du jo ikke får set fordi du kæmper med det andet, …. 

Så jeg tror det er rigtig vigtigt. Altså ,… vi har  lavet et resurse center for hver skole, hvor der er en 

skolesocialrådgiver og en lokal PPR, altså et system for pædagogisk psykologisk rådgivning og så en 

adfærd kontakt og trivsels lærer, der arbejder sammen med vores lærere om hvordan sikrer vi støtte – 

setup’et omkring vores børn,..det samme med børnehaverne, vi har småbørnspsykologer som sørger for 

at hjælpe der hvordet er nødvendigt med psykologisk ekspertise. Der havde vi 8 i København, men vi har 

600 vuggestuer og børnehaver og der kan jo selv regne ud hvor nemt det er at få adgang til sådan en 

småbørnspsykolog der har vi så ændret ned til at sørge for at der kom flere, det tror jeg er ret vigtigt. 

Altså hvis man vil have sit personale og sine pædagoger og lærere til at gå til denne her opgave med 

oprejst pande, så er det også vigtigt at der er nogle ordentlige rammebetingelser og at vi kan løse dem.  

 

Forvaltningsled: 

 

Mig: Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring med inklusion på de forskellige 

niveauer (Politisk, forvaltning, fagprofession).? 

Hvad er opfattelsen af kommunernes formidling og styring af inklusionsarbejdet til praksisfeltet.? 

Hvad er respondentens opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring, der er om inklusion.? 

 

Marianne: på det politiske niveau, så tror jeg vi har en B&U formand, som har større viden end en 

anden politikker har. Hun er dybt engageret. Hun er meget autentisk, og kan også godt tåle at høre at 

mennesker ikke er enige med hende. 

På Chef, direktør niveau,…ja, der vil jeg sige det er min klare fornemmelse er at især de 3 chefer for 

dagtilbud, skole og PPR,… de har sat sig godt ind i det her. Ikke at de kan sige,… ”så er det sådan her vi 

skal gøre i praksis” men de har en meget klar fornemmelse af det når man drøfter det her, hvad er det 

vi skal lære, hvad er det vi skal udvikle, så synes jeg vi taler samme sprog. 

Det decentrale niveau, Lederne: Det er meget forskelligt. Det kunne jeg se af høringssvarene,…ikke at 

der er noget galt i dem, der ikke nogen høringssvar der er bedre end nogen andre,…men det giver 

nogle meget gode pejlemærker på, hvad handler det om, hvad er det for en tænkning. Jeg kan jo høre 

og læse ud af svarene og i drøftelserne jeg har,..At fokus er meget på barnet, fra at ha et langt større 

fokus på gruppen. De relationer og samspil der er i gruppen. Det samme gør sig gældende på 

Medarbejder niveauet. 

Det er dybt interessant,… men så er der jo arbejde til os. 

 

Mig: Ser du nogle diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem niveauerne? 

Marianne: Ja det gør jeg. Det kan blandt andet være, det her handler om en drøftelse af udvikling og 

trivsel,..og nogen gør det til et enten eller,… eller pengene. Så er det er den økonomiske diskurs der 

skal styre på det her,… eller er det det enkelte individs udvikling, den etiske diskurs. Og det er sjovt,… 

nogen går det til enten eller. 

Så er der dem der taler om begge dele,… men jeg vil gerne have at det er det etiske der bliver styrende 
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og ikke pengene.  

Og de 2 ting er bare så forbundet med hinanden,…og der kan jeg godt høre,…at der ligger der en 

udfordring i at forstå bevæg grundende for det her og det ikke kun er trivsel og udvikling for alle,..eller 

kun det med pengene der er afgørende. Begge dele er vigtige og det er øvelsen i det der er ret svær. Og 

det er meget interessant at høre ledere fornægte, at der er noget med pengene i det her. Det må vi 

kunne finde ud-af-agtigt. Det synes jeg er interessant.  

 

Mig: Hvad kan en årsagsforklaring være på denne optik? 

 

Marianne: Ja,… der kan være flere,…Jeg tror at ledere-medarbejdere, godt kan tro at når politikkere 

melder noget ind, så er det spareøvelser,….som handling,… en forudfattet mening,..sådan er det jo,… 

når politikkere kommer med noget, så handler det bare om pengene…så man tillægger det politiske 

motiv,…også regeringen,… at det drejer sig bare om pengene,…så det betyder også, at når man læser 

hvad Christine Antorini siger,…så kommer ens øjne til at fokusere på det med de mange penge der er 

brugt på specialområdet….det kan være med til at fastholde en forestilling om at det bare er pengene 

det handler om. 

Så tror jeg også som jeg sagde før,… at man kan være drevet af selv at ville løfte,.. det medmenneskelige 

perspektiv,…vi vil ha at det bliver det,… vi vil være insisterende på, så det bliver en fornægtelse af at 

pengene kan betyde noget,…så man har svært ved at se at økonomi rent faktisk også er et 

styringsredskab i forhold til at understøtte det vi gerne vil.  

Og det tror jeg nogen fornægter. Der er et DEM/OS der kommer til udtryk.  

Så den øvelse der kan være er at få kigget på mit eget MINDSET det er der også en fornægtelse af.  

Der er også politikkere, for hvem ,… hvis man skulle vende det om,… de er godt klar over at vi har en 

økonomisk udfordring,… men de har altså også hjertet i det her. Det betyder noget for os alle,…. Vi vil 

have et ordentligt samfund, vi vil ha ligeværd, vi vil have at alle mennesker har lige adgang.  

Der er nogen forestillinger om hinanden som uheldigvis ”clasher” mod hinanden. Man tillægger 

hinanden nogen motiver som ikke er virkelige.  

 

Fagprofessionelle led 

Mig: : Hvad er din opfattelse af kommunens formidling og styring af inklusionsarbejdet til 

praksisfeltet.? 

Nina Fredd: Jeg har indtryk af at forvaltningen er meget langt væk, når det gælder om at støtte praksis 

feltet. Jeg oplever meget sjældent, eller,,… næsten aldrig er der er en forbindelse mellem styringen og 

os. Ellers vil jeg sige at jeg faktisk ikke ved så meget om hvad de sætte vi værk. Nu er jeg jo også på en 

specialskole, øh,… hvor inklusion sådan som det måske tænkes her skal sættes ind i et andet 

perspektiv. Men jo,… man kan da godt sige at der også er tale om inklusion på en specialskole. Børnene 

her fra skolen er meget ”tunge” så det er vel ikke dem man tænker på skal over i den almene 

folkeskole. Men stadigvæk,… vi får for lidt at vide om hvad man har tænkt sig,.. så jeg kan egentlig ikke 

sige noget kvalificeret omkring kommunens formidling. 

Forældre led: 

Mig: Hvad er din opfattelse af kommunens formidling og styring af inklusionsarbejdet til praksisfeltet.? 

Jette Strother: (lydfil) 
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Forsknings Led:  

Mig: Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring der er med inklusion, på det 

politiske, forvaltningsmæssige og fagprofessionelle niveau.? 

Lone Johansen: det er et godt spørgsmål, det er jo meget meget forskelligt, det er vidt forskelligt,.. der 

er nogen kommuner der har arbejdet med inklusion i rigtig mange år, og hvor der er masse af viden 

både om selve det at inkludere og hele implementeringsarbejdet. Der jo meget viden der skal være 

rundt omkring. Men det er meget svært at give et generelt billede. Noget af det jeg har opfattet det er, 

hvordan er det vi får forskningen formidlet på en måde, hvor det bliver til gavn og hvor det bliver 

brugbart også for praktikkerne,.. og det kan man måske sige noget mere generelt om. Der kan sagtens 

proppes noget mere viden ind i praksisfeltet, i forhold til hvad ved vi, og hvad ved vi ikke har effekt. 

Man skal i øvrigt passe lidt på med at generalisere vidensniveauet mellem de nævnte parter, men 

noget af det jeg kan sige er, at der kan være 2 forskellige opfattelser,.. der kan være opfattelsen som 

generelt kan være ude at gå, måske en stor del,.. det er det her med at de her elever der er segregeret 

som vi skal have ind i undervisningen,… og det er det vi taler om når vi taler om inklusion. 

Så kan der være nogen der tænker, (og det ved jeg, at man nogle steder arbejder meget med), at få talt 

egen ledelse om det, at inklusion handler om alle børn. Og der synes jeg man kan se en tendens til en 

forskel om man er en udadvendt skole. Og det gør man jo fordi, der kulturelt er langt højere grad af 

tradition for at børn er i dagtilbuddene så man har ikke det der segregerede sprogbrug. Så der for 

bliver inklusionsforståelsen at det er for alle børn. og hvor man kan se tendens til at nogen at nogen 

skriver at jeg vil meget gerne flytte op at der arbejder vi jo med børn der er segregerede helt af 

undervisningen og derfor kan inklusion for nogen, og det kan både være på det politiske og praktiske 

niveau, komme til at handle om at få de elever tilbage og det handler jo bestemt om alle børn frem for 

det. 

Mig: Ser du nogen diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem niveauerne.? 

Lone: selvfølgelig er der en diskrepans fordi om man sidder som politikker eller om man sidder som 

central leder eller decentral leder eller en medarbejder, der er jo en diskrepans i indsatser. Men nej jeg 

vil sige den diskrepans er selvfølgelig fordi det er forskellig om jeg er praktikker eller politiker,….men 

jeg synes ikke jeg kan sige, at politikker tænker sådan eller praktikker tænker sådan,… jeg tænker 

nogen praktikkere ser det med egne øjne og nogen ser det med fælleskabs og ”alle børns brillen” og 

det er der såmænd også nogle politikkere der gør. 

så jeg kan ikke, nej jeg kan ikke pege på en særlig diskurs i praksisfeltet og en anden diskurs i politiker 

feltet. 
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Delkonklusion på analyseområde 2. 

Når krydsfeltet som metaforisk billede er en interessant størrelse at bringe i anvendelse, er dette jo 

betinget i, at inklusion er et område som interagerer med alle systemer. Det er et rationale, vis omfang 

ikke kun kan begrænses til at blive anskuet politisk, eller forvaltningsmæssigt, fagprofessionelt eller 

forskningsmæssigt. Forældrene(som system), står i et krydspres, der på den ene side er at forstå hvad 

vi strukturelt sætter i scene for deres børn (det gælder både forældre til børn med eller uden særlige 

behov)og på den anden side at være en naturlig del af den beslutningsproces der forankrer inklusion. 

Krydsfeltet er derfor en nødvendig størrelse at sætte luppen over, for at identificere inklusionstemaets 

vandring gennem systemerne ud til interessenterne, i rationalets omsættelighed fra vision til 

implementering.  

De typiske bekymringer i krydsfeltets bygger på antagelser om hinanden, som i udgangspunktet er 

begrænsende forestillinger om hinandens motiver for ikke at ville samarbejde om Inklusionens 

implementering. Dette kan ses både i ”oppefra- ned” optik og i en ”nedefra- op” optik, og endelig i en 

”udefra- ind” optik og ”indefra – ud” optik.  Der er med andre ord en tendens til at lede efter, om jeg så 

må sige skyld, i den andens manglende tilgang/medvirken, til at vi derfra hvor vi selv står, kan handle.  

Perspektiverne er derfor mangesidige og komplekse, men i sin analyse i forhold til helheden enkel. 

Helhedstænkningen er totalt fraværende eller dysfunktionel. Der er generel mangel på at omdirigere 

sin system-vane-tænkning, til at ville overgive sig til fælleskabet.  Nuvel, intensionerne er til stede, og 

de gode eksempler få. Den landsdækkende indsats og handlingskraft, på at opsøge den tværfaglige og 

organisatoriske fællesmængde, er mangelfuld.  

Kort sagt: mangel på fællesskabs orienterethed, understøttelse og ledelsesmæssigt ansvar der tager 

retning. 

 

 

 

Typer af tolkninger og antagelser i krydsfeltet  

Det politiske led: Manglende viden i praksisfeltet, vi ved ikke hvad virker. Top-down styring. Økonomi, 

Mere fællesskab-orientering. 

Forvaltningsledet: Manglende bevidsthed i praksisniveauet om inklusion. Top Down styring. Mere 

ledelsesstyring. Økonomi. 

Fagprofessionelle: Den økonomiske diskurs er styrende, snarere end den etiske. Mangle på større 

åbenhed og villighed, Handle på det, Manglende ledelse. Top Down styring. 

Forældre led: Top Down- styring, for lidt indflydelse og videndeling. Forældre inddrages. 

Forskningsledet: Der mangler kollektiv viden, praksisfeltet mangler viden. Vi ved ikke hvad der virker. 
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Analyse område 3. 

Model på den samskabende kvintet, hvor forældre og forskning er en del af fællesmængden eller det 

skabende krydsfelts udviklingsretning. Modellen er en videreudvikling af første figur, i retning af 

samskabelses perspektivet og ”eventualernes” praksis zoner (Kirkeby) 
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Analyseområdet her er et forsøg på at svare på: Hvorfor Samskabende praksis? 

 

 Antydet i min hypotese, problemformuleringsspørgsmål og undersøgelse indtil nu, 

- ligger der måske her en udfordring i at bringe de 4 diskurs retninger (Dyson)ind i et   

samskabende krydsfelt, som skal sikre inklusionens implementeringskraft.? 

 

Mine egne grundlæggende forestillinger om samskabelse mellem de 4 diskursordener ( Dyson). 

Den fordomsfrie, fordybende, meningsskabende og værdiorienterede dialog udfoldes, hvor 

krydsfeltets aktører, og må indfinde sig i en fordomsfrihed, hvor inklusion som fænomen, ikke 

underlægges et bestemt metodisk analyse område, men et begreb vi fælles må fortolke i sin 

fuldkommenhed. 

Samtalen baseres på en kobling af person og kontekst. Gennem kontekstinddragelse og 

situationsbestemthed, skabes mening i dialogen. Den skabende dialog danner basis for en ny fortælling 

i forhold til den udfordring den enkelte aktuelt er optaget af. Denne fortælling er et produkt af den 

samskabende dialogpraksis, mellem krydsfeltet aktører, og afspejler samtidig en udviklingsproces. 

Øvelsen er i fællesskab at skabe forandring i den hidtidige historie/  låste diskursordener, er ved at 

inddrage nye begivenheder, erfaringer og bevægelser. 

Narrativerne formes i en selvreflekterende proces og hjælper krydsfelts aktørerne eller 

triadesystemerne med at skabe sammenhæng og mening, som et udtryk for deres relation til 

specifikke andre og kontekster. 

Inklusion er som tidligere nævnt ikke nogen metode, men et samfunds, sociokulturelt, fænomen, hvor 

Første orden, i retning af forståelse må være at ophøje krydsfeltets blikfang, til i fællesskab at se 

helhedsbilledet ved inklusion.  

Anden ordens perspektivet, må være at bringe det sete ind i et dialogisk refleksionsrum,… for 

herigennem at finde krydsfelts, samskabelses evne.  

 Et helt nyt 3. perspektiv er at bringe øjeblikket og muligheden for at erfare i fællesskab, ind i en 

fordomsfri praksiszone og som er beskrevet af Ole Fogh Kirkeby’s 6 eventualer: 

6 praksiszoner for den skabende dialog og retning26  

De intentionelt symmetriske måder at erfare og handle på, kalder Ole Fogh Kirkeby, for eventualer, som 

betyder begivenhed. Det er ved at praktisere og udvikle disse at protreptikken fungerer. 

1. Erkendelse af magtesløshed og evnen til at blive hændt af det gode. 

2. Bekræftelse i frihed og evnen til at være kritisk og åben på samme tid. 

3. Åbning til et socialt rum. Viljen til at modtage den andens liv og turde tage det i sin varetægt. 

4. At være den andens gidsel. Evnen til at være et tilflugtssted for den anden. 

5. Evnen til at lade sig overraske, søge uden at foregribe. Evnen til ikke-ville og afstå fra at ville. 

Opmærksomheden retter sig mod 5 dimensioner. Sig selv, de andre, det der sker, at være et godt eksempel, 

opmærksom på opmærksomhed. 

6. Evnen til at fuldføre. Viljen til at have magten til låns og være viet til normativ fuldendelse 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ole Fogh Kirkeby m.fl., Protreptik, 2008 
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Spørgsmålene til respondenterne: 

Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt på inklusionsopgaven? 

 

Politiske led:  

Mig: Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt på inklusionsopgaven? 

Anne Vang: Altså,…ude på skolerne oplever de jo at få flere og flere børn med behov for hjælp og støtte. 

Og de oplever også en national politisk debat, som i meget høj grad handler om besparelser 

og som nogen gange har en tone, der øh,..gør lærere meget bekymrede,… og som i øvrigt også gør 

forældre meget bekymrede. Jeg har snakket med mange forældre der siger Hallo, jeg har ikke lyst til at 

der skal sidde 5 autist børn i min søns klasse. Øh,… og det er der altså heller ikke nogen der har tænkt 

sig at der skal, men forældre er bekymrede og lærerne er bekymrede,.. og det forstår jeg sådan set 

godt.øh,… så der er et meget meget væsentligt stykke arbejde i og formidle hvad det egentlig er der 

sker, fordi, altså,… hvis man er meget bekymret når man går til en opgave, så er det jo i 

udgangspunktet ret svært at løse den ikk’…..så derfor er der i de investeringer vi gør i København og 

det faktum at vi ikke har tænkt os tage børn der går i specialskole i dag og ”mase” dem ud i almen 

området, det er ret væsentligt at få formidlet det på en god måde…. fordi så kan man jo komme fra 

bekymring over hvad der skal ske, til det reelle inklusionsarbejde,… fordi det jo kræver noget af nogle 

faggrupper, altså med inklusionen. 

Nu snakkede jeg meget om det fysiske, men noget af det vi også har gjort er også at have den 

rigtige støtte rundt omkring med fagpersonale og efteruddanne dem. Vi har det vi kalder for 

sommeruniversitet i København, hvor alle lærere har fælles efteruddannelse. Og der har vi 

valgt at inklusion skal være et af de fælles efteruddannelsesmoduler man tager,… sådan så alle i 

virkeligheden kommer igennem et inklusionsforløb hvor man lærer,….øh,… der var en pædagog 

der sagde det meget godt…Hun havde været igennem det der forløb,… og så havde hun lært at et 

konkret aktionslæringsforløb, hvor man havde set på hendes praksis i institutionen. Der havde hun 

haft et konkret barn, som hun havde opfattet som uopdragent,… øh,.. simpelthen et umuligt barn,… og 

det viser sig så at han i virkeligheden er der, hvor han ikke har en diagnose, men hvor han har nogle 

autistiske tendenser. Og det han ikke kan kapere, det er når alle børnenes jakker bliver smidt i en 

”syndig” bunke om morgenen i garderoben. Han har simpelthen brug for at få sin egen knage. Det har 

de kæmpet for. Han har brug for noget struktur omkring sig,… og hun (pæd.) lærer så de her 

redskaber, og lærer i virkeligheden at se, ikke et problembarn, men et barn som får problemer med 

mindre at voksne sørger for at skabe den kontekst omkring ham der gør at han kan fungere,….hvilket 

jo er vores inklusionssyn i København. Men det kom jo ikke af sig selv da hun ikke har haft det på sin 

uddannelse, så hun,.. altså de her helt konkrete redskaber giver jo god mening for hende at få dem. Når 

hun får de redskaber, så kan man lige pludselig snakke om det på den måde, at hun ikke oplever at hun 

skal ta et barn som har været i en socialbørnehave tilbage, men at hun skal sørge for, at den her dreng 

han får den her støtte der skal til, for at han at ha ikke blive et specialbarn i fremtiden. Det er jo en ret 

væsentlig forskel.  

(Der er ikke svaret direkte på spørgsmålet, således at et samskabende krydsfelt kan identificeres.) 
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Forvaltnings led: 

Mig: Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt på inklusionsopgaven? 

Marianne Lønnee: Nej, det er der ikke, der hvor vi er i processen, da er det jo klart, når der sidder 

nogen, hvis man bare tager styregruppen, styregruppen er jo baggrund af den proces den har været i, 

er et andet sted i forhold til hvad der skal ske, hvad er der gået galt, hvad har forløbet været. SÅ man er 

i sine tanker et andet sted og man har fået inklusionsbegrebet ind under huden på en anden måde, og 

man har en anden forståelse af det,… for nogen er det som sagt et sprit nyt ord og med forskellig 

tolkning af ordet INKLUSION. Dem der har siddet i resursegruppen er også et andet sted og 

bevidsthed omkring hvad handler det om. Så de er ikke samme sted. Og Politisk, ja så vil jeg sige, 

blandt nogle af politikkerne har det her en meget høj bevågenhed, bl.a. Børn og Ungeudvalgsformand, 

som da først det her løb i gang, har talt om inklusion,… så hun er et sted. Så hvis vi nu spurgte, 

udvalgsformanden for teknik og miljø, så vil man sige, hvordan kommer det os ved. Og det kan jeg godt 

forstå,… bortset fra at en del af det her er jo også, at når vi f.eks. laver sagsfremstilling så er der jo også 

nogle handicappolitiske overvejelser som kommer med ind,.. og så vedrører det jo dem. Ex. fysisk 

adgang til bygningerne kan dem der er kørestolsbrugere m.m. komme ind i vores offentlige bygninger 

m.m. 

Så,… alle har jo på en eller anden måde en aktie eller andel i det.  Så nej,… vi er ikke samme sted. 

Mig: Hvordan vil du sige inklusionsprocessen styres.? 

Marianne: Den har indtil videre været styret af styregruppen.(Forvaltning, Koordinator) 

Mig: Hvis man nu skulle se på det udefra, at styregruppen sidder på et rådhus, hvordan vil du 

karakterisere den måde det bliver styret på? 

Marianne: Hvis man kigger på det ude fra, så er det top-down styring det her og nu kommer det 

der til hvor det virkelig handler om Buttom-Up. Det er rigtig vigtigt. Hvis vi skal lykkes, med det 

her, så skal man, skal man fra centraladministrationen og topchef niveauet, give slip. Jeg har sagt til 

dem: ”Slip hestene løs”. Vi skal have menneskene med.  

Mig: Hvordan er responsen, når du siger det? 

Marianne: Direktøren griner ad det,… og siger, jamen det er da rigtigt.  Ja. Man skal passe på vi ikke 

laver nogen tvungne processer efter det her, forkromede projektbeskrivelser,… så kommer vi ikke i 

gang. ”Keep it simpel”. Og den er hun med på (direktøren). Jeg har holdt hende fast på; ”at det var det i 

ville have mig til, så nu må i ikke spænde ben”.  

Fagprofessions Led:   

Mig: Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt på inklusionsopgaven? 

Nina: nej, Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke noget indtryk af at der er. Måske er der taget hul på det. 

Men det går for langsomt.  

Mig: har du en idé om hvad der skulle til? 

Nina: Jeg tænker at flere faggrupper skal mødes. Og der skal være nogen der tør tale højt og slå i 

bordet.  Nogen der er tilstrækkelig energiske til at sige; Kom nu, lad os prøve det her. Lad os komme i 

gang , lad os lave et forsøg,  et eller andet sted.  

Forældre Led: (Lydfil) 

Forsknings led: 

Mig: Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt på inklusionsopgaven? 

Lone Johansen: vi har et udviklingsarbejde og et stort mulighedsfelt lige præcis der, det er at få 

samskabt mellem de forskellige læringsniveauer eller hvad vi nu skal kalde dem. Det er der vi har et 

stykke arbejde i at blive klogere på hvordan vi gør det. Hvordan er det vi skaber og formidler 
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viden fra læringsmiljø (som Claus Majgaard kalder det) til læringsmiljø. Og det er ihvertfald noget vi 

arbejder meget med at tænke i implementeringsprocesserne. Hvad er det vi skal gøre,.. og det er jo 

også noget kommunerne er optaget af, altså hvordan kan vi klæde resursepersonerne og vejlederne på 

så de formidler og være budbringere. 

Mig,… præcisering af hvad jeg forstår ved krydsfeltet.  

Lone. Krydsfeltet er nok en af de faktorer der spiller ind, når der tales om det så længe og vi ikke er 

nået længere end vi er. Det er præcis oversættelsen og formidlingen mellem de forskellige 

niveauer, altså politisk forvaltningsmæssigt, decentrale ledere og derefter medarbejderne, vi mangler. 

Og det er noget af det vi er nysgerrige på og det er det der er spændende ved det her arbejde og blive 

langt klogere på dét og at prøve noget af, fordi vi har ikke noget andet og der skal være noget forskning 

der viser hvordan vi gør det. 

Der er rigtig mange indsatser i gang, men effekten er mere eller mindre rundt omkring,.. så det er 

det vi kan veje på, der kan være en udfordring. Vi prøver at kigge på nogle af de inklusionspolitikker og 

børn og unge politikker, der bliver skabt forvaltningsmæssigt og politisk,… hvilken gang på jorden har 

de. Er de styringselement for pædagoger og lærere i praksisfeltet eller er de ikke kendt. 

Mig: Hvad er samarbejdsrelationerne i krydsfeltet præget af.? 

Lone: Det er præget at en optagethed af hvordan man skaber politik der bliver til virkelighed. Det er 

præget af hvordan vi inddrager i hvor høj grad skal vi inddrage og hvordan skal vi inddrage fra sige 

man fra forvaltningsside, sådan så vi netop får politikker og sådan, ud i virkeligheden. Det er noget af 

det man er rigtig optaget af og som man stiller mange spørgsmål til og der er gjort mange erfaringer, så 

jeg vil sige det er faktisk det samarbejdet er præget af. Man vil gerne som decentrale ledere bidrage, 

men det er nogen gange svært at finde sig selv i det. Der er en stor optagethed af og lyst til at 

implementeringen lykkes og at idet man får skabt ”Buttom-Up” processer og så kan der være nogen 

kommuner hvor der er mere fokus på ”Buttom- Up” end der er andre steder. Men optagetheden og 

implementering af det,… det møder jeg.  

 

 

 

Delkonklusion på analyseområde 3. 

Når jeg i min interview spørger direkte til om et samskabende krydsfelt kan identificeres, er et egentlig 

lidt overraskende at samtlige respondenter kan afvise denne praksis, men samtidig har alle 

anvisninger og holdninger til hvordan det skal foregå, eller en idé om det.  

Se svar: 

Politisk svar: Der er ikke svaret direkte på spørgsmålet, således at et samskabende krydsfelt kan 

identificeres 

Forvaltningsled.: Nej, det er der ikke, der hvor vi er i processen.  For nogen er det som sagt et sprit 

nyt ord og med forskellig tolkning af ordet INKLUSION.  Vi er ikke samme sted. 

Fagprofessionelt led: nej, Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke noget indtryk af at der er. Måske er der 

taget hul på det. Men det går for langsomt. 

Forældre led: (Lydfil) 

Forsknings led: vi har et stykke arbejde i at blive klogere på hvordan vi gør det. Det er præcis 

oversættelsen og formidlingen mellem de forskellige niveauer, altså politisk forvaltningsmæssigt, 

decentrale ledere og derefter medarbejderne, vi mangler. 
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Det er som om, at der er et afgrundsdyb skel mellem det man på denne ene side ved man ikke har, men 

som man på den anden side, har meget detaljerede mentale forestillinger om bør være.  

Vi har med andre ord et mentalt billede af hvordan praksiszonen bør se ud, men er derfra hvor vi står, 

i praksis, ikke medvirkende til at belive forestillingen.  

Det efterlader mig implicit med forklaringsbesvær, i forhold til at skrive de 4 diskurs ordener ind i en 

sammenhæng hvor det samskabende krydsfelt sikres implementeringskraft, som jo var ét af mine 

undersøgelsesspørgsmål.  

Med mindre at ”diskurs”, kan defineres ind i en videnskabelig orden, der altid må være startet med 

mentale abstraktioner, der efterfølgende former sig til normative konstruktioner og slutteligt 

udtrykkes i diskurser.   

Ved sådan en mental ”modningsproces” kan samme mentale forestilling om, det man ved man ikke 

har, men dog alligevel har et billede om, hvordan skal være, formes til det nye nu. 

Eller sagt på en anden måde.  

Samskabende Praksis. 

Inklusionen har indtil dato eksisteret i formative mentale mønstre, der ved dialogisk refleksion nu må 

former sig til: inklusion i normative mønstre. 

Det væsentlige at få øje på er dog samskabelses perspektivet og ikke kun ens egen mentale 

erkendelser. Samskabelsen kalder på ”øjeblikket” og Nuets proaktive handling.  

Dvs. samskabelsen i krydsfeltet og ikke kun i egen autopoetiske virkelighed.  

Udfordringen er at dobbelt kompleks, ved ikke kun at belive ens egen normative mønstre, men faktisk 

at belive dem i mødet med dem man skal samskabe inklusionens nye erkendte form og begivenhed. 

Dette kan igen skrives ind i de intentionelt symmetriske måder at erfare og handle på,  

Denne begivenhed kan igen skrives ind i det Ole Fogh Kirkeby, kalder for eventualer.  

Det er ved at praktisere og udvikle disse at protreptikken fungerer27. 

 

1. Erkendelse af magtesløshed og evnen til at blive hændt af det gode. 

2. Bekræftelse i frihed og evnen til at være kritisk og åben på samme tid. 

3. Åbning til et socialt rum. Viljen til at modtage den andens liv og turde tage det i sin varetægt. 

4. At være den andens gidsel. Evnen til at være et tilflugtssted for den anden. 

5. Evnen til at lade sig overraske, søge uden at foregribe. Evnen til ikke-ville og afstå fra at ville. 

Opmærksomheden retter sig mod 5 dimensioner.  

Sig selv, de andre, det der sker, at være et godt eksempel, opmærksom på opmærksomhed. 

6. Evnen til at fuldføre. Viljen til at have magten til låns og være viet til normativ fuldendelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
27

 Ole Fogh Kirkeby m.fl., Protreptik, 2008 
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9.0 konklusion 

Indledningsvist skal siges,… at da jeg startede på denne masteropgave, var jeg ikke klar over at jeg 

midt i forløbet skulle skifte arbejde. Det har haft sine egne særskilte implikationer, men dog ikke 

fjernet mig fra mit fokus om at ville undersøge det skabende krydsfelt i forhold til inklusionens 

implementeringskraft.  

Det har været et ønske jeg længe har haft, og som undervejs, stille og roligt er bygget i mit studie på 

CBS,MPG. 

Jeg var ej heller klar over hvor mange perspektiver inklusionen reelt trækker på, når først der åbnes 

op for krydsfeltet tilgang. Der eksisterer en sand storm af antagelser og tolkninger ude i feltet, der alle 

leder efter strukturel og organisatorisk mening, såvel som sammensmeltning. 

Midt i denne erkendelse, ser jeg mig selv som leder, der skal facilitere mening for alle omkring mig.  

Det er en udfordring, men en god udfordring, som jeg gerne vil pakke ud. 

 

Hvad har jeg lært og hvilke implikationer har det for min egen ledelseskontekst og udvikling.? 

 

Som allerede antydet er inklusion højt på dagsorden dels i min egen ledelsesmæssige kontekst,  

men også i umiddelbar nærhed, i styringskædernes polyfoniske landsskab. I forældrenes 

velbegrundede bekymringer om det offentliges måde at tackle rationalet på. Og ikke mindst i 

forskningsverdenen myriader af diskurs tænkende landskaber. 

Hvad hvilken retning skal man turde mene noget, og er ens egen lille narrative anknytning til inklusion 

substantiel, i de mange meningers landskab. 

Mine efterhånden mange års research, studie og ikke mindst arbejde med inklusion, har 

bevidsthedsmæssigt flyttet sig adskillige gange.  

Mine erkendelser og erfaringer er fæstet i bevidstheden om at inklusion finder sted i virkelighedens 

verden, men når jeg skal dele mine erfaringer i mødet med den organisatoriske styringskæde og 

krydsfeltet, drages der tvivl om mit ideologiske ståsted, min normative forståelse, min 

praksisomsættelighed, osv.  

Det synes som om, vi alle er fanget i formative mentale mønstre, der vil bemægtige sig 

fortolkningsretten til at definere inklusion, snarere end bare at komme i gang med at samskabe 

begrebet i fællesskab.  

Jeg har ofte tænkt på, om det er en særlig Dansk måde at omgås kreativitet på. 

Afhandlingen her, det at begive sig ud i skriftliggørelse af mine mentale inklusions erfaringer, minder 

mig om, at arbejdet faktisk først skal til at begynde nu. Den tilegnelse af viden jeg indtil nu har fået om 

inklusion og inkluderende indsatser, må og skal faciliteres ud i LEDELSE AF INKLUSION.   

Og i den øvelse ser jeg to fundamentale opgaver (sikkert flere med tiden). 

Den første og nok så væsentlige er, at jeg er uddannet som socialpædagog i en tid hvor segregering af 

børn til bedre og mere hensyntagende undervisning var en dyd. Denne pædagogiske kodning står i dag 

i kontrast til et inkluderende syn og skal derfor afkodes. 

Dernæst og ikke mindst skal jeg tillære mig mere viden om hvilke inklusionsstrategier, jeg dels selv vil 

udfolde, men jo også i samarbejde med Lejr Kommune medvirke til at anvise, det man kunne kalde 

VORES RETNING, hvor samskabelsen fra et teoretisk perspektiv, som her beskrevet skal ud at arbejde. 

Denne opgave har derfor i sin egen helhed hjulpet mig til at indse nødvendigheden  
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Med den viden jeg indtil nu har hentet via kvalitative interviews, er der stærke indikatorer der peger i 

retning af en overensstemmelse mellem min hypotese, men også på grundopfattelsen af hvad der ikke 

er lykkedes i implementeringen af inklusion, fortolket hos de 5 respondenter.  

Italesættelsen af rationalet og paradigmer i et interview fremkalder umiddelbart et mere 

menneskeligt/personligt indtryk (Metabillede) fra respondentens umiddelbare indtryk at 

inklusionens implementerings kraft, end der så at sige er tale om et stringent udtryk fra 

respondentens paradigme felt. Jeg havde derfor overvejelser bekymringer i interviewfasen omkring 

reliabilitet og validiteten. Men i min efterbearbejdelse og analyse af helhedsbilledet, er jeg kommet til 

en anden erkendelse og udskiftet bekymringen med positive nye erfaringer. 

 

 

Mine antagelser om at der gøres for lidt i forhold til reelt at undersøge om inklusion kan lykkes og vil 

komplimentere Salamanca erklæringen såvel som de økonomiske udfordringer i et skabende 

krydsfelt, synes dog at holde stik, om end delvist.  

Der synes så at sige at være konsensus om, at de økonomiske udfordringer er problemet i forhold til 

den meget dyre segregerende specialundervisning, for derefter at berettige en nødvendig inklusion af 

børn med særlige behov til folkeskolen. Men de økonomiske betragtninger skal forstås mere 

komplekst, idet økonomien også samtidig er betingelsen for at inklusionen kan prioriteres som indsats 

område i tilskyndelse til kompetenceudvikling, opprioritering af indsatsområder, m.v.  

Økonomien som modsætningsforhold til inklusionsretning, er derfor ikke en holdbar tese, når den 

alene sættes ind i forståelsen af at spare, når man flytter dyre specialundervisningskrævende børn 

over i almenundervisningen. Såfremt dette faktuelt måtte være tilfældet i nogle kommuner, er tesen 

naturligvis sand. 

Der kan dog ikke siges noget generelt om det. Kun at det er rigtigt nogen steder, og at det ikke er rigtigt 

andre steder, og igen at det er et både og nogle steder. Altså 3 forskellige tilgange.  

 

Har Analysen besvaret problemformuleringen?  

Hvorfor har Danmark været 20 år om at implementere salamanca erklæringen? 

For så vidt, at jeg anlægger den holdning, at der ikke skulle svares entydigt på hvorfor vi i Danmark 

har været 20 år om at implementere Salamanca erklæringen, så mener jeg at der er fremvist nogle 

valide bud, fra såvel egen research og respondenternes svar på mulig fortolkning. 

Men igen, det er ikke et entydigt svar. (om et sådant findes). 

 

I min undersøgelse af krydsfeltets karaktér og styringslogikker, er der fremvist en komparativitet der 

billedliggører dels respondenternes indbyrdes holdninger, men også et helhedsbillede.  

Jeg kan identificere en tendens til en klassisk top-down styring, men dog med hjertet på rette sted. 

Jeg identificerer også mange grundlæggende antagelser om hinanden i krydsfeltet, som dog ikke er 

konsistente ved nærmere undersøgelse. Antagelser har dog en fælleskaraktér, nemlig et udpræget 

ønske om mere samarbejde og mere viden dels om hinanden men i særdeleshed om hvad der virker i 

forhold til inklusion. Når der spørges ind til hvordan inklusionens implementeringskraft skal sikres, er 

det netop samarbejde og viden der peges på.  
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Afslutningsvist vil jeg gerne sige, at det at, skrive om inklusion, har været en sand oplevelse. 

Som tidligere nævnt i skriftliggørelsen af mentale antagelser, til undersøgelsen af andres antagelser for 

derved at levendegøre krydsfeltets samledes antagelser.  

Det har været en udfordring midt i forløbet at skulle skifte arbejdsplads, og samtidig opretholde 

temaet i sit indhold.  

Det har været en udfordring i sig selv at samle 5 kvalitative interviews, som efterfølgende skulle 

transskriberes, analyseres og indskrives i afhandlingens analyse.  

Jeg er glad for resultatet som ikke skulle pege på nogen endegyldig fortolkning af inklusion, snarere 

end, at, nu må vi i gang, og vi skal arbejde sammen om det. 

  

10.0 Perspektivering 

Afhandlingen om inklusionens landskab kunne have taget mange drejninger. Der er masser af empiri 

på dette område.  

Jeg har forsøgt i afhandlingen periodevist og i afgrænsningen, at afspejle perspektiver i andre 

retninger og som implicit kunne kalde på andre undersøgelse rationaler.  

 

Masterafhandlingen kunne have handlet om nye styringsformer i forhold til inklusion, i et ønske om at 
betragte inklusion på et generelt og overordnet plan og hvordan det operationaliserer sig fra politik til 
praksis, jfr Salamanca erklæringen.  
 
Masterafhandlingen kunne have været et forsøg på at beskrive nye styringsformer i et strategisk- 
organisatorisk projekt, med analyse på, hvad der finder sted i det organisatoriske krydsfelt og hvordan 
de strategiske diskurser manifisterer sig. 
 
Masterafhandlingen kunne have beskæftiget sig med narrative sondringer, for afspejle fra en narrativ 
virkelighed.  Være fortællende om min praksisvirkelighed og betydningen af krydsfeltets påvirkninger 
i en institutionel sammenhæng. En fortælling af min praksisvirkelighed som leder, der står i et 
spændingsfelt, hvor jeg møder Triaden og dermed andre ledere og systemers fortolkning af inklusion. 

 
Afgrænsningernes konsekvens er, at det alene deraf kommer til at fremstå som en konstrueret 
virkelighed jeg ser og derfor er subjektive i afhandlingens konstruktion. 
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12.0 Bilagsoversigt 

     12.1: Salamanca erklæringen  

     12.2: Samlet Interview skabelon. 

     12.3: CD, Lydfil med interviews fra alle krydsfeltets respondenter.  
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12.1 http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf  

12.2 

http://pub.uvm.dk/1997/salamanca.pdf
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Interviewguide til Marianne Lønnee, Inklusionskoordinator Lejre Kommune. 

Onsdag d. 1.5.2013 

(Forvaltningsfelt) 
Temaer  Interviewspørgsmål 

Briefing og præsentation 

Master afhandling. 
 Jeg præsenterer mig selv, min masteropgave og hvilke hovedemner jeg vil komme ind på 

i løbet af interviewet.  

Kort præsentation af min Masteropgave og de grundlæggende perspektiver opgaven 

ønsker at besvare. 

Titel på Opgave: ”Det skabende krydsfelt”. 

Opgaven er en videnskabs teoretisk undersøgelse af hvorfor inklusionsperspektivet fra 

Salamanca erklæringens stadfæstelse, har været 20 år om at finde sin implementerings 

kraft i Danmark. Hvad er der sket i de mellemliggende 20 år? Hvorfor er inklusion en 

samfundsmæssig nødvendig opgave? Hvilke styringsparadigmer er kendetegnende for 

inklusionsopgaven og hvordan fortolkes inklusion. ? Hvad skal der til for at inklusionen 

finder sin fulde implementeringskraft og hvorfor er det nødvendig at finde konsensus 

mellem styringsparadigmerne? 

Hytopese: min egen midlertidige antagelse er, at de grundlæggende vilkår for 

implementering af inklusion over tid i Danmark har været underlagt de samme 

bureaukratiske vilkår, i dag som for 20 år siden. En grundlæggende forskel er dog 

globaliseringens videns vandring og ikke mindst generel økonomisk trængthed på 

verdensplan. Denne nationale såvel som internationale kontekst har også haft en 

grundlæggende forandringstilgang på inklusionsrationalet.  

Hvor vi for 20 år siden (i økonomisk højkonjektur) kunne anskue inklusion ud fra et etisk 

perspektiv om alle børns ret til uddannelse, er vi i dag (i lavkonjektur tider) presset til 

også at betragte segregering af børn til dyre specialundervisningstilbud, som en 

økonomisk udfordring.  

Spørgsmålet er så ikke alene hvorfor vi har været så længe om at inkludere, men også 

hvilke styringslogikker der er bestemmende for inklusionens forankring. 

Alan Dyson en Engelsk forsker peger på 4 grundlæggende diskurser der har betydning for 

inklusion: 1. den Etiske, 2, den Politiske, 3. den Pragmatiske, 4. den Økonomiske. 

Hvis alle 4 diskurser så at sige argumenterer for hver sin egen forståelse af ”den rigtige” 

tilgang til inklusion, ligger der så her en forklaringsmodel på hvorfor vi har haft svært ved 

at give inklusion et ordentligt opstartsgrundlag.  Og slutteligt,… ligger der måske her en 

udfordring i at bringe de 4 diskursretninger ind i et samskabende krydsfelt, som skal sikre 

inklusionens implementeringskraft? 

 Jeg beder interviewpersonen præsentere sig selv. 

Indledende spørgsmål  
Generelt om Inklusion og 

interview personens tilgang 

 

Interview personens 

praksisfelt 

Hvad er dit kendskab til Salamanca erklæringen?  

Hvad er dit kendskab til landsdækkende indsats på inklusionsområdet? 

Hvad er din viden om den politiske og ministerielle inklusions indsats? 

Hvad er din praksiserfaring med inkluderende indsatser. 

Hvad er Din fortolkning af Inklusion? 

 

Beskriv dit arbejde. 

 Kan du prøve at beskrive hvad dit arbejde som inklusionskoordinator består i? 

o Hvad er din arbejdsfunktion/ evt. i teamet? 

o hvad består koordineringen i, som koordinator.? 

o Hvad koordinerer du? 

 Hvem samarbejder du med? 

o Hvordan koordinerer du? 

o Hvordan er rollefordelingen imellem dig og faggrupper? 

o Hvordan forløber kommunikationen? 

 Hvad ser du som ”rollens” styrker/svagheder? 

 Hvordan mener du, din rolle opfattes i kommunens udførende niveauer? 

o Her tænkes der på om din rolle opfattes som et supplement eller en konkurrent 

til lokalområderne egen viden? 

 Hvor stor viden vil du sige, at dine samarbejdspartnere har om inklusions koordinator 

rolle og det du kan bidrage med? 

o Hvor stor er samme viden i praksisfeltet? 

o Har du deltaget i uddannelse/projekter vedr. inklusion sammen med kollegaer? 

 Hvor henter du faglig viden og sparring, til din koordinator rolle? 
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Sonderende spørgsmål 

Perspektiver på det 

organisatoriske og 

tværsektorielle 

forvaltningssamarbejde. 

 

 

 

 

Specificerende spørgsmål 

 

Krydsfeltets samarbejdsevne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel viden om Inklusion på 

alle niveauer. 

 

 

 

 

 

Fortolknings spørgsmål 

 

 Hvilken betydning ser du i, at Lejre Kommune har etableret en inklusionskoordinator 

rolle? 

o Hvad er din overordnede vurdering af initiativet? 

o Hvilken slags viden koordinerer du?  

o Tjener din rolle som inklusionskoordinator andre funktioner end at koordinere? 

 Hvad er din opfattelse af kommunens formidling af inklusionsarbejde til praksis feltet.? 

o Her tænkes der på hvilke udfordringer du oplever i forhold til tværsektorielt 

samarbejde? CD,CS,CSF. 

o Koordineres der efter din opfattelse på alle niveauer? 

o Koordineres der viden til dig, eller skal du koordinere til alle led i krydsfeltet. 

 Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt i Lejre kommune på 

Inklusionsopgaven?  

o Hvis Ja, Er dette krydsfelt koordineret i inklusionsopgaven i alle led? 

Hvis nej, hvordan styres inklusions processen da? 

o Hvad er samarbejdsrelationerne i krydsfeltet præget af: 

 Kompromisser? Top down – Buttom Up?  

 Ligeværdig samskabelse? 

 Særlige problemløsnings og styrings logikker?  

 Forskellige værdiforståelser?  

 Forskellige grundopfattelser.? 

 Hvordan forløber samarbejdet med kommunen/praksisfeltet ud fra dine erfaringer? 

o I hvilke forbindelser samarbejder I? 

o Hvordan vil du generelt beskrive rollefordelingen/ansvarsfordelingen imellem 

dig og de kommunalt ansatte du samarbejder med?  

o Hvordan vil du beskrive kommunikationen imellem dig og de kommunalt 

ansatte du samarbejder med?  

o Hvordan vil du beskrive kommunikationen/ samarbejdet imellem dig og de 

politisk valgte på Børn og Unge området? 

 Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring med inklusion 

o På det politiske niveau? 

o På centerleder / forvaltnings niveau? 

o På fagprofessions niveau? 

 Ser du nogle diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem 

niveauerne 

o I givet fald hvilken og hvordan den kommer til udtryk? 

o Evt. årsagsforklaringer? 

           

 Inklusionskoordinator rollen er måske bl.a. etableret for at skabe bedre tværsektorielle 

videndeling – synes du at du/i bidrager til det? Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Ser du nogle opgaver i din funktion som inklusionskoordinator, der ikke bringes 

i spil.  

 Hvilke? 

 Hvorfor Ikke / hvorfor? 

o Ser du nogen opgaver i din funktion som burde omformuleres? 

o Har inklusionskoordinator rollen fået en ny betydning i den tid du har arbejdet 

med funktionen? 

Perspektiver på inklusion som 

organisatorisk felt. 
 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til at Inklusion får en implementerings kraft? 

 Hvis nu du skulle beskrive inklusionsområdet som felt, hvilke ord vil så sætte på det? 

o Her tænkes der på om I har én bestemt måde at gøre tingene på, om I tænker på 

bestemte måder osv.  

 Hvilke værdier ligger du vægt på i dit arbejde? 

 Hvilke værdier synes du kendetegner Børn og Unge politikken i Lejre, som du kender 

den? 

 Hvilke værdier synes du kendetegner Børn og Unge forvaltningen/ centerlederne, som du 

kender den? 

 Hvilke værdier synes du præger den fagprofessionelle del af Børn og Unge området 

(praksisfeltet), som du kender det? 

o Hvis forskel: Hvorfor tror du at der er denne forskel? 

 Er der en udvikling i de værdier som præger Børn og Unge området i Lejre 

o Hvilken? 

o  
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Inklusion som forandrings 

perspektiv.  
 Inklusion kan ses som en ny måde at organiserer arbejdet på – hvordan synes du generelt 

man tager imod forandringstiltag i lejre? 

o Her tænkes der på alle niveauer? 

 Hvad skal der til for at forandring lykkes?  

o Har du eksempler på nogen forandringsinitiativer der er lykkes – hvad gjorde 

sig særligt gældende der? 

 Har du en fornemmelse af at der er nogle bestemte personer eller organisationsniveauer 

der skal være involveret for at Inklusionen skal lykkes? 

 

Hvor er forældrenes part i 

inklusions retningen? 
 Samarbejder du med forældre i forhold til inklusion? 

o Hvordan koordinerer du inklusions opgaven med forældre? 

o Hvad er forældrenes tilgang til inklusion? 

 Hvordan er inklusion blevet præsenteret for forældre i Lejre kommune? 

Debriefing  Er der noget du synes er vigtigt at få med som jeg ikke har spurgt om? 

 Tak for interviewet, det har været spændende og lærerigt. 

 

 

 

 

Interviewguide til Anne Vang.__( Politiske felt)___________________________________ 

Kære Anne Vang.  

Efter aftale med din sekretær sender jeg her interview spørgsmål som skriftligt oplæg, som erstatning for et 

interview hos dig. 

Jeg håber inderligt du kan finde tid til at svare på spørgsmålene, i et telefoninterview, da de skal indgå i min 

Masterafhandling som skal afleveres d. 21.5  

På forhånd tusind tak for din tid og hjælp. 

Med Venlig Hilsen 

Klaus Munk Jakobsen 

Tidl. KKFO leder Øresundsskolen, BUF København 

Nuværende område leder, Lejre Kommune. 

tlf. 29629363 

mail: klausmunkjakobsen@yahoo.dk / klja@lejre.dk 

 

Telefon interview og Interviewguide til Anne Vang, Børn og Unge Borgmester, Københavns 

Kommune. Reduceret til 10-12 spørgsmål grundet Anne Vangs tidspres. 

 
Temaer  Interviewspørgsmål 

Briefing og præsentation 

Master afhandling. 

Oplæsning i telefon 

interview 

Jeg briefer kort Anne Vang om min masteropgaves indhold og hypoteser. 

Indledende spørgsmål  
Generelt om Inklusion og 

interview personens tilgang 

 

Hvad er dit kendskab til Salamanca erklæringen?  

Hvad er Din fortolkning af Inklusion? 

 

Beskriv dit arbejde. 

 Kan du prøve at beskrive hvad dit arbejde som Børn og Unge borgmester består i, set i 

mailto:klausmunkjakobsen@yahoo.dk
mailto:klja@lejre.dk
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Interview personens 

praksisfelt 

forhold til inklusion? 

Sonderende spørgsmål 

Perspektiver på det 

organisatoriske og 

tværsektorielle 

forvaltningssamarbejde. 

 

 

 

 

 

 Hvad er din opfattelse af kommunens formidling af inklusionsarbejde til praksis feltet.? 

 Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt i Københavns kommune på 

Inklusionsopgaven?  

 Hvordan forløber samarbejdet med kommunen/praksisfeltet ud fra dine erfaringer? 

 Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring med inklusion 

 Ser du nogle diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem niveauerne           

 Børn og Unge borgmester rollens iboende funktion er måske at skabe bedre tværsektorielle 

videndeling – synes du at du/i bidrager til det? Hvorfor/hvorfor ikke.? 

Perspektiver på inklusion 

som værdi felt. 
 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til at Inklusion får en implementerings kraft? 

 Hvad er din forklaringsmodel på, hvorfor inklusionen opgaven ikke startede umiddelbart 

efter salamanca erklæringens stadfæstelse.? 

 

 

Inklusion som forandrings 

perspektiv.  
 Hvad skal der til for at inklusions forandring lykkes?  

Hvor er forældrenes part i 

inklusions retningen? 
 Samarbejdes der med forældre i forhold til inklusion i Københavns Kommune? 

 Skal/kan forældre efter din opfattelse medinddrages i samskabelse af inklusion i 

Københavns Kommune.? 

 

 

Debriefing  Er der noget du synes er vigtigt at få med som jeg ikke har spurgt om? 

 Tak for interview svarene. Det var en stor hjælp. 

 

 

 

 

Interview guide til Nina Fredd. Specialpædagog på Specialskolen Ørensundsskolen, 

Københavns Kommune. 

 (Fag professions felt) 

Temaer  Interviewspørgsmål 

Briefing og præsentation 

Master afhandling. 
 Kort præsentation af min Masteropgave og de grundlæggende perspektiver opgaven ønsker 

at besvare. 

Titel på Opgave: ”Det skabende krydsfelt”. 

Opgaven er en videnskabs teoretisk undersøgelse af hvorfor inklusionsperspektivet fra 

Salamanca erklæringens stadfæstelse, har været 20 år om at finde sin implementerings kraft i 

Danmark. Hvad er der sket i de mellemliggende 20 år? Hvorfor er inklusion en 

samfundsmæssig nødvendig opgave? Hvilke styringsparadigmer er kendetegnende for 

inklusionsopgaven og hvordan fortolkes inklusion. ? Hvad skal der til for at inklusionen 

finder sin fulde implementeringskraft og hvorfor er det nødvendig at finde konsensus mellem 

styringsparadigmerne? 

Hytopese: min egen midlertidige antagelse er, at de grundlæggende vilkår for 

implementering af inklusion over tid i Danmark har været underlagt de samme 

bureaukratiske vilkår, i dag som for 20 år siden. En grundlæggende forskel er dog 

globaliseringens videns vandring og ikke mindst generel økonomisk trængthed på 

verdensplan. Denne nationale såvel som internationale kontekst har også haft en 

grundlæggende forandringstilgang på inklusionsrationalet.  

Hvor vi for 20 år siden (i økonomisk højkonjektur) kunne anskue inklusion ud fra et etisk 

perspektiv om alle børns ret til uddannelse, er vi i dag (i lavkonjektur tider) presset til også at 

betragte segregering af børn til dyre specialundervisningstilbud, som en økonomisk 

udfordring.  

Spørgsmålet er så ikke alene hvorfor vi har været så længe om at inkludere, men også hvilke 
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styringslogikker der er bestemmende for inklusionens forankring. 

Alan Dyson en Engelsk forsker peger på 4 grundlæggende diskurser der har betydning for 

inklusion: 1. den Etiske, 2, den Politiske, 3. den Pragmatiske, 4. den Økonomiske. 

Hvis alle 4 diskurser så at sige argumenterer for hver sin egen forståelse af ”den rigtige” 

tilgang til inklusion, ligger der så her en forklaringsmodel på hvorfor vi har haft svært ved 

at give inklusion et ordentligt opstartsgrundlag.  Og slutteligt,… ligger der måske her en 

udfordring i at bringe de 4 diskursretninger ind i et samskabende krydsfelt, som skal sikre 

inklusionens implementeringskraft? 

 

Indledende spørgsmål  
Generelt om Inklusion og 

interview personens tilgang 

 

Interview personens 

praksisfelt 

Hvad er dit kendskab til Salamanca erklæringen?  

Hvad er dit kendskab til landsdækkende indsats på inklusionsområdet? 

Hvad er Din fortolkning af Inklusion? 

 

Beskriv dit arbejde. 

 Kan du prøve at beskrive hvad dit arbejde består i, i forhold til inklusion? 

o Hvad er din arbejdsfunktion/ rolle? 

o Hvad består din faglige rolle i.? 

o Hvor meget fylder inklusion arbejdet i din hverdag.? 

 Hvem samarbejder du med? 

o Hvordan koordinerer du? 

o Hvordan er rollefordelingen imellem dig og faggrupper? 

o Hvordan forløber kommunikationen? 

 Hvor stor viden vil du sige, at offentlige niveauer /samarbejdspartnere har om din rolle og 

det du kan bidrage med? 

o Hvor stor er samme viden i praksisfeltet? 

o Har du deltaget i konferencer/seminar vedr. inklusion sammen med kollegaer? 

 Hvor henter du faglig inklusions viden og sparring, til din rolle som leder? 

 

Sonderende spørgsmål 

Perspektiver på det 

organisatoriske og 

tværsektorielle 

forvaltningssamarbejde. 

 

 

 

 

Specificerende spørgsmål 

 

Krydsfeltets 

samarbejdsevne 

 

 

 

Generel viden om Inklusion 

på alle niveauer. 

 

 

 Hvad er din opfattelse af kommunens formidling af inklusionsarbejde til praksis feltet.? 

 Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt på alle niveauer om Inklusionsopgaven?  

o Hvad er samarbejdsrelationerne i krydsfeltet præget af: 

 Kompromisser?  

Top down – Buttom Up?  

 Ligeværdig sam-skabelse? 

 Særlige problemløsnings og styrings logikker?  

 Forskellige værdiforståelser.?  

 Forskellige grundopfattelser.? 

 Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring med inklusion 

o På det politiske niveau? 

o På forvaltnings niveau? 

o På fagprofessions niveau? 

 Ser du nogle diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem niveauerne 

           

Perspektiver på inklusion 

som værdi felt og 

operationaliserbarhed. 

 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til at Inklusion får en implementerings kraft? 

 Hvad er din forklaringsmodel på, hvorfor inklusionen opgaven ikke startede 

umiddelbart efter salamanca erklæringens stadfæstelse i 1994? 

Hvor er forældrenes part i 

inklusions retningen? 
 Samarbejdes der med forældre i forhold til inklusion, på landsplan / i Københavns 

Kommune? 

o Hvordan koordineres inklusions opgaven med forældre? 

o Hvad er forældrenes tilgang til inklusion, eller hvor får de indflydelse? 

 Hvordan er inklusion blevet præsenteret for forældre På landsplan/ i Københavns 

kommune? 

 Skal/kan forældre efter din opfattelse medinddrages i samskabelse af inklusion. 

 

 

Debriefing  Er der noget du synes er vigtigt at få med som jeg ikke har spurgt om? 

 Tak for interview svarene. Det var en stor hjælp. 
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Interviewguide til Jette Strother, Forældre til handicappet barn i Københavns Kommune. 

Fredag d. 10.5.2013 

 
Temaer  Interviewspørgsmål 

Briefing og præsentation 

Master afhandling. 
 Jeg præsenterer mig selv, min masteropgave og hvilke hovedemner jeg vil komme ind på 

i løbet af interviewet.  

Kort præsentation af min Masteropgave og de grundlæggende perspektiver opgaven 

ønsker at besvare. 

Titel på Opgave: ”Det skabende krydsfelt”. 

Opgaven er en videnskabs teoretisk undersøgelse af hvorfor inklusionsperspektivet fra 

Salamanca erklæringens stadfæstelse, har været 20 år om at finde sin implementerings 

kraft i Danmark. Hvad er der sket i de mellemliggende 20 år? Hvorfor er inklusion en 

samfundsmæssig nødvendig opgave? Hvilke styringsparadigmer er kendetegnende for 

inklusionsopgaven og hvordan fortolkes inklusion. ? Hvad skal der til for at inklusionen 

finder sin fulde implementeringskraft og hvorfor er det nødvendig at finde konsensus 

mellem styringsparadigmerne? 

Hytopese: min egen midlertidige antagelse er, at de grundlæggende vilkår for 

implementering af inklusion over tid i Danmark har været underlagt de samme 

bureaukratiske vilkår, i dag som for 20 år siden. En grundlæggende forskel er dog 

globaliseringens videns vandring og ikke mindst generel økonomisk trængthed på 

verdensplan. Denne nationale såvel som internationale kontekst har også haft en 

grundlæggende forandringstilgang på inklusionsrationalet.  

Hvor vi for 20 år siden (i økonomisk højkonjektur) kunne anskue inklusion ud fra et etisk 

perspektiv om alle børns ret til uddannelse, er vi i dag (i lavkonjektur tider) presset til 

også at betragte segregering af børn til dyre specialundervisningstilbud, som en 

økonomisk udfordring.  

Spørgsmålet er så ikke alene hvorfor vi har været så længe om at inkludere, men også 

hvilke styringslogikker der er bestemmende for inklusionens forankring. 

Alan Dyson en Engelsk forsker peger på 4 grundlæggende diskurser der har betydning for 

inklusion: 1. den Etiske, 2, den Politiske, 3. den Pragmatiske, 4. den Økonomiske. 

Hvis alle 4 diskurser så at sige argumenterer for hver sin egen forståelse af ”den rigtige” 

tilgang til inklusion, ligger der så her en forklaringsmodel på hvorfor vi har haft svært ved 

at give inklusion et ordentligt opstartsgrundlag.  Og slutteligt,… ligger der måske her en 

udfordring i at bringe de 4 diskursretninger ind i et samskabende krydsfelt, som skal sikre 

inklusionens implementeringskraft? 

 Jeg beder interviewpersonen præsentere sig selv. 

Indledende spørgsmål  
Generelt om Inklusion og 

interview personens tilgang 

 

Interview personens 

praksisfelt/hverdag 

Hvad er dit kendskab til Salamanca erklæringen?  

Hvad er dit kendskab til landsdækkende indsats på inklusionsområdet? 

Hvad er din viden om den politiske og ministerielle inklusions indsats? 

Hvad er din praksiserfaring med inkluderende indsatser? 

Hvad er Din fortolkning af Inklusion? 

 

Beskriv din hverdag som handicap forældre. 

 Hvordan ser en almindelig dag ud for dig? 

o Hvad fylder mest i din hverdag? 

o Får du hjælp og støtte? 

o Hvordan fik du denne hjælp? 

 Hvordan er det at være handicap forældre i Københavns Kommune 

o Hvor kan du hente råd og vejledning, støtte? 

o Hvordan oplever du rollen mellem dig som forældre og faggrupper? 

o Hvordan forløber kommunikationen? 

 Hvad ser du som ”rollens” styrker/svagheder i forhold til kommunikation? 

 Er dit barn på en Handicap institution? 

 Hvilken? 

 Hvordan mener du, din rolle opfattes i kommunens udførende niveauer? 

o Her tænkes der på om din rolle opfattes som et supplement eller en konkurrent 

til lokalområderne egen viden? 

 Hvor stor viden vil du sige, at Københavns kommune har om dig som handicap forældre i 

din rolle og det du kan bidrage med? 
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o Hvor stor er samme viden i praksisfeltet? 

o Har du deltaget i forældrekurser vedr. inklusion? 

 Hvor henter du støtte og sparring, til din rolle som handicap forældre? 

 

Sonderende spørgsmål 

Perspektiver på det 

organisatoriske og 

tværsektorielle 

forvaltningssamarbejde. 

 

 

 

 

Specificerende spørgsmål 

 

Krydsfeltets samarbejdsevne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel viden om Inklusion på 

alle niveauer. 

 

 

 

 

 

Fortolknings spørgsmål 

 

 Hvilken betydning ser du i, at Københavns Kommune har inklusions dagsorden? 

o Hvad er din overordnede vurdering af initiativet? 

o Hvilken slags viden har du som handicap forældre brug for at vide noget om i 

forhold til inklusion?  

o Hvilke steder kan du hente viden om Inklusion? 

o Har dit barns institution kendskab til inklusion? 

o Hvordan formidler institutionen, inklusion til jer forældre? 

o Har du kendeskab til hvordan der arbejdes bureaukratisk og organisatorisk ift. 

inklusion i Københavns Kommune? 

o Hvilken? 

 Hvad er din opfattelse af kommunens formidling af inklusionsarbejde til praksis feltet.? 

o Her tænkes der på hvilke udfordringer du oplever i forhold til tværsektorielt 

samarbejde i forvaltningerne? 

o Koordineres der efter din opfattelse på alle niveauer? 

o Koordineres der viden til dig som handicap forældre, eller skal du selv opsøge 

viden? 

 Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt i Københavns kommune på 

Inklusionsopgaven?  

o Hvis Ja, Er dette krydsfelt koordineret i inklusionsopgaven i alle led? 

Hvis nej, hvordan styres inklusions processen da efter din opfattelse? 

o Hvad tror du samarbejdsrelationerne i krydsfeltet præget af: 

 Kompromisser?  

Top down – Buttom Up?  

 Ligeværdig samskabelse? 

 Særlige problemløsnings og styrings logikker?  

 Forskellige værdiforståelser?  

 Forskellige grundopfattelser.? 

 Hvordan forløber samarbejdet med kommunen/praksisfeltet/forældre ud fra dine 

erfaringer? 

o I hvilke forbindelser samarbejder I? 

o Hvordan vil du generelt beskrive rollefordelingen/ansvarsfordelingen imellem 

dig og de kommunalt ansatte du er i kontakt med?  

o Har du som handicap forældre adgang til at kontakte de politisk valgte på B&U 

området? 

o Hvordan vil du beskrive kommunikationen/ samarbejdet imellem dig og de 

politisk valgte på Børn og Unge området? 

 Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring med inklusion i 

kommunen? 

o På det politiske niveau? 

o På centerleder / forvaltnings niveau? 

o På fagprofessions niveau? 

 Ser du nogen diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem 

niveauerne? 

o I givet fald hvilken og hvordan den kommer til udtryk? 

o Evt. årsagsforklaringer? 

           

 At være handicap forældre i Københavns Kommune med udsigt til inklusion af 

handicappede børn til daginst. Og folkeskole kalder måske på en særlig opmærksomhed.? 

synes du at du/i bidrager til det? Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Ser du nogle opgaver i din rolle som handicapforældre, der ikke bringes i spil.  

 Hvilke? 

 Hvorfor Ikke / hvorfor? 

o Ser du nogen opgaver i din rolle som burde medtænkes i det offentliges 

udmøntning af inklusion? 

o Har handicapforældre rollen fået en ny betydning i den tid, du har været 

forældre i det offentliges tilbud til dig og dit barn? 

Perspektiver på inklusion som 

organisatorisk felt. 
 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til at Inklusion får en implementerings kraft? 

 Hvis nu du skulle beskrive inklusionsområdet som felt, hvilke ord vil så sætte på det? 

 Hvilke værdier ligger du vægt på i din rolle som handicapforældre? 
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 Hvilke værdier synes du kendetegner Børn og Unge politikken i København, som du 

kender den? 

 Hvilke værdier synes du kendetegner Børn og Unge forvaltningen, som du kender den? 

 Hvilke værdier synes du præger den fagprofessionelle del af Børn og Unge området 

(praksisfeltet), som du kender det? 

o Hvis forskel: Hvorfor tror du at der er denne forskel? 

 Er der en udvikling i de værdier som præger Børn og Unge området i København, sådan 

som du er blevet præsenteret for dem 

o Hvilken? 

Inklusion som forandrings 

perspektiv.  
 Inklusion kan ses som en ny måde at organiserer arbejdet på – hvordan synes du generelt 

man tager imod forandringstiltag i København? 

o Her tænkes der på alle niveauer? 

 Hvad skal der til for at forandring lykkes?  

o Har du eksempler på nogen forandringsinitiativer der er lykkes – hvad gjorde 

sig særligt gældende der? 

 Har du en fornemmelse af at der er nogle bestemte personer eller organisationsniveauer 

der skal være involveret for at Inklusionen skal lykkes? 

 

Hvor er forældrenes part i 

inklusions retningen? 
 Samarbejder du med andre forældre i forhold til inklusion? 

o Hvordan koordinerer du inklusions opgaven med forældre? 

o Hvad er forældrenes tilgang til inklusion? 

 Hvordan er inklusion blevet præsenteret for forældre i Københavns kommune? 

 

Debriefing  Er der noget du synes er vigtigt at få med som jeg ikke har spurgt om? 

 Tak for interviewet, det har været spændende og lærerigt. 

 

 

Interview guide til Lotte Johansen, Ministeriet for Børn og Undervisning. 

(Ministerie, politisk felt.) 

Temaer  Interviewspørgsmål 

Briefing og præsentation 

Master afhandling. 
 Jeg præsenterer mig selv, min masteropgave og hvilke hovedemner jeg vil komme ind på 

i løbet af interviewet.  

Kort præsentation af min Masteropgave og de grundlæggende perspektiver opgaven 

ønsker at besvare. 

Titel på Opgave: ”Det skabende krydsfelt”. 

Opgaven er en videnskabs teoretisk undersøgelse af hvorfor inklusionsperspektivet fra 

Salamanca erklæringens stadfæstelse, har været 20 år om at finde sin implementerings 

kraft i Danmark. Hvad er der sket i de mellemliggende 20 år? Hvorfor er inklusion en 

samfundsmæssig nødvendig opgave? Hvilke styringsparadigmer er kendetegnende for 

inklusionsopgaven og hvordan fortolkes inklusion. ? Hvad skal der til for at inklusionen 

finder sin fulde implementeringskraft og hvorfor er det nødvendig at finde konsensus 

mellem styringsparadigmerne? 

Hytopese: min egen midlertidige antagelse er, at de grundlæggende vilkår for 

implementering af inklusion over tid i Danmark har været underlagt de samme 

bureaukratiske vilkår, i dag som for 20 år siden. En grundlæggende forskel er dog 

globaliseringens videns vandring og ikke mindst generel økonomisk trængthed på 

verdensplan. Denne nationale såvel som internationale kontekst har også haft en 

grundlæggende forandringstilgang på inklusionsrationalet.  

Hvor vi for 20 år siden (i økonomisk højkonjektur) kunne anskue inklusion ud fra et etisk 

perspektiv om alle børns ret til uddannelse, er vi i dag (i lavkonjektur tider) presset til 

også at betragte segregering af børn til dyre specialundervisningstilbud, som en 

økonomisk udfordring.  

Spørgsmålet er så ikke alene hvorfor vi har været så længe om at inkludere, men også 

hvilke styringslogikker der er bestemmende for inklusionens forankring. 

Alan Dyson en Engelsk forsker peger på 4 grundlæggende diskurser der har betydning for 

inklusion: 1. den Etiske, 2, den Politiske, 3. den Pragmatiske, 4. den Økonomiske. 

Hvis alle 4 diskurser så at sige argumenterer for hver sin egen forståelse af ”den rigtige” 

tilgang til inklusion, ligger der så her en forklaringsmodel på hvorfor vi har haft svært ved 

at give inklusion et ordentligt opstartsgrundlag.  Og slutteligt,… ligger der måske her en 

udfordring i at bringe de 4 diskursretninger ind i et samskabende krydsfelt, som skal sikre 
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inklusionens implementeringskraft? 

 Jeg beder interviewpersonen præsentere sig selv. 

Indledende spørgsmål  
Generelt om Inklusion og 

interview personens tilgang 

 

Interview personens 

praksisfelt 

Hvad er dit kendskab til Salamanca erklæringen?  

Hvad er dit kendskab til landsdækkende indsats på inklusionsområdet? 

Hvad er din viden om den politiske inklusions dagsorden? 

Hvad er din praksiserfaring med inkluderende indsatser. 

Hvad er Din fortolkning af Inklusion? 

 

Beskriv dit arbejde. 

 Kan du prøve at beskrive hvad dit arbejde som ansat i ministeriet består i? 

o Hvad er din arbejdsfunktion/ evt. i teamet? 

o Hvad består den ministerielle opgave i.? 

o Hvad koordinerer du? 

 Hvem samarbejder du med? 

o Hvordan koordinerer du? 

o Hvordan er rollefordelingen imellem dig og faggrupper? 

o Hvordan forløber kommunikationen? 

 Hvordan mener du, din rolle opfattes i de udførende niveauer? 

o Her tænkes der på om din rolle opfattes som et supplement eller en konkurrent 

til lokalområderne egen viden? 

 Hvor stor viden vil du sige, at dine samarbejdspartnere har om den ministerielle opgave 

og det du kan bidrage med? 

o Hvor stor er samme viden i praksisfeltet? 

o Har du deltaget i uddannelse/projekter vedr. inklusion sammen med kollegaer? 

 Hvor henter du faglig viden og sparring, til din koordinator rolle? 

 

Sonderende spørgsmål 

Perspektiver på det 

organisatoriske og 

tværsektorielle 

forvaltningssamarbejde. 

 

 

 

 

Specificerende spørgsmål 

 

Krydsfeltets samarbejdsevne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel viden om Inklusion på 

alle niveauer. 

 

 

 

 

 

Fortolknings spørgsmål 

 

 Hvilken betydning ser du i, at staten har etableret en ministeriel rolle? 

o Hvad er din overordnede vurdering af initiativet? 

o Hvilken slags viden producerer du?  

o Tjener din rolle som ministeriel ansat andre funktioner? 

 Hvad er din opfattelse af ministeriets formidling af inklusionsarbejde til praksis feltet.? 

o Her tænkes der på hvilke udfordringer du oplever i forhold til tværsektorielt 

samarbejde+ 

o Koordineres der efter din opfattelse på alle niveauer? 

o Koordineres der viden til dig, eller skal du koordinere til alle led i krydsfeltet. 

 Er der efter din opfattelse et samskabende krydsfelt i kommunerne på Inklusionsopgaven?  

o Hvis Ja, Er dette krydsfelt koordineret i inklusionsopgaven i alle led? 

Hvis nej, hvordan styres inklusions processen da? 

o Hvad er samarbejdsrelationerne i krydsfeltet præget af: 

 Kompromisser? 

  Top down – Buttom Up?  

 Ligeværdig samskabelse? 

 særlige problemløsnings og styrings logikker?  

 Forskellige værdiforståelser?  

 Forskellige grundopfattelser.? 

 Hvordan forløber samarbejdet med staten/ kommunen/praksisfeltet ud fra dine erfaringer? 

o I hvilke forbindelser samarbejder I? 

o Hvordan vil du beskrive kommunikationen imellem dig og de kommunalt 

ansatte du samarbejder med?  

o Hvordan vil du beskrive kommunikationen/ samarbejdet imellem dig og de 

politisk valgte på Børn og Unge området? 

 Hvad er din opfattelse af den grundlæggende viden og erfaring med inklusion 

o På det politiske niveau? 

o På centerleder / forvaltnings niveau? 

o På fagprofessions niveau? 

 Ser du nogle diskrepans eller tolknings difference på viden om inklusion imellem 

niveauerne 

o I givet fald hvilken og hvordan den kommer til udtryk? 

o Evt. årsagsforklaringer? 

           

 Den ministerielle rolle er måske bl.a. etableret for at skabe bedre tværsektorielle 

videndeling – synes du at du/i bidrager til det? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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o Ser du nogle opgaver i din funktion som inklusionskoordinator, der ikke bringes 

i spil.  

 Hvilke? 

 Hvorfor Ikke / hvorfor? 

o Ser du nogen opgaver i din funktion som burde omformuleres? 

o Har inklusionskoordinator rollen fået en ny betydning i den tid du har arbejdet 

med funktionen? 

Perspektiver på inklusion som 

organisatorisk felt. 
 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til at Inklusion får en implementerings kraft? 

 Hvilke værdier ligger du vægt på i dit arbejde? 

 Hvilke værdier synes du kendetegner Børn og Unge politikken i Lejre, som du kender 

den? 

 Hvilke værdier synes du kendetegner Børn og Unge forvaltningen/ centerlederne, som du 

kender den? 

 Hvilke værdier synes du præger den fagprofessionelle del af Børn og Unge området 

(praksisfeltet), som du kender det? 

o Hvis forskel: Hvorfor tror du at der er denne forskel? 

 Er der en udvikling i de værdier som præger Børn og Unge området i Lejre 

o Hvilken? 

Inklusion som forandrings 

perspektiv.  
 Inklusion kan ses som en ny måde at organiserer arbejdet på – hvordan synes du generelt 

man tager imod forandringstiltaget i landet? 

o Her tænkes der på alle niveauer? 

 Hvad skal der til for at inklusion lykkes?  

 Har du en fornemmelse af at der er nogle bestemte personer eller organisationsniveauer 

der skal være involveret for at Inklusionen skal lykkes? 

 

Hvor er forældrenes part i 

inklusions retningen? 
 Samarbejder i med forældre i forhold til inklusion? 

o Hvordan koordinerer i inklusions opgave med forældre? 

o Hvad er forældrenes tilgang til inklusion? 

 Hvordan er inklusion blevet præsenteret for forældre i landets kommuner? 

Debriefing  Er der noget du synes er vigtigt at få med som jeg ikke har spurgt om? 

 Tak for interviewet, det har været spændende og lærerigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


