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Læreren drukner i gode råd
Eksperter giver løsninger på enkeltproblemer, men glemmer lærerens viden om hverdagen.
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Mød forskerne
Om interviewet

F O R S K E R E :

Lærerens faglighed
bliver underkendt
1900

1975

2011

1900

rustet til opgaven?

Folkeskolen Forskning har sat professor ved Institut for Mennesker og Teknologi Charlotte Høj1975College Lillebælt og ekstern lektor ved Roskilde
1994 Universitet Tilde
holt og adjunkt ved University
Mardahl-Hansen stævne til et interview om deres forskning i samarbejde og konflikter i og om
hverdagens skoleliv. Med til interviewet er også lærer gennem ni år Ann-Louise Fischer fra den
nyligt sammenlagte Damhusengens Skole i Vanløse. Hun er også tillidsrepræsentant på skolen.

P R O F E S S O R VE D I N ST I TU T F O R
M E N N E S K E R O G T E K N O LO G I, R O S K I L D E
U N IVERSITET

med en øget styringsdagsorden i samfundet,
er engageret i hver dag. Og samtidig kan
Hvor godtlærer
er
læreren rustet til
opgaven?
hvor politisk bekymring for folkeskolen har
læreren ikke lykkes med alting, fordi det er så
konfliktuelt, og fordi hverdagens mylder ikke
er noget, der kan retoucheres væk eller ses
bort fra«, siger Tilde Mardahl-Hansen.

Stram styring virker ikke

mener, at alt handler om samarbejde. Den
melding hørte Tilde Mardahl-Hansen fra flere
lærere, da hun begyndte at observere deres
arbejde. Hun undrede sig.
»Indtil jeg pludselig sad til et kursus med
en konsulent fra kommunen, hvor lærerne
skulle høre klassisk musik og tegne det samarbejde, de kunne drømme om med pædagoger. Man troede, det var løgn, for deres problem var jo, at de slet ikke var der samtidig
med pædagogerne. De politiske ambitioner
tog slet ikke højde for problemerne og betingelserne i lærernes hverdag«.
Sådan fortæller adjunkt ved University College Lillebælt Tilde Mardahl-Hansen, som er
fulgt i hælene på fire lærere i sit ph.d.-projekt
om lærerens professionalisme.

Lærerne bliver trætte i ansigterne, fordi
de arbejder i en meget kompleks hverdag,
men oplever, at de løsninger, som de får præsenteret, kun tager hensyn til en enkelt del af
virkeligheden.
Politikere og skoleforskere vil gerne skille
alting ad, så det kan analyseres, stilles op som
modsætninger og løses enkeltvis. Skyldes problemet det faglige, det sociale, læreren eller
eleven? Men det er ikke muligt at skille tingene ad, når man er lærer og står mellem 28
elever med forskellige behov og i ryggen har
krav og ønsker fra forældre, ledelse, kolleger,
politikere og sin egen faglighed.
»Udefra kan det være let kun at have øje
for et enkelt barn eller et enkelt område. Jeg
har haft lyst til at sige: Er I klar over, at det er
en tsunami af opgaver og aktiviteter, som en

1867

1985

Ann-Louise Fischer
L Æ R E R I DA N S K , B I L L E D K U N ST , R E LI G I O N
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2002

Hvem har øje på skolen?

MØD
FORSKERNE
2012

1867

Hendes arbejde er en del af et stort forskningsprojekt, »Konflikter om børns skoleliv«,
der udforsker børns inklusionsmuligheder
i skolen gennem et fokus på samarbejde og
konflikter – mellem børn, forældre, lærere,
pædagoger, skoleledere, kommunal forvaltningspraksis og lovgivning.
Professor ved Institut for Mennesker og
Teknologi Charlotte Højholt, som er leder af
hele projektet, er enig i, at det er, som om det
bliver lettere at se enkeltstående løsninger, jo
længere væk man kommer fra skolen.
»I hverdagslivet er man nødt til at balancere for at komme til at undervise, man kan ikke
gå uden om børnenes muligheder og sociale
samspil. Alt det kan den politiske debat godt
splitte ad«, siger Charlotte Højholt.
Tilde Mardahl-Hansen kobler det sammen

1985

Hvem har øje på skolen?

1849:

1911:

1916:

Et nyt Kirke- og Undervisningsmini1849
sterium ser dagens
lys. Skolekontoret
består af fem jurister. Den lokale præst
besøger skolen hver 14. dag, provsten
en gang om året. Den lokale skolekommission og præsten overværer halvårligt
eksamination af eleverne. Ministeriet
modtager via provsten en rapport fra
kommissionen med elevantal, fravær,
skolens pladsforhold og kvaliteten af
lærerens undervisning.

Der er nu 13 ansatte i
1933som flytSkolekontoret,
ter til Frederiksholms
Kanal. Socialdemokratiet organiserer forældreforeninger, som
blandt andet diskuterer
pryglestraf.

Undervisningsministeriet
1970
bliver splittet fra Kirkeministeriet. Og der bliver gradvist
ansat skolesagkyndige konsulenter.

00’erne

1849

ført til et krav om, at læreren skal styre klassen
mere og sikre mere disciplin og mindre uro.
»Tankegangen bygger på en behavioristisk
tanke om, at man kan styre børns adfærd.
Hvis bare man har de rigtige værktøjer eller
den tilstrækkelige autoritet, så kan læreren
styre børns adfærd. Det er noget helt andet,
jeg har set derude. Lærerne forsøger hele
tiden at få et samarbejde op at køre med eleverne. Det kræver noget helt andet. Nemlig at
man kan forholde sig til, hvor eleverne er henne, om reglerne giver mening, hvordan eleverne reagerer. Det kræver en situeret forholden
sig til eleverne som både enkeltpersoner og
gruppe og en kontinuerlig meningsskabelse og
samarbejdsudvikling«, siger hun.
Den oplevelse kan lærer Ann-Louise Fischer, som fagbladet Folkeskolen har inviteret
med til interviewet med forskerne, nikke genkendende til:
»For mig handler lærerfagligheden om, at
du har relationer og har et mål. Man kan være
en god lærer ét sted, men hvis man træder ind
i en ny klasse, kan man ikke gøre det samme.

2002

1933:

1949:

Efter over tredive års diskussion overtager amts-

Præsten har ikke længere tilsyn med kri1970
stendomsundervisningen.
Provsten forsvinder ud af skolekommissionen. Skolenævn bliver obligatoriske på alle skoler,
og forældrene får krav på to pladser
sammen med medlemmer af kommunalbestyrelsen. Der er opstået en landsdækkende forældreorganisation, som får
stigende indflydelse. Store kommuner får
en skoledirektør og en forvaltning ligesom Aarhus og København.

2014
1933 tilsyn fra præsten.
konsulenter det skolefaglige

Konsulenterne, som skal være erfarne lærere,
rapporterer direkte til Undervisningsministeriet.
Præsterne mister formandsposten i skolekommissionerne, og kommissionernes tilsyn handler
mere om ansættelser og administration end om
lærernes evner. Alle skoler med mere end to lærere
skal have et lærerråd, som har udtaleret i forhold
til kommunalbestyrelser og skolekommissioner.
Forældre kan oprette forældreråd.

Tilde Mardahl-Hansen
2
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Kilde: Dansk Skolehistorie med flere

HVEM HAR HOLDT
ØJE MED SKOLEN?

1994

Charlotte Højholt

Politikere, forskere og eksperterHvor
opfinder godt
enkle løsninger
på
er læreren
skolens problemer. Men de forstår ikke, hvor kompleks hverdagen
er, og glemmer at spørge lærerne, lyder det fra forskere i stort, nyt
projekt om skolens hverdagsudfordringer.
Vi er trætte af eksperter, der

9

F O LK E S KO LE N

F O R S K N I N G

Når børnene ved, hvem du er, så er der også
noget på spil for dem, i forhold til at de gerne
vil, at jeg skal gide dem. Så vil de også gøre noget for mig. Hvis man ikke har det i en klasse,
kan man være nok så fagligt dygtig, men man
kommer ikke igennem med sin undervisning«.
Tilde Mardahl-Hansen understreger, at det
er helt fejlagtigt at tro, at lærerfaglighed bare
handler om koncepter, metoder og særlige
kompetencer. Lærerfaglighed handler bredere set om, hvordan lærere skaber betingelser
for børns læring.

1975

96%
undervisningen. Hun mener, at de største
udfordringer set fra lærerens perspektiv lige
nu er forandringshastigheden og manglen på
hjælp til hverdagen.
»Der er aldrig ro på. Der er hele tiden nye
ting, man skal forholde sig til og implementere.
Det er ikke udviklingstiltagene i sig selv, men
mængden af nye opgaver gør, at det bliver
enormt svært at forholde sig til de hverdagsproblematikker, der findes hele tiden. De sociale
mellemregninger er slet ikke tænkt med i implementeringsplanerne, og så bliver det konfliktuelt at samarbejde med eleverne«, forklarer hun.
Ann-Louise Fischer fortæller, at hun kun
har været lærer i ni år, men allerede har mistet overblikket over, hvor mange gange hun
har været med til at implementere et nyt projekt, som så efterfølgende blev forkastet.

1900

1994

er læreren rustet til opgaven?
Aldrig ro på og ingen hjælp
Gennem det treårige projekt har Tilde Mardahl-Hansen fulgt fire lærere og udforsket deres hverdag i samarbejde med dem for at se
på, hvad der muliggør, og hvad der hæmmer

»Den anden store udfordring er, at lærerne
har svært ved at få den hjælp, de har brug for.
Ofte kan man også kun få hjælp til et specifikt
problem, og i virkeligheden er udfordringen
at få det hele til at fungere samtidig. Og når de
endelig har fundet ud af, hvordan de får hjælpen, så bliver det lavet om i forvaltningen, til
næste gang man har behovet, fordi procedurerne i forvaltningerne hele tiden ændrer sig«,
siger Tilde Mardahl-Hansen.

1900
2011

1975

Et nyt blik på konflikterne
En del af baggrunden for forskningsprojektet
har været, at de otte forskere ville se udfordringerne fra alle vinkler for at undgå bare at
skubbe aben videre.
»Det har betydet, at vi næsten har følt os
placeret nede i konflikterne, når vi har mødtes«, griner Charlotte Højholt. »Men det har
også betydet, at vi har fået blik for, at måden
at løse udfordringerne på kun kan være et
bedre samarbejde, et nyt blik på konflikterne
og en anden måde at tale om dem på. Det er
det, vi håber at kunne bidrage med«.
Forskerne har ikke fundet nogle enkle
løsninger. Og det er netop en del af pointen,
at skolevanskeligheder er meget komplekse,
så det er en illusion at tro, at der findes enkle
løsninger på dem.
»Vores bud er at undersøge konflikterne på
nye måder – i et tæt samarbejde med jer, der
kender hverdagslivet. Lærernes viden bliver

1867
1867
1985 Charlotte Højholt forsker i børns liv på 2002 skolens udfordringer fra forskellige vinkler.
2012
tværs af forskellige livssammenhænge,
for eksempel institutioner, skoler, familier,
og med professionelles samarbejde om
børnene. Tilde Mardahl-Hansen forsker i
skoleliv, lærerfaglighed og inklusion.
I det overordnede projekt, »Konflikter om
børns skoleliv«, har otte forskere set på

1975

ofte underkendt i problemløsningen i forhold
til diagnostik og test. Det har også noget at
gøre med vores problemtænkning – når vi
siger problem, siger vi også hurtigt hvor og
hvem? Så det handler også om at holde op
med at placere skyld«, siger Charlotte Højholt.
Frem for at stille tingene op som enteneller må man arbejde med betingelser for
samarbejde.
Og så huske at spørge lærerene, hvad deres
udfordringer består i, i stedet for at forsøge at
løse problemerne uden at kende hverdagens
kompleksitet.
»Løsningerne kan ofte slet ikke lade sig gøre
i hverdagen på grund af noget helt lavpraktisk,
som hvem der er til stede på hvilke tidspunkter. Og hvad med tiden – har I set på, hvor meget det betyder?« spørger Ann-Louise Fischer.
»Tiden er afgjort vigtig. Det handler om
betingelser, rådighed og fleksibilitet og bidrag
fra andre. Læreren skal ikke være udleveret til
modsætningsfyldte krav fra forældre, elever
og politikere, men kunne udføre det kreative
udviklingsarbejde, de i situationerne og i samarbejde med eleverne vurderer er væsentligt«,
siger Charlotte Højholt og uddyber:
»Vi vil alle gerne udvikle betingelser for, at
lærere kan lære vores børn noget mere. Men så
skal vi måske tænke over betingelserne for at
have handlekraft og råderum og forene nogle
hensyn«.

1994

1994

2011

Hvor godt
Hvorergodt
læreren
er læreren
rustet til
rustet
opgaven?
til opgaven?

Hvor ved de det fra?

je på skolen?

96% 96%

Sådan kan man arbejde bedre
med skolens konflikter

Charlotte Højholt har været forskningsleder. Tilde Mardahl har sammen med Ida
Schwartz set specifikt på lærerfagligheder.
Projektet er finansieret af Forskningsrådet
for Kultur og Kommunikation, og resultaterne præsenteres i en bog og på en konference 25. april på Roskilde Universitet.

1985

1985

Hvem Hvem
har øjehar
på øje
skolen?
på skolen?

2002

2002

2012

• Tage udgangspunkt i, at
konflikter ikke skyldes
2011fejl, men at lærerarbejdet har mange sider,
og at der selvfølgelig
er konflikt i og om det.
Lærerfaglighed knytter
sig netop til at forene
umiddelbart modsætningsfyldte hensyn.

• Styrke den nysgerrige
og udforskende del af
fagligheden – undersøge problemer på nye
måder og få øje på forbindelsen mellem uforløste konflikter og problemer. Flytte fokus fra
enkeltpersoner til betingelser for deltagelse.

Ekstra spot på lærerne
Tilde Mardahl-Hansen og Charlotte Højholt
mener ikke, at de har opdaget helt nye udfordringer i skolen.
»Men det er, som om tingene bliver sat på
spidsen, fordi der er så mange, der vil noget
med skolen. Høj faglighed, fuld inklusion og
så videre. Det er nogle dobbeltheder, som
altid har været der, men betingelserne er
sværere, og konflikterne bliver intensiveret,
fordi der politisk er mere spot på. Og der er
meget opmærksomhed om lærernes arbejde.
Det tror jeg ikke, der var for 30 år siden på
samme måde«, siger Charlotte Højholt.
De to forskere gik ind i projektet med en
masse forhistorier om lærere, der stod afmægtige, men det, de oplevede, var lærere, som
handlede og løste en masse konflikter. Og de
har været meget overraskede over mængden
af konflikter, der bliver løst hver eneste dag.
»Det får mig tilbage til det med den un-

2012

• Stå ved den viden, I som
lærere har fra hverdagslivet – den giver mulighed for at forbinde konfliktuelle perspektiver
– både i klassen og om
klassen som for eksempel i forældresamarbejdet og i det tværfaglige
samarbejde.

dervurderede lærerfaglighed. For det er jo
det arbejde, de udfører hver dag, som bliver
overset. Og det bliver også underkendt i måden, man stiller betingelser på for eksempel
til forberedelsestiden. Man har kigget på
arbejdstiden og sagt: De underviser jo kun så
og så meget, og de har forberedelsestid. Man
har set alt det ’udenom’ som noget andet end
undervisning. Jeg ville jo sige, at det er en del
af det at undervise at skabe betingelser for, at
børn kan lære«, siger Tilde Mardahl-Hansen.
Hun mener, at man bør se det hele – forberedelse, mødeaktivitet og gårdvagtstjans – som
en del af undervisningen, fordi det har så
utrolig stor betydning for undervisningen.
»Undervisning er ikke bare det, der sker i
undervisningslokalet. Alt det andet er det, der
skaber forudsætninger for, at det kan være
god undervisningspraksis«.
pai@folkeskolen.dk

Kilde: Dansk Skolehistorie med flere

1958-1962:

1970:

Ny tilsynslov giver forældre1933 blandt
ne mere indflydelse,
andet på deling af eleverne
efter 5. klasse og nedlæggelse af skoler. Det er den
lokale skolekommission, der
har tilsyn med skolerne. Der
bliver ansat konsulenter og
skolepsykologer i amterne.
Debatten om skolen bliver
mere politisk.

Kommunalreform medfører en decentralise1970tilsynet, ansættelse
ring i forbindelse med
af lærere og godkendelse af undervisningsplaner fra amt til kommune. Skolenævn med
forældrerepræsentanter og elevobservatører
bliver obligatorisk ved alle skoler og får mere
indflydelse. Alle kommuner over 15.000
indbyggere skal have en skoledirektør, som
er en erfaren, tidligere lærer. Lærere står i
spidsen for pædagogisk udviklingsarbejde i
skolen.

4
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1980’erne:

1849
1849
Mange af Undervisningsministeriets00’erne
rådgivende funk-

tioner og tætte tilknytning
til skolen fjernes. Afgørelser
lægges ud til kommunerne.
Ministeriet skal koncentrere
sig om skolepolitik, tilsyn og
evaluering. Det lærerstyrede
udviklingsarbejde erstattes
af et mere topstyret.

1989:

1933 bliver til 1933
Skolenævn
skole2014
bestyrelser, skolekommis-

sioner afskaffes, og lærerråd
bliver rådgivende. Magten
lægges i stedet hos forældredominerede skolebestyrelser, som godkender
budget, foreslår læseplaner
og ordensregler og indstiller
lærere til ansættelse.

1993:

00’erne:

2006:

2014:

stats- til kommunal ansættelse. Reglen om, at
skoledirektøren skal være
læreruddannet, forsvinder, og nogle år senere
er kun godt en tiendedel
tidligere lærere. Børneog kulturcheferne kender ikke længere skolen
indefra.

hedsplejerske, tandlæge, socialrådgiver, neuropsykolog og
konsulenter. Evaluerings- og
udviklingsarbejde foretages
af statslige rådgivere eller
private konsulenter. Stigende
politisk fokus på vækst og
velfærd, og internationale undersøgeler, for eksempel Pisa,
sår tvivl om skolens kvalitet.

pligt til at udarbejde
kvalitetsrapporter for
folkeskolen. Det er et
værktøj til at styre efter mål og resultater,
som skal vise kommunalbestyrelsen,
hvordan kommunen
og dens skoler lever
op til de politiske mål.

fes til fordel for samarbejdsudvalg. Skolebestyrelserne åbnes
for repræsentanter fra
det private erhvervsliv.
Kvalitetsrapporterne
revideres. De udarbejdes ud fra skolernes
oplysninger til ministeriet.

1970Lærerne overgår
1970
fra

00’erne
2014
Nye aktører
i skolen: sund- 00’erne
Kommunerne får

2014afskafLærerrådene

2017:
I dag har skolerne pligt til at indrapportere følgende til ministeriet: planlagte undervisningstimer, personalets arbejdstid, personalets
alder og køn, elevtrivsel, kompetencedækning,
elevfravær, karakterer, de nationale test.

Læs interview med
historiker Ning de Coninck-Smith
om kontrollen med folkeskolen.
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Lærere har vigtig viden om deres elever,
og det skal de holde fast i, selvom meget
af deres arbejde foregår uden om forvaltningsmodellerne og bliver usynligt, siger
ph.d. Maja Røn Larsen.

Lovgivning i sig selv
kan ikke løse noget

er tit den viden, der kan få systemerne til at
rulle. For eksempel psykologiske test, som
kan bruges til at legitimere, at et barn har
nogle særlige behov«, siger Maja Røn Larsen
og fortæller, at der sker en hierarkisering af
viden, som ellers ikke burde ske ifølge forvaltningsmodellerne.
»På den ene side ligger der nogle KLpapirer, der siger, at en diagnose aldrig må
være vejen til en placering. Samtidig kan vi
se i sagsmapperne, at det tit er viden om
diagnoser, der står først, og som fylder mest i
diskussionerne mellem de professionelle«.

Lovgivning er aldrig entydig, og den vil aldrig kunne løse
alle problemer i skolen, lyder det fra forsker Maja Røn Larsen,
der har undersøgt forvaltningens rolle i skolen.
Når et barn ikke trives i skolen

eller har særlige udfordringer, starter den
forvaltningsmæssige maskine med udredning
og diagnosticering og slutter måske med et
forslag om et andet skoletilbud. Men selvom
dette maskineri er velsmurt, så er der en
masse »mellemrumsarbejde«, som er lige så
nødvendigt som forvaltningens paragrafarbejde, når der skal findes en løsning for et barn.
Men ofte bliver dette arbejde overset, viser ny
forskning.
»Vi tror, vi har nogle forvaltningsmæssige
systemer, der ordner tingene, for eksempel
omkring inklusionssager, men når vi studerer
praksis, så er det alt muligt andet, der får
ting til at ske, blandt andet gennem lærernes
daglige arbejde. Dette ’mellemrumsarbejde’
er nødvendigt for at nå frem til fornuftige løsninger, men det er ikke noget, der kan måles
på forhånd. Og det er mit indtryk, at det får

vanskeligere og vanskeligere betingelser, i
takt med at vi på forhånd skal beskrive vores
rammer for arbejdet minutiøst«, siger Maja
Røn Larsen.
Hun er lektor og ph.d. på Roskilde Universitet, og sammen med jurist Stine Jørgensen
fra Københavns Universitet har hun forsøgt
at blive klogere på lovgivning og de institutionelle betingelser for inklusionsarbejdet i skolen i projektet »Konflikter om børns skoleliv«.
Maja Røn Larsen understreger, at hendes
kritik ikke retter sig mod de enkelte fagprofessionelle og forvaltere, da de har gode
grunde til at gøre, som de gør. Hendes konklusion er, at i måden, vores forvaltningssystemer er organiseret på, er der noget viden,
der bliver relevant og centralt, og der er noget viden, som bliver irrelevant – og derved
mister vi vigtig viden.
»Den viden, der bliver set som relevant,

Hvor ved hun det fra?
Maja Røn Larsen er ph.d. og lektor i psykologi på Institut for
Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Hun skrev i
2011 ph.d.en »Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder:
Organisering af specialindsatser i skolen«. Hun er en del af projektet »Konflikter om børns skoleliv«, hvor hun står for delprojektet »Inklusion på tværs af børneliv, forvaltning og lovgivning«
sammen med ph.d. og cand.jur. Stine Jørgensen fra
Københavns Universitet.

Hvem skal skolen rumme?

Problemet er sjældent et enkelt barn
Maja Røn Larsen håber, at hendes forskning
kan åbne op for en bevidsthed om, at den
komplekse viden, som lærere har om børns
problematikker, skal løftes frem i al sin
kompleksitet i stedet for at blive reduceret på
forhånd.
»Diagnoser kan reducere kompleksiteten
og gøre sager sammenlignelige. Men lærere
ved godt, at ting ikke nødvendigvis er enkle
og sammenlignelige. De har en stor indsigt
i nogle af de kompleksiteter, vi har brug for
for at hjælpe børnene, men det er måske ikke
altid dem, der bliver bragt til torvs og ind i
de tværfaglige rum«, siger hun og nævner
et eksempel fra et sagsforløb. Her var der
en beskrivelse af en dreng, »August«, som
er adfærdsvanskelig. Men samtidig fortæller
lærerne, at han ikke er alene om det – de andre elever ved godt, hvordan de skal få tændt
op under ham.
Ifølge Maja Røn Larsen er det blot et lille
eksempel på, hvordan sociale dynamikker i
en klasse kan komme til at falde ud som et
enkelt barns problematik. Men der er brug
for viden fra børnenes og lærernes hverdagsliv for at kunne udtænke fornuftige interventioner eller hjælpeordninger.

Hvem skal skolen rumme?

HVEM SKAL
SKOLEN
RUMME?

1814:
Med den første folkeskolelov hører alle børn
til i skolen, for der findes ingen specialskoler
ud over få skoler for
blinde og døve.

1900:

Abnormskolen 1900
opstår for elever med
fysiske, sansemæssige eller sproglige
handicap samt evnesvage og børn
med afvigende adfærd. De store byskoler får særlige værneklasser for at
hjælpe elever med vanskeligheder og
fjerne dem fra almenundervisningen.

1913:

Første værneskole
1975 for
børn, der er sorteret
fra ved IQ-test, åbner
med ekstra hjælp og
særlige undervisningsmetoder.

1937:

Der kommer
1994 værneskoler
på landet, og skoleloven
fastsætter, at der – hvis
forholdene tillader det –
skal oprettes særklasser og
tunghøreklasser for børn,
der ikke kan følge med.

Hvor godt er læreren rustet til opgaven?
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1940’erne:

Ordblindhed 2011
bliver
en diagnose.

1958:

Opdelingen
1900 i boglige og ikkeboglige elever bliver blødt op.
Der indrettes særundervisning
for børn, der på grund af talevanskeligheder, svagt syn eller
svag hørelse, små evner eller
læsevanskeligheder ikke kan
følge med i den almindelige
undervisning.

1975:

Ny folkeskolelov
1975 siger, at
børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan få
specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand.

1987:

En betænkning fra
1994
Undervisningsministeriet siger, at barnet skal mødes med
udgangspunkt i dets
styrker, ikke svagheder.

Kilde: Dansk Skolehistorie med flere

96%

Hvor godt er læreren rustet til opgaven?
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F O LK E S KO LE N

F O R S K N I N G

Det gav mening på papiret
Et inklusionsforløb kan risikere at strande, fordi
forskellige parter ikke ved, hvad der i øvrigt er
i gang. Et eksempel er et barn, der starter op
i en familieklasse. Kort tid efter bliver jobcenteret opmærksomt på, at moren er arbejdsløs
og skal i aktivering. Hun kan dermed ikke

»Man kan sagtens se i klassen, at drengene
tænder op under August, men det bliver
usynligt i det særlige rum, hvor vi leder efter
noget, der kan entydiggøres og isoleres til et
enkelt cpr-nummer«, siger hun. Ifølge hende
handler det for lærerne om, at de selv bliver
opmærksomme på, om de spiller med på en
kompleksitetsreducerende dagsorden.
Der er desværre ikke nogen nem løsning.
Det handler ikke bare om at skrive ny lovgivning eller at skabe entydige forvaltningsmodeller.
»Det er et vedvarende modsætningsfyldt
roderi, som vi er nødt til at være i, og som vi
skal udforske sammen«, siger Maja Røn Larsen om måden, vi løser inklusionssager på.

nkal
rumme?
skolen
rumme?
Der findes ikke én model

»Det er mit indtryk, at alle gør deres bedste
og følger lovgivningens bogstav, så godt som

deltage i familieklassen, og drengen må flytte
til en anden specialklasse. Det giver mening
på papiret, for det er et forsøg på at håndtere
modsætningsfyldte krav, forklarer Maja Røn
Larsen. Men for drengen er det en katastrofe,
fordi han bliver flyttet fra de spinkle venskaber,

de kan. Det interessante er, at det kan knageme gøres på mange forskellige måder, når
man ser på tværs af kommuner«, fortæller
Maja Røn Larsen.
»Det betyder, at vi må opgive forestillingen om, at lovgivning i sig selv skal løse
noget«.
Hun mener, at i stedet for at tro, at man
kan løse udfordringen med de mange forskelligartede kommunale modeller ved at skrive
en ny, mere entydig og klar lovgivning, så vil
man komme længere ved at være nysgerrig
på tværs af fagligheder og sagsforløb. Pointen
er ikke, at lovgivningen er ligegyldig, men
snarere at vi skal tænke om den på andre
måder, end at den kan ordne noget i sig selv.
»Vi kan ikke sætte vores lid til, at alt bare
kan ordnes ovenfra. De problematikker, jeg
har fulgt, om børn i vanskeligheder i skolen
er enormt ’uordentlige’ og komplekse. I

han er ved at bygge. Dette forhold kan man
ikke få øje på i sagsforløbene, men ifølge Maja
Røn Larsen kunne forvaltningen måske i stedet have tænkt kreativt og for eksempel undersøgt, om det var muligt at aktivere moren
som en del af forløbet i familieklassen.

stedet for at have en forestilling om, at vi
kan udvikle én model, der kan ordne alle
sager, er vi nødt til at gå mere udforskende
til værks på de konkrete forløb«, siger Maja
Røn Larsen. I sin forskning blev hun meget
optaget af, hvor mange vrid og indsatser der
skal til for at løse udfordringer med et barn,
og at disse vrid og indsatser overhovedet ikke
stemmer overens med de forvaltningsmæssige modeller.
»Jeg har erfaret, at nogle gange kan ting
lykkes, fordi professionelle er optaget af at
investere arbejde i at udforske, hvor man
kan vride systemerne, så det kommer til at
give mening. Der ligger en kæmpe indsats
i at forberede tværfaglige møder sådan, at
det ikke kun er dem, der står på listen over
deltagere, men at de, der er relevante for det
præcise forløb, også er til stede på de rigtige
tidspunkter«.

F O R S K E R :

Skolelederen skal
være både strategisk
og nærværende

Hvem skal skolen rumm

Skolelederen skal i stigende grad være en professionel leder, der skal styre skolen som
en større privat virksomhed. Men denne ændring er ikke uproblematisk.
Skolelederen befinder sig i et

krydspres mellem lærere, forældre, forvaltning og politikere, der alle har deres forventning til, hvordan skoleledelse skal gribes an.
Det fortæller ph.d. og lektor på Roskilde Universitet Peter Busch-Jensen. Han har undersøgt, hvilke betingelser skolelederne skal agere
på, og hvilke udfordringer de bakser med.
Kort fortalt falder skolelederens udfordringer i to dilemmaer. Dels kræver det at
drive en skole i dag både mere strategisk

ledelse væk fra skolen og mere ledelse i hverdagen, dels er der især fra forvaltningens side
en forventning om, at skolelederen er leder
med stort L.

Krav om mere strategisk ledelse
Grundlæggende er skolen som organisation
ved at forandre sig, i den forstand at den er
gået fra en løs til en mere stram organisering,
fortæller Peter Busch-Jensen.
»Tidligere oplevede skolens ansatte en

1900

relativt stor grad af autonomi i deres opgaveløsning. Lærere skulle være lærere, og pædagoger
skulle stå for pædagogfaget. I dag er der mange
flere, der kigger med. Kommunalforvaltningen
har mange projekter i skolen, politikere blander sig mere, og forældrene kigger også mere
med«, siger han. Det betyder, at hvor man tidligere kunne løse de forskellige opgaver mere
selvstændigt, er der nu mange flere hensyn og
perspektiver, der skal medtænkes.
»Det er sådan set en fin udvikling, for det

1975

Hvor godt er læreren ru

1993:

Ny folkeskolelov er- 1975
1975
statter opdelingen af
eleverne i udvidet og
grundkursus med undervisningsdifferentiering. Enhedsskolen
er en realitet.

1994:

Danmark 1994
og andre lande
underskriver Salamancaerklæringen, hvor skolen
skal rumme alle elever
uanset evner – også
handicappede og særligt
talentfulde. Undervisningsdifferentiering bliver
i første omgang svaret.

Starten af 00’erne:

Det brede begreb AKT1994
2011

elever (adfærd, kontakt,
trivsel) bliver erstattet af
specifikke diagnoser. Der
kommer fokus på de særligt talentfulde elever, og
første skole for højtbegavede elever åbner i 2004.

odt
eren
errustet
læreren
til opgaven?
rustet til opgaven?
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2011:

Regeringen
sætter et mål
2011
om, at 96 procent skal
inkluderes i folkeskolen i
2020. Året efter ændres
loven, så der fremover kun
gives støtte til elever på
specialskoler og til elever
i normalskolen, som har
behov for støtte i mere
end ni timer om ugen.

2016:
Regeringen dropper
inklusionsmålsætningen til fordel for et fokus på, at det enkelte
barn har ret til fagligt
og trivselsmæssigt at
udvikle sig.

HVOR GODT
ER LÆREREN
RUSTET TIL
OPGAVEN?

1800:

1857:

Læreruddannelsen
er en to- til treårig
uddannelse på præsteseminariet med
optagelsesprøve.
Hovedfagene er
dansk, matematik
og religion.

Treårig seminarieuddannelse ved
stats- eller fritstående seminarium
med 14 fag.

1867:

Alle over1867
18 år med
lægeattest og udtalelse om, at man har
været undervisningsmedhjælper, kan
melde sig til lærereksamen ved eksamenskommissionen.
Mange private lærerkurser opstår.

1894:

Treårig seminarie1985
uddannelse bliver
et krav for at tage
lærereksamen. Uddannelsen får mere
fokus på pædagogik
og teori end på religion.

Kilde: Dansk Skolehistorie med flere

96% 96%

Hvem har øje på skolen?
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F O LK E S KO LE N

F O R S K N I N G

»Man skal huske, at skoleledere er ansatte. De kan
fyres, og der er ting, de skal gøre, som de ikke nødvendigvis er enige i eller selv har besluttet. Når vi
taler om, hvem der har ansvar, så ligger det mange
forskellige steder«, siger Peter Busch-Jensen.
betyder, at vi nogle gange får nogle bedre
løsninger, fordi der er flere perspektiver, der
bliver koordineret og taget hensyn til. Men
det betyder også, at der er en meget større
kompleksitet og en større risiko for konflikt«.
Som leder giver dette en udfordring, fordi
kompleksiteten kalder på to ting, der ikke går
op. Den kræver øget strategisk ledelse, hvor
skolelederen skal være tæt på forvaltningen
for at vide, hvilke udviklingsprojekter der er
på vej, øve indflydelse og få sparring og viden
om politiske pligter og forventninger.
Men samtidig er der også behov for det
modsatte, nemlig mere hverdagsledelse.
At man som leder har føling med, hvilke
udfordringer, dilemmaer og spørgsmål ens
ansatte har.
»Det her er to ting, der hiver med forøget
kraft, men i hver deres retning. På de skoler,
hvor jeg har været, har man organisatorisk
været nødt til at løse det ved at ansætte
og skabe et ekstra ledelseslag«, siger Peter
Busch-Jensen. Ansættelsen af souschefer eller
afdelingsledere betyder, at skolelederen ofte
kommer længere væk fra hverdagen.

Forventning om »professionelle ledere«
Skolelederens andet dilemma er, at med
den øgede kommunalpolitiske bevågenhed
omkring skolerne er der en forventning fra
skolens omverden om, at skolelederne skal
være »professionelle«.
»Det er ikke længere den gamle skolelærer,
der nu bliver skoleleder. Nu forventes der

’professionel’ ledelse, i den betydning at du
forventes at tænke lidt som en erhvervsvirksomhed i forhold til personaleansvar, rekruttering, strategisk ledelse, budgetansvar og
beslutningsmæssig armslængde i forhold til
medarbejderne«, forklarer Peter Busch-Jensen
og understreger, at der fra politisk side er en
forventning om ledelse med stort L. Det er
imidlertid ikke en uproblematisk forventning.
»Skolen er ikke en pølsefabrik. Det er ikke
engang en virksomhed i gængs forstand. I
skolen arbejdes der med læring og inklusion,
demokratisk socialisering og dannelse. Derfor
er ledelse med stort L ikke altid en særlig god
ide. De opgaver, skolen bakser med, er sjældent entydige, men langt mere komplekse. De
er varierede, forgrenede og tværkontekstuelle.
Der er derfor et stort behov for i den daglige
problemløsning at inddrage og lytte til de ansatte og medtænke, at de som regel ved noget,
som man ikke selv ved som leder«.
Mens man udadtil må signalere ledelse
med stort L – vise, at man er handlekraftig,
tæt på forvaltningen og den, der udstikker
retningen – må man indadtil være og signalere noget andet, hvis tingene skal fungere.

tation af skolens praksis målt på specifikke
nøgletal. For eksempel tal for inklusion, fravær,
karaktergennemsnit, og hvor mange der søger
skolen. Risikoen med denne form for datadrevet ledelse er dog, at man risikerer at glemme
at se, hvad der ligger bag tallene.
Et eksempel fra Peter Busch-Jensens forskning er skolelederen, der har stået skoleret
hos skolechefen og fået at vide, at der er for
meget fravær blandt børnene. Skolelederen
ved, at det ofte drejer sig om elever, der tager
på ferie, og at det ikke plejer at være et problem. Børnene lærer som regel en masse, og
ferierne bruges efterfølgende aktivt i klassen.
Alligevel bliver man som skoleleder nødt til at
sige, at lærerne altså ikke kan give Ole lov til at
tage på ferie.
»Data- og taldokumentation kan være
nødvendigt, for eksempel omkring økonomi.

Hvem skal skolen rumme?
Hvem skal
Hvem
skolen
skalrumme?
skolen rumme?

1900

96%
1975

1900

19001994

1975

Hvor ved han det fra?
1975 2011
1994
1994
Peter Busch-Jensen er ph.d. og lektor i psykologi. Han
underviser i ledelse og arbejdslivsstudier på Institut for
Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Hans
forskning koncentrerer sig især om arbejdspsykologi og
organisationsteori. Han er en del af projektet »Konflikter
om børns skoleliv«, hvor han står for delprojektet »Skoleledelse og inklusion«.

Hvor godt er læreren Hvor
rustetgodt
tilHvor
opgaven?
er godt
læreren
er læreren
rustet tilrustet
opgaven?
til opgaven?

Dataledelse er ikke uproblematisk

Med den øgede forvaltningsmæssige bevågenhed er der også fulgt øgede krav om dokumen-

1954:

1966:

Fireårig seminarieuddannelse med
optagelsesprøve for
dem, der ikke har
studenter- eller realeksamen. Indførelse af et obligatorisk
fremmedsprog og
specialelæsning.

Fireårig seminarieuddannelse med
forberedelsesklasse
eller treårig for studenter. Krav om et
selvvalgt linjefag.

Tre og et halvt- eller
fireårig seminarieuddannelse med krav
om studentereksamen. Akademisering.
Mødepligt erstattes
af flere eksaminer. To
linjefag.

1970:

1985:

tænkning lægger op
til øget akademisering af underviserne,
men ingen lovgivning.

uddannelse.

1867
En ministeriel be-

1985
Fireårig
seminarie-

1867

1991:

2000:

2002:

bacheloropgave
indføres.

i Centre for Videregående Uddannelse
(CVU’er). Det skal
styrke uddannelserne,
og centrene skal fungere som udviklingsog videncentre.

en professionsbacheloruddannelse med adgang
til universitetet, og en
supplerende meritlæreruddannelse på to år med
to linjefag indføres.

1867
2002og en 1985
1985 2012
2002 bliver
Fire
linjefag
Seminarierne samles
Læreruddannelsen

Hvem har øje på skolen?
Hvem har
Hvem
øje på
harskolen?
øje på skolen?

96% 96%
2011

2006:

2002Opdeling i store og2012
små linjefag. Mødepligt genindføres.
CVU’erne samles i
professionshøjskoler.

2011

Kilde: Dansk Skolehistorie med flere

1930:

Men man skal huske på, at tal og data ikke
er neutrale. De er rundet af ét perspektiv,
et bestemt hensyn, for eksempel et forvaltningshensyn. Herfra er tallene fornuftige,
nødvendige og velintenderede, men i skolens
hverdagspraksis kan de stå i vejen for en række lige så fornuftige og nødvendige hensyn«,
forklarer Peter Busch-Jensen.
Midt i dataindsamlingen skal skolelederen
være opmærksom på, at det, der ikke umiddelbart fremstår som en del af en lærerfaglighed, rent faktisk godt kan være det. Der foregår mange uformelle ting, som har stor betydning for både ansatte og elever. Der må derfor
være mulighed for at lægge øret på skolens
vandrør, vende nogle ting med en kollega eller
ringe til en forælder. Ifølge Peter Busch-Jensen
oplever både ledere og lærere, at det er blevet
sværere at finde tid til disse ting. Kort sagt
skal skolelederne have fokus på, hvordan de
skaber rum for skolens deltagere, hvor de kan
diskutere, sparre med hinanden og fordybe
sig i problematikker. For ofte handler det lige
præcis om at få øje på det unikke i situationer,
og hvorfor det, der virkede sidst, ikke virker
nu. I relation til denne opgave er et voksende
politisk fokus på data, tal, evidens og »best
practice« ikke altid en hjælp.
»Skoleledere ved godt, at der skal være
rum og mulighed for disse ting, men det er
vigtigt, at politikere og forvaltningen begynder at have større forståelse for den del af
lærernes arbejde og skoleledelsesopgaven«,
lyder opfordringen fra Peter Busch-Jensen.

2012:

2012
Læreruddannelsesloven erstattes af
en bekendtgørelse.
Uddannelsen bliver
modulopbygget, og
linjefag erstattes af
undervisningsfag.

10
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PEER
REVIEW
LIGHT

FRA
FORSKNINGEN
1.

Skolens håndtering
af problemer skaber
eksklusion
Stik imod intentionerne foregår der eksklusion i skolen. I sit ph.d.projekt har Gro Emmertsen Lund undersøgt sammenhængen
mellem, hvordan skoler håndterer problemer, og hvordan
eksklusionsprocesser udfolder sig.
Om forfatteren:

Gro Emmertsen Lund
er læreruddannet med undervisningserfaring fra almen- og
specialundervisning, MA i evaluering fra Syddansk Universitet og ph.d. fra Twente University. Hun er forfatter til en
række bøger og artikler samt
serieredaktør på serien »Relationel pædagogik« fra Dansk
Psykologisk Forlag. I dag arbejder hun som selvstændig
konsulent.

12

5.

4.

Gennem forældrefortællinger om eksklusion giver Gro Emmertsen Lund
i sit ph.d.-projekt et indblik i et ofte
mørklagt felt. Nemlig hvordan helt
almindelige familier oplever, at først
deres barn og siden dem som familie 1.
udelukkes som ligeværdige samtalepartnere i en proces, der ender med,
at barnet må skifte skole. Eksklusion
er ulykkeligt for både de elever og
forældre, der ekskluderes, og skolens5.
lærere og pædagoger. Konflikter, drillerier, mobning, dårlig opførsel og
uro i klassen er noget, de fleste børn,
lærere og forældre kender til. Det kan
være svært at håndtere og skaber meget ballade og skældud. Samtidig viser4.
afhandlingen vejen til bedre dialog
med forældre, så man undgår, at skoleproblemer ender i skoleskift.
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Folkeskolen Forskning har bedt ph.d.
Gro Emmertsen Lund skrive en artikel
om sin forskning i eksklusion af elever
i folkeskolen. Desuden har vi bedt en
anden forsker på området læse artiklen
igennem og bedømme, om det holder
videnskabeligt, og om det bidrager med
noget nyt til feltet. Vi kalder konceptet
peer review light, fordi der ikke er tale
6.som
om peer review efter de regler,
gælder for forskning, men om en model,
som har lånt elementer herfra.
Forskeren, som har læst artiklen
og godkendt den til offentliggørelse,
skriver:
»Artiklen er baseret på et ph.d.2.
projekt, der tager udgangspunkt i
forældres erfaringer med skolens
håndtering af deres barns problematiske situation i skolen. Som sådan
bibringer projektet (og artiklen) med
ny viden, idet forældreperspektivet er
underbelyst i dansk forskning.
3. På baggrund af en analyse af en række interview med otte udvalgte forældre konstruerer forfatteren en eksklusionsspiral (bestående af seks trin) – og som
modstykke ligeledes en inklusionsspiral. Set på den baggrund er artiklens
pointer både aktuelle og relevante for
målgruppen, det vil sige Folkeskolens
læsere«. Læs hele bedømmelsen på
folkeskolen.dk.

6.

Når elever fanges i problemer i skolen, er det en alvorlig sag.

Dels er elevernes læringsudbytte tæt sammenhængende med deres
trivsel i skolen (Gutman & Vorhaus, 2012; Hattie, 2009), dels øger skoleproblemer risikoen for problemer i voksenlivet (Hansen, Friis-Hansen
& Jensen, 2015). Det er derfor en vigtig social-etisk forpligtelse at skabe
høj skoletrivsel. Desværre har mere end hver tredje (36 procent) i aldersgruppen 7-19 år skiftet skole på grund af skoleproblemer (Ottosen,
Andersen, Nielsen, Lausten & Stage, 2010). Som min forskning viser,
kæmper familierne for at undgå skoleskiftet. Men når først eksklusionsprocesserne kører, er det nærmest en umulig kamp at vinde.

Kritiske forældreperspektiver

1.

Første spørgsmål er, hvordan eksklusionen foregår og hvorfor.
For at svare på dette spørgsmål er en fremgangsmåde at spørge de
familier, som har oplevet eksklusionen. Derfor bringer jeg i min forskning kritiske forældreperspektiver i spil. Man kan nemt vende perspektivet om og sætte fokus på, hvordan skolens professionelle kan kommunikere og interagere, så forældre inviteres til konstruktivt samarbejde.
Men første skridt er at lytte til, hvad disse forældrestemmer fortæller.
Ud af tyve forældreinterview er otte meget forskellige fortællinger
præsenteret i afhandlingen. De er forskellige både hvad angår typen af
problemstillinger, varigheden af dem og med hensyn til børnenes alder
og bopælskommune. Men på tværs af historierne optræder et mønster,
som udfolder sig over seks trin i dét, der kan kaldes en eksklusionsspiral. Det er påfaldende, idet det vidner om en systematik i måden, hvorpå skoler håndterer skoleproblemer, og som resulterer i eksklusion. Et
fællestræk ved familierne er, at det netop er velfungerende middelklassefamilier i job og uden nogen indikationer på social marginalisering.

5.

4.

Forældrestemmerne har ikke tidligere haft »et legitimt publikum«, og
mange er plaget af vrede, frustration og skam over det forløb, de har
været tvunget ind i, og som de fortæller har været umyndiggørende.
Forældreperspektiver på skolemistrivsel og eksklusionprocesser har
ikke tidligere været belyst med forskning (Freeman, 2010; Madsen,
2008), men de er værd at lytte til, og det, de siger, gør det usynlige
synligt (Roman, 1996) og dermed muligt at ændre.

Skolens håndtering af skoleproblemer skaber eksklusion

1.Når skoleproblemer ender med skoleskift,
6. er der i realiteten tale
6. eleven og dennes forældre har været i løbende
om en proces, hvori
dialog med skolen. Men som afhandlingen viser, håndterer skolerne
problemstillingerne på måder, som virker modsat ønskerne.
I alle historier optræder de samme seks trin. Det er handlinger
eller udsagn fra skolens ansatte, som påvirker eleven og familiens
handlemuligheder. Uanset om det er familien, der retter henvendelse
til skolen med en bekymring, eller omvendt, så starter eksklusionsprocessen med, at skolen udpeger eleven (eller et par elever) som
problematisk eller som problemet. Det er selve problemforståelsen,
at »er der et problem, så er det no, fordi der er noget galt med eleven«. Trin to er så, at denne problemforståelse fremlægges for forældrene, eventuelt samles flere eksempler på problemhistorien, så den
underbygges og gentages. Trin tre er, at forældrenes indvendinger,
spørgsmål, andre perspektiver og modfortællinger underkendes, afvises eller overhøres. Fjerde trin optræder, når skolen stiller spørgsmål
til, om årsagen til barnets problemer i skolen mon findes i familien.
Herved antager skolen, at der er noget galt med forældrene, måske
med deres opdragelse af barnet eller med deres kommunikation eller

5.

4.

2.

3.

2.

3.

Eksklusionsspiralen
Duciiste mporesc ilitas soloriore, id
quia con rempedi doluptatet, et por
anihilia comnis
aut inforstår
placcum
sae
Skolen
eleven
dolupita dem re postius
doluptatum
som problemet.
liam fuga. Ut lam eosaped ipsunt.

1.

1.

6.

6.

Eksklusion. Familien er
nødsaget til at flytte barnet
til en anden skole.

2.

Skolen fremlægger
og underbygger problemhistorien.

3.

Elev- og forældreperspektiver afvises, benægtes eller overhøres.

Om forskningen:
Gro Emmertsen Lund har gennemført sin forskning ved Twente
2.University, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, Holland.
Vejleder på forskningen er professor,
dr. John Winslade fra California State
University, San Bernardino, USA. Gro
Emmertsen Lund har interviewet 20
familier i Danmark, hvoraf otte
3. korte
fortællinger præsenteres i afhandlingen. Peer review light af »Skolens
håndtering af problemer skaber eksklusion« skrevet af Gro Emmertsen Lund.

Situationen formes som et
ultimatum. Enten affinder
forældrene sig med problemhistorien og ansvaret for at
løse det, eller også kan de
finde en anden skole.

Forældrene gøres ansvarlige for problemet og for
at løse det hjemmefra/
genopdrage deres barn.

5.

4.

5.

4.

2.

3.
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noget tredje, som er skyld i elevens dårlige opførsel eller problemer i
skolen. Det er også i fjerde trin, at forældrene pålægges ansvaret for
at løse/genopdrage barnet hjemme. Trin fem er en tilspidsning i det,
der aldrig har været et reelt skole-hjem-samarbejde, og der er nu i
grunden tale om samarbejdsvanskeligheder mellem skole og forældre
og måske nedbrud i kommunikationen. Trin seks er, når skolen enten
tilbyder hjemmeundervisning eller giver familien det ultimatum, at
enten affinder de sig med problemhistorien (og den manglende hjælp
til deres barn), eller også kan de finde sig et andet skoletilbud. I nogle
tilfælde kommer familierne skolen i forkøbet og vælger at flytte barnet, idet de har mistet alt håb for fremtiden på skolen. Uanset hvad
er trin seks fuldførelse af eksklusionen.

række helt almindelige skoleproblemer (Elsborg, Hansen & Hansen,
1999; Hattam & Smyth, 2015), desværre med ret uhensigtsmæssige
konsekvenser, som eksklusionsspiralen viser. Forskere anslår, at mellem ni og 15 procent af børn og unge i dag er udsatte eller marginaliserede (Ottosen et al., 2010). Men som Benjaminsen et al.s (2015)
omfattende forskning viser, kan det for cirka halvdelen af gruppens
vedkommende ikke forklares med familie- og opvækstvilkår, men
derimod med marginalisering uden for familien såsom i dagtilbud og
skoler. Det er denne marginalisering, jeg har undersøgt, og som min
undersøgelse viser, er det udsathedsproduktionen, der gentages igen
og igen i skolens problemhåndtering, mens der i ingen af historierne
er tale om negativ social arv.

Skidt for alle parter

Ekskluderende praksis

Det er ulykkeligt for alle involverede at stå i sådan en situation. Både de
elever og forældre, der rent faktisk ekskluderes, og de elever og forældre, hvor eksklusionsprocesserne står på i årevis, men ikke indebærer
det sjette trin. Det er også uhensigtsmæssigt for de andre elever, der
tages som gidsler som vidner til en eksklusionskultur. Ikke mindst er
det ulykkeligt for skolens lærere og pædagoger, idet det er slidsomt og
nedbrydende at tage del i og være fanget i et negativt samspil. Heldigvis
behøver skoler ikke at håndtere problemerne på den her skitserede
måde. Der er alternativer. Først og fremmest er hvert trin i eksklusionsspiralen udtryk for et valg. Skolens professionelle kan vælge at handle
anderledes, hvorved et andet forløb kan udspille sig, som vi skal se om
lidt.

Ingen lærer, pædagog eller leder ønsker, at det skal ske – men det
sker. Hvorfor? Som vi ser i eksklusionsspiralen, handler skolen i seks
trin, hvor hvert trin netop er et valg. Hvad skyldes disse valg? For at
kunne svare på det har jeg fremanalyseret de grundlæggende antagelser, som skolens professionelle baserer deres valg på.
Fælles for de grundlæggende antagelser bag hvert trin i eksklusionsspiralen er, at de alle fokuserer på individer (det er barnet/
forældrene, der er problemet), på problemer (i stedet for på forhåbninger) og fejl og mangler (i stedet for styrker og muligheder). Hvert
trin er også et resultat af et valg, hvor skolens professionelle kunne
have valgt at handle anderledes, hvis de havde abonneret på andre
antagelser.

Eksklusion kan ramme alle

Fra eksklusion til inklusion

Det er ikke ny viden, at eksklusion kan ramme alle – i al fald ikke
inden for forskningsverdenen (Hedegaard Hansen, 2009, Oliver,
1992, Tetler, 2015). Men det er ret overraskende, at cirka halvdelen
af marginaliserede unge i dag er vokset op i velfungerende middelklassefamilier uden tegn på marginalisering (Benjaminsen, Andrade,
Andersen, Enemark & Birkelund, 2015). Teorien om negativ social arv
har dog bidt sig så fast, at den er blevet en forklaringsmodel for en

I mine data fortæller familierne, hvordan deres barn bliver omtalt
som et problem af skolen, og hvordan børnene oplever at blive skældt
ud, irettesat, sendt uden for døren og så videre. Forskning har påvist,
at irettesættelser og skældud ikke har nogen positive effekter på
elevers adfærd (Morrison og D’Incau, 2000). Skiba og Peterson (2000)
påpeger, at der er en direkte sammenhæng mellem irettesættelser
og skældud og øget aggressiv og problematisk elevadfærd. Metzler,
Biglan, Rusby og Sprague (2001) pointerer, at når skoler ikke anvender
irettesættelser og skældud, men i stedet møder elever med positive
forventninger, kan en række positive effekter identificeres: Færre elever bliver sendt på skolelederens kontor, antisocial adfærd minimeres,
færre elever begår hærværk eller opfører sig aggressivt, færre elever
pjækker, tager stoffer og drikker alkohol. Drugli, Larsson, Clifford
og Fossum (2007) undersøgte interventioner rettet mod elever med
adfærdsproblemer. Deres forskning påviste, at der var færre konflikter
med elever, når skolens professionelle etablerede støttende sociale
relationer, hvilket også øgede den indbyrdes accept eleverne imellem.
Derfor er det yderst vigtigt, hvad der foregår i undervisningen
og i håndteringen af eleverne i skoletiden. Men når forældre bliver
præsenteret for en problemhistorie om deres barn, forstærkes den
eksklusionsproces, der måske allerede har været i gang et stykke tid
(Graham, 2006).

1.

5.

4.

1.

5.

Hovedpointer fra forskningen

1. Håndtering af samspilsproblemer baseret på en individ-,
fejl- og mangeltænkning skaber eksklusionsprocesser.
2. Dette kan marginalisere elever og forældre, også
velfungerende middelklassefamilier.
3. Det foregår i danske skoler, omend det er usynligt for
offentligheden.
4. Til gengæld findes der allerede tilgange, som kan vende
eksklusion som resultat af skoleproblemer til inklusion.
Og der er ingen gode grunde til at lade være med at bruge
disse tilgange.
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4.

6.

Skolen forstår, at eleven befinder sig i en problemstilling, og
Duciiste
soloriore,
id
atmporesc
man må ilitas
gøre noget
for at
quia con rempedi
et por
hjælpedoluptatet,
eleven/eleverne.
anihilia comnis aut in placcum sae
dolupita dem re postius doluptatum
liam fuga. Ut lam eosaped ipsunt.

2.

3.

6.

2.

3.

Inklusion gennem samarbejde
Det væsentlige i udviklingen af inkluderende praksisser er her, at
skolen inviterer forældrene ind i dialogen som vidende, respekterede

1.

Skolen arbejder på at hjælpe eleven i skolen og styrke samarbejdet,
således at det ikke udvikler sig til
samarbejdsvanskeligheder mellem
skole og forældre.

5.

Skolen påtager sig
ansvaret for at løse
problemerne i skolen.

4.

og kloge. Dialogen skal handle om, hvordan skolen kan afhjælpe de
problemer, som eleven er havnet i i skolen. Eleven skal ikke opfattes
som problemet, og forældrene skal have mulighed for at bringe deres
gode erfaringer og ideer til bords. Skolens professionelle skal lytte til
og værdsætte eleven og forældrene. Gennem lydhørhed og villighed
til at ændre på praksis udvikler de sammen et godt samarbejde med
fokus på ideer og handlemuligheder, som skolen kan sætte i værk for
at forsøge at afhjælpe problemstillingerne.

1.

1.

5.

4.

1.

Inklusionsspiralen
Hvert trin i inklusionsspiralen hviler ligeledes på en række grundlæggende antagelser, som jeg har fremanalyseret. Det, disse har til
fælles, er, at de fokuserer på relationer og kommunikation (frem
for individer), på resurser, forhåbninger og muligheder (frem for
problemer) og på skabelsen af en socialt bedre verden (frem for fejl
og mangler).

5.

4.

Inklusion. Familien kan se
en vej frem og har håb for
fremtiden

2.

Skolen beder forældrene om
hjælp til at finde på løsninger,
som skolen kan iværksætte for
at hjælpe eleven/eleverne.

3.

Elev- og forældreperspektiver
bydes velkommen, lyttes til indgående, udforskes og påskønnes.

6.

2.

3.

bullying team, CosmoKidz og appreciative inquiry-pædagogik. Jansen
og Matla (2014) påpeger, at genoprettende praksisser er relationelle
tilgange til skolelivet, som hviler på tanker om, at skolen påtager sig
ansvar for at skabe tilblivelsesprocesser med lighed, værdighed og
rettigheder, samt at alle mennesker indeholder potentialer. I Canada,
USA, Ungarn, England, Australien og New Zealand har genoprettende
praksisser vist at kunne reducere antallet af bortvisninger og eksklusion samt styrke udviklingen af inkluderende læringskulturer, hvor
problemer og konflikter håndteres relationelt og ansvarligt (Drewery,
2007; Drewery & Winslade, 2005; Kecskemeti, 2004; Williams &
Winslade, 2012).

6.

6.

Et samfundsmæssigt problem, der skal løses

5.

Inkluderende metoder til håndtering af skoleproblemer
Det er opløftende, at der allerede findes metoder og tilgange, som
er udviklet inden for denne tænkning. Disse tilgange benævnes
restorative practices, der kan oversættes til genoprettende praksisser eller relationel praksis. Det, der søges genoprettet, kan være
relationer, hvis disse er blevet skadet, eller aktørers kommunikation
og deltagelsesmuligheder. Inden for de genoprettende praksisser
håndterer man problemer som uenigheder mellem mennesker i
stedet for at beskylde enkelte elever eller deres forældre for at være
ansvarlige. De medtænker også skolens moralske formål, nemlig at
varetage elevers værdighed og sociale trivsel i skolen. Og de søger
at styrke relationer og samarbejde, selv i situationer, hvor netop
dette er under pres. Derudover er de lette at tilegne sig, lette at
anvende, og omfattende forskning har underbygget deres effektivitet
og positive virkning. I min afhandling præsenterer jeg fire eksemler
på genoprettende praksisser: narrative mediation, undercover anti-

6.

4.

2.

Der er således velbegrundet evidens for, at skolens professionelle må i
gang med at bruge andre tilgange til håndtering af problemer i skolen.
Ingen børn eller familie behøver at blive fanget i eksklusionsprocesser i
skolen. Ud over at det er omkostningsfyldt for den enkelte, er det dyrt
for samfundet. Schultz-Nielsen og Skaksen (2016) påviser, at dårlige
skoleerfaringer er direkte forbundet med marginaliserede unge, der
hverken er i uddannelse eller job. Forskerne estimerer, at det årligt
koster samfundet 15 milliarder kroner. Sammenlignet med udgifter til
integration af ikkevestlige indvandrere, som er 16,5 milliarder kroner
årligt, og som er vidt og bredt omdiskuteret, er det overraskende,
at situationen omkring social marginalisering og eksklusion ikke får
større opmærksomhed (Schultz-Nielsen og Skaksen, 2016). Det er på
tide, at de usynlige eksklusionsprocesser i skolen anerkendes som et
samfundsproblem og som noget, skolen må tage ansvar for.

2.

3.

3.

Se kildeliste på
folkeskolen.dk/forskning.
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Folkeskolen s faglige netværk har nemlig fået hvert sit nye nyhedsbrev.
Fremover er det derfor her, du får de seneste indlæg med faglig inspiration og holdninger
fra fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
Tilmeld dig nyhedsbrevene på:

folkeskolen.dk/nyhedsbrev

