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MIN BAGGRUND FOR AT VÆRE HER

• Psykolog og Ph.d. Københavns Universitet

• Forsker og seniorforsker Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø

• Partner, forsker og konsulent i TeamArbejdsliv

• Forskning i psykisk arbejdsmiljø

 Engagement eller mistillid – om 
dokumentationskrav og social kapital i folkeskolen

 Relationel koordinering i Hverdagsrehabilitering -
om tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen

 Inklusion i daginstitutioner

• Mor til dreng med CP og generel mental retardering
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FORMÅL MED PROJEKTET

• At undersøge, hvad der karakteriserer vellykkede inklusionsforløb af børn med 
særlige behov i daginstitutioner for 0-6 årige

• Herunder at give en nuanceret beskrivelse af, hvilke arbejdsmiljømæssige og 
pædagogiske faktorer, der har indflydelse på, om inklusion på 
daginstitutionsområdet kan lykkes

• Eks 1
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OM PROJEKTET

• Finansieret af BUPL

• Gennemført af forskere indenfor arbejdsmiljø og indenfor pædagogik:

• Projektgruppen:

Karen Albertsen

Hans Jørgen-Limborg

Bjørg Kjær

Studentermedhjælp  Maria Fournaise

• 10 Daginstitutioner fra Jylland og Sjælland

• Oktober 2014- maj 2015
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REKRUTTERING OG MATERIALE

• Rekruttering gennem BUPL medlemsblad og gennem kontakter 

4 institutioner beliggende i større byer

4 i omegnskommuner

2 i landkommuner

To i socialt udsatte boligområder og to blandt mere velstillede borgere

• På hvert værksted historier om to inklusionsforløb

Børn mellem 1-3 ved start og mellem 3-6 ved slut

19 drenge og 1 pige

• Materialets begrænsninger:

Ikke repræsentativt - institutioner med ressourcemæssigt overskud og positive 
erfaringer

Ikke lutter ’solstrålehistorier’, institutionerne har været udfordret til det yderste 
af inklusionsopgaven

Hvad kan lade sig gøre, og hvor ligger udfordringerne i generelt set gode og 
velfungerende daginstitutioner?
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HISTORIEVÆRKSTEDET SOM DATAINDSAMLINGSMETODE
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HISTORIEVÆRKSTEDET SOM DATAINDSAMLINGSMETODE

• Målet er at finde ’de afgørende detaljer’, der har betydning for et 
inklusionsforløb fra de indledende kontakter til barnet forlader institutionen

• Facilitator redegør for, at væggen er opdelt som en tidslinie

• Tre overskrifter markerer dette: 

”Første kontakt med barnet” - ”Midtvej” - ”Ophør i institution / i dag”

• Deltagerne placeres i en åben halvcirkel over for væggen

• Værkstedet er bygget op omkring 3 runder

• Spørgsmålene i de tre runder var:

1) Hvilke betydningsfulde begivenheder har der været i det konkrete 
inklusionsforløb

2) Hvem har været og er vigtige aktører for udviklingen i perioden (aktører 
forklares som personer, voksne og børn og institutioner)

3) Hvad var de væsentlige forhindringer og fremmere (kaldet medvind og 
’sten i vejen’) i perioden

• Deltagerne udfylder sedler og placere dem efter tur på tidslinjen

• Samlet varighed 3-3 ½ time
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RAPPORTEN I OVERSKRIFTER

• Vilkår og forudsætninger eksternt ift forvaltningen

• Samarbejdet med forældrene

• Vilkår og forudsætninger internt i institutionerne

Læring gennem praksis – en udviklingsproces

De nødvendige ressourcer

Ledelsens rolle

De kollegiale relationer om en kerneopgave i forandring

Strukturen og rammerne

• Grænser for inklusion
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BAGGRUNDEN FOR INKLUSIONSDAGSORDENEN

• Overordnet politisk beslutning om at begrænse omfanget af specialtilbud

Økonomi: Begrænse omkostninger til specialinstitutioner

Pædagogisk-etisk: 

1. mindske eksklusion af børn og 

2. bidrage til større mangfoldighed og integration som værdier for 
dagtilbud og skoler
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Institutionen har 
fokus på det 
enkelte barn

•Der kan tildeles støttepædagoger, der følger barnet, hvis der foreligger en diagnose

•Der gives ressourcer til basispladser

Institutionen har 
fokus på barnets 

adfærd

•Der tilbydes uddannelser i inklusion

•Der uddannes inklusions vejledere

•Der udvikles tidsafgrænsede specialtilbud med f.eks. motorisk træning, tale/høre træning, ABA mm. 

Institutionen har 
fokus på barnets 

relationer

•Der tildeles normeringspædagoger

•Der tilbydes inklusionsvejledere som støtter arbejdet med hele børnegruppen (extra ressourcer)

•Der tilbydes supervision til personalegruppen fra psykologer og pædagogiske vejledere

Institutionen har 
fokus på 

fællesskabet

• Inklusionsvejledere arrangerer refleksion over egen praksis

Markant ændring i såvel institutionernes som i de kommunale 
forvaltningers praksis



VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER EKSTERNT IFT FORVALTNINGEN

• Positive resultater er opnået, hvor der er udviklet en dialog imellem 
institutionerne og forvaltningen, PPR, aktører fra sundhedssystemet, 
støttetilbud, forældre m.fl.

• Forhold, der hindrer udviklingen af en positiv dialog: 

• 1) et snævert fokus på omkostninger og ressourcer

• 2) fagsprog og faglige vurderinger, der ikke korresponderer 

• 3) krav om diagnoser, der tvinger institutionen til at fokusere på sygdom og 
manglende sociale kompetencer frem for at fokusere på mulighederne for at 
udvikle inkluderende børnefællesskaber
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”Vi skal jo beskrive et 
monster, for at få udløst 
støtte, og det synes vi jo 
ikke han er”

Leder



Institutionsleder

Områdeleder
Forældre

Socialforvalt-

ning

Stue-

pædagoger

Tale-høre

pædagog
PPR

Støtteperson Skole

Inklusion

– en relationel udfordring

Barn

”Gittels spindelvæv”

Eks



DET GÆLDER OM AT FREMME DEN POSITIVE UDVIKLINGSSPIRAL
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OG UNDGÅ DEN NEGATIVE
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SAMARBEJDET MED FORÆLDRENE

• Forældrene var nogle gange en del af problemet, men de var næsten altid også 
en del af løsningen

• Tre typer af scenarier: 

• 1) forældre, som godt kan magte og håndtere, at deres barn er i problemer 

Udfordring: at levere en indsats af en kvalitet, som tilfredsstiller forældrenes 
forventninger.

• 2) forældre, som hidtil har fungeret godt, men som har svært ved at håndtere 
den situation, at deres barn er i vanskeligheder 

Udfordring: at få sat fokus på barnets vanskeligheder uden at fokusere massivt 
på bekymringer om barnet.

• 3) forældre, som har svært ved at magte at være forældre

Behov for en omfattende tidlig indsats og støtte af familien, som ofte vil række 
ud over institutionens egne kapaciteter: uddannelse, supervision og 
ekstra ressourcer
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”MAN FÅR IKKE EKSTRA RESSOURCER TIL FORÆLDRENE, KUN TIL BØRNENE”

• Forældresamarbejdet betragtes sjældent som en selvstændig arbejdsopgave

• Ligger ud over de kompetencer, som personalet føler sig fortrolige med

• Svær balancegang mellem tillid og konfrontation 
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”Det er de første vi skal 
bekymre os sammen med, 
det er vores vigtigste 
medspillere”

Pædagog

”Det er noget af det mest 
modbydelige –
overhovedet -, jeg har 
oplevet”

Pædagog om samtale med meget ustabil 
far: 



LÆRING GENNEM PRAKSIS – EN UDVIKLINGSPROCES
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Fokus på barnet med 
problemer

• Kriser

• Afmagt

• Stress

• Eksklusion

Fokus på barnet i relationer

• Konflikter

• Frustrationer

• Udbrændthed

• Sygemeldinger

Fokus på 
fællesskabetsrummelighed

• Nyrekruttering

• Understøttende 
funktioner

• Ændringer i 
pædagogikken

• Nyorientering



FRA FASTLÅSTHED TIL NYE MULIGHEDER

• Risiko for selvopfyldende profetier i børnegruppen: Ham, der driller

• Blandt pædagogerne………….

• Kan brydes ved: 

Ressourcer til at håndtere barnet hensigtsmæssigt

Kompetencer, vejledning og oplæring i ændrede handlestrategier

Etablering af kvalificeret og prioriteret kollegialt læringsrum
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”Jeg er den, der øver mig i 
at gå i skole”

”Jeg er, den der slår”

Barn tid 1

Barn tid 2



LEDELSE 

• Lederne i krydspres mellem loyaliteten opad mod kommunen og nedad til 
medarbejderne

• Udfordringer

at skabe ledelsesrum indadtil 

at arbejde strategisk opad 

at skabe fælles pædagogisk linje

at sikre kompetencer, effektivitet og ressourceudnyttelse

at understøtte omstilling til inklusion

at tage ansvaret, når det går galt

• Et mislykket inklusionsforløb og 

en leder gir’ sig selv det røde kort:
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”Hvorfor greb jeg ikke ind? 
…...Og hvorfor var der ikke 
nogen, der sagde det til 
mig?”
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”Jeg er blevet en lidt skrappere 
leder, end jeg tidligere var. Jeg 
vælger strategisk ift hvad der 
er behov for af kompetencer i 
institutionen og bruger 
ressourcerne målrettet”

EN LEDER REFLEKTERER OVER OMSTILLINGEN TIL INKLUSION



EN UDVIKLINGSHISTORIE FRA DAGINSTITUTIONEN DIAMANTEN

• Inklusionskrav -> ændring i kerneopgaven -> ændrede krav til opgaveløsning og 
faglighed

• Inklusionsvejleder fra kommunen og ny pædagogisk metode: filmoptagelser af 
mikro-interaktioner mellem børn og voksne

• Legalt at hente hjælp hos kollegerne eller hos inklusionsvejlederen
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”Der kommer en person ind 
udefra, og prøver at rette 
noget, står og siger, at det 
jeg gør er ikke godt nok 
eller rigtig nok. Det har 
været en hård proces” 

Pædagog I

”Men den har gjort 
det meget mere 
nærværende at være 
pædagog: Hold da op, 
det er ikke lige meget, 
hvad vi gør! ”. 

Pædagog II



DIAMANTEN II

• Ændret mødeindhold 

Hver anden gang afdelingsmøde inden personalemødet: 

 detailplanlægning af den daglige struktur efter hvad børnene aktuelt 
har brug for

 arbejdet i små gruppe og med planlagte aktiviteter på tværs

 evalueres efterfølgende

 forventning,  at der bliver leveret det, der er planlagt

 overvejelse, hvilke kompetencer, der brug for at inddrage

• Meget mere samarbejde på tværs i institutionen

• Fokus på at udnytte hinandens kompetencer bedst muligt

• Skrappe krav til faglighed og rekruttering
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”Vi møder ikke bare ind på 
arbejdet og er her til kl to. Vi 
møder ind og skal levere noget, 
som i forvejen er planlagt” 



ÆNDRET KERNEOPGAVE KAN SKABE UDVIKLING

• Nye krav til inklusion – nye faglige kompetencer, nye kollegiale relationer 

• Højere grad af samarbejde og vidensdeling end tidligere

• Når processen gøres til et fælles anliggende, så er den samtidig med til at 
udvikle tilliden på tværs

• Opgaven fordrer udvikling af de pædagogiske kompetencer:

Inklusionsvejlederens faglighed

Målrettet arbejde med en fælles pædagogisk faglighed

• Personalet udvikler fælles faglig referenceramme

Kan søge råd og vejledning hos hinanden

Proces som kræver tillid og som opbygger tilliden i organisationen

• Ændret kerneopgave kan også skabe konflikter!

• Sygemeldinger, personaleudskiftning, børn der tabes, forældre i krise
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Tillid, retfærdighed og 
samarbejdsevne befordrer processen 
–
…. og er et resultat af den

KERNEOPGAVEN – DET ER DEN DET HANDLER OM

Fælles 
opgaveløsning 
styrker relationer

Relationer skaber 
bedre opgaveløsningKerneopgaven



DE NØDVENDIGE RESSOURCER FOR VELLYKKET INKLUSION

Pædagogisk 
linje

Økonomi

Samarbejde 
og 

vidensdeling

Kompetencer 
og viden

Ledelse
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Eks.



GEVINST- OG TABS-SPIRALER

Gode 
pædagogiske 

ressourcer

God ledelse 
og godt 

samarbede 

Vellykket 
inklusion

Ny Læring

Faglig 
stolthed

Bedre 
udnyttelse 

af 
kompeten

cerne
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Manglende 
pædagogske  

ressourcer

Konflikter 
og 

samarbejds
problemer

Mislykket 
inklusion

Afmagt og 
håbløshed

Dårlig 
kompetence-
og ressource-

udnyttelse



STRUKTUR OG FYSISKE RAMMER

• Etablering af afgrænsede og overskuelige rammer og strukturer om børnene i 
hverdagen afgørende – uanset institutionens størrelse

Rytme, struktur overskuelighed i organisering og rum

Mange små rum og rumdelinger

En fordel for alle børn
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ANBEFALINGER - DET POLITISK/ADMINISTRATIVE NIVEAU

• Forvaltningens opgave - at skabe og udvikle støttefunktioner, som kan bidrage 
til at gøre institutionerne mere robuste og bedre rustet t il at klare 
inklusionsopgaverne

• Ændring af bevillingsstrukturens kontraproduktive indflydelse på muligheden 
for en tidlig indsats  

• Samarbejde og vidensdeling på tværs mellem institutioner og skoler 
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ANBEFALINGER -PÆDAGOGISK LINJE PÅ INSTITUTIONSNIVEAU

• At udvikle en fælles pædagogisk linje, som skaber rum for at alle børn kan 
deltage 

• At skabe tydelige rammer og strukturer for tid og rum omkring børnene

• Guidning og tydelig kommunikation med børn

• At vende negative fortællinger/roller til positive

• At stimulere, understøtte og udvikle leg og legekompetencer

• Etablering af venskaber

• Fleksibel rumorganisering, så de fysiske rammer kan tilpasses de aktuelle behov

• Forældregruppens opbakning i inklusionsprocessen

• Opmærksomhed på forældrenes behov og situation
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ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE

• Etablering af de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer

• Fokus på social kapital på institutionen og mellem institution og forvaltning 

• Fokus på den relationelle koordinering på tværs i medarbejdergruppen, mellem 
medarbejdere og ledere, mellem ansatte og forældre og mellem institution og 
eksterne ressourcepersoner

• Understøttelse og opmærksomhed på institutionsledernes behov og situation
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KONKLUDERENDE

• Institutioner kan vokse med opgaven – når det går godt kommer både børnene 
og institutionen stærkere ud på den anden side

• Når det går galt kan det gå rigtig galt både for barnet, der skal inkluderes, de 
andre børn og personalet i institutionen 

• Kan ikke slutte, at når inklusion kan lade sig gøre nogle steder, så kan den lade 
sig gøre alle steder

• Når det er så krævende at skabe succesfulde inklusionsforløb i meget 
velfungerende institutioner, så er det endnu sværere i dårligere fungerende
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ERFARINGER MED HISTORIEVÆRKSTEDSMETODEN

• Resultatet blev visuelt og synligt for deltagerne

• De individuelle erfaringer blev til en fælles læring i personalegruppen

• Deltagerne blev bevidste om den faglige og organisatoriske udviklingsproces, 
som en institution har været igennem

• Den kronologiske præsentation af begivenhederne gav overblik og mulighed for 
at se det dynamiske, de små ændringer der over tid skaber resultaterne

• Processen medvirkede til at hele sårene i personalegruppen over de 
inklusionsforløb, som ikke er gået godt
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18-11-2011
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Tak for 
Opmærksomheden

Karen Albertsen

TeamArbejdsliv ApS

2553 0119

kal@teamarbejdsliv.dk

http://www.teamarbejdsliv.dk/

