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Forord
Denne publikation er et bearbejdet uddrag af publikationen ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af
børn med særlige behov i grundskolen”, der blev afsluttet I december 2012.
Formålet med dette uddrag er at præsentere den viden, vi nu har om hvilke strategier, der har positiv virkning for inklusion i grundskolen på en praksisorienteret, kort, præcis og læsbar måde.
Både det fulde systematiske review og denne publikation er udformet på baggrund af en kontrakt om samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning,
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Til løsning af opgaven har følgende forskere deltaget i en reviewgruppe, der løbende har fulgt projektet:
Professor Bengt Persson, Institutionen for Pedagogikk, Høgskolan i Borås, Sverige
Postdoc Nils Breilid, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Norge
Professor Anders Holm, Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet
Professor Susan Tetler, forskningsprogrammet Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv,
Aarhus Universitet
Professor Niels Egelund, Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.
Dernæst har, udover naturligvis forfatterne, følgende medarbejdere fra Clearinghouse arbejdet på projektet:
Evidenskonsulent Neriman Tiftikçi
Videnskabelige assistenter: Rune Müller Kristensen, Anne Bang-Olsen, Hanna Bjørnøy Sommersel
Tak til Ministeriet for Børn og Undervisning og tak til alle medarbejdere og forskere, der har bidraget til
denne korte præsentation af resultaterne af undersøgelsen.
Publikationen over det fulde systematiske review samt naturligvis denne publikation kan hentes på
http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/

31. januar 2013
Michael Søgaard Larsen
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Introduktion
I den danske folkeskole er der i de seneste 2-3 år kommet et betydeligt fokus på inklusion. Lovgivningsmæssigt kan dette ses i gennemførelse af en lovændring pr. august 2012 om øget inklusion med en ny afgrænsning af specialundervisningen. Forud for denne var der i 2011 indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om at øge andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning. Efterfølgende er der etableret et nationalt rådgivningsteam, der skal hjælpe kommunerne med inklusionsindsatsen. Endvidere er der etableret et nationalt Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning.1
Formålet med denne publikation er at undersøge den eksisterende forskning om inklusion for at finde ud
af, hvilke strategier for inklusion der har positive virkninger. Dette kræver indsigt i, hvad effekten af de anvendte strategier er. Man taler også om, om man ’med evidens’ kan påvise fremgangsmåder, der fremtræder som mere velbegrundede at anvende end andre. Det er dette ønske om indsigt i forskningen om inklusion, som var udgangspunktet for denne undersøgelse. Opgaven har derfor været at afdække hvilke strategier, primærforskningen har vist, der virker bedst i inklusionsmæssig henseende.
Vi har løst denne opgave ved at stille nedenstående spørgsmål til den eksisterende forskning:
Hvad er effekten af, at man inkluderer børn med særlige behov i grundskolens almindelige undervisning, og hvilke pædagogiske metoder anvendt hertil viser sig at have positiv effekt?

Læs mere om den arbejdsmetode, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning anvender, på s. 45.

1

Her citeret fra: Regeringen (2012) Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen. København, s 35.
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Forskningen om inklusion og effekt
Inklusion som forskningsfelt er teoretisk set multidisciplinært, idet der indgår pædagogiske, psykologiske og
sociologiske teorier. I effektforskningen på det pædagogiske område anvendes forskellige former for kvasieksperimentelle og eksperimentelle design, hvor forskellige pædagogiske indsatser sammenlignes og evalueres.
Evalueringen af en indsats eller intervention foregår ved at anvende før-, under- og eftermålinger, hvor
udviklingen følges under forløbet. Målingerne kan bestå af testning med standardiserede prøver, vurderinger fra forældre, lærere, pædagoger og elever samt ved klasserumsobservationer. Det er væsentligt i forhold til effektundersøgelser, at målingerne ikke kun består af faglige vurderinger, men også omfatter vurderinger af sociale og personlige kompetencer samt af trivsel. Endvidere skal der være en redegørelse for
indsatsen både i forhold til ledelse, organisering og ressourceforbrug. Kvasieksperimentelle og eksperimentelle undersøgelser kan suppleres med forløbsundersøgelser af followback- eller followuptypen.
Hofstetter og Alkin (2002) har systematisk gennemgået 30 års effektforskning med særligt henblik på at
vurdere, om der er en effekt af, at institutioner eller interventioner bliver evalueret. De fremhæver, at der
ikke er enighed om, hvilke metoder eller hvilke fremgangsmåder der er bedste egnede til at udføre effektundersøgelser. De mener dog, at evalueringsresultater tydeligvis bidrager til at mindske usikkerhed og flytte fokus til de processer, der influerer på indsatserne.
I Danmark er specialpædagogiske indsatser knyttet til inklusion meget forskellige, og de er tilpasset de enkelte elever (Egelund og Tetler, 2009). Der er stor forskel på, hvordan indsatserne ydes, og hvilke ressourcer
der er til rådighed fra lærerteam til lærerteam og fra skole til skole. Det er derfor vanskeligt at udvælge
internationale måleinstrumenter, hvor alle sider af elevforhold dækkes.
Inklusion har 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.
Nu er samtlige kommuner i Danmark ved at omsætte idealet om inklusion til praksis. I takt med at kommunerne udvikler deres skoler i en inkluderende retning, er efterspørgslen på strategier, der er evidensbaserede, steget. Kommunerne står over for en stor udfordring i udviklingen af deres skoler, og i denne forbindelse har lærerne brug for adgang og kendskab til forskning om inklusion, således at de kan tage et evidensinformeret udgangspunkt til deres undervisningspraksis. Evidensinformerede undervisningsstrategier defineres af Mitchell (2008) som:
… klart specificerede undervisningsstrategier, som i kontrollerede forsøg har vist sig at være effektive til at
give de ønskede resultater over for en bestemt gruppe af elever.
På trods af at effektforskning indenfor det pædagogiske område er svær at gennemføre, og at der derfor
fortsat er behov for yderligere forskning, er der dog på nuværende tidspunkt nogen viden om, hvilke un7
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dervisningsstrategier 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. Denne publikation sigter på at formidle forskning til praktikere på en
struktureret og let forståelig måde.
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Denne undersøgelses grundlag
I denne undersøgelse besvares spørgsmålet: Hvad er effekten af, at man inkluderer børn med særlige behov
i grundskolens almindelige undervisning, og hvilke pædagogiske metoder anvendt hertil viser sig at have
positiv effekt?
Spørgsmålet er afgrænset således:
Inklusion
Aktiv deltagelse med optimalt udbytte af alle elever i læringsfællesskabet. Det vil sige, at elever befinder sig
sammen med og deltager aktivt i samme undervisning og fællesskab som deres klassekammerater. I begrebet inklusion indgår tillige dette, at elever får optimalt udbytte af og udvikler positive selvbilleder på baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet.
Elever
Elever er børn med eller uden særlige behov i den undervisningspligtige alder samt 10. klasse, dvs. ca. 5-6
til ca. 16-17 år gamle.
Effekt
At noget har effekt vil sige, at der foreligger en kausal relation. Det betyder, at vi, hvis vi ved, at A følger af
B, kan sige, at B er årsag til A. Dette indebærer, at der er stillet krav til forskningen om, at den skal kunne
dokumentere effekt. Hvad angår effektens indhold, blev der stillet krav om, at forskningen på én gang både
skulle undersøge:


Kognitiv effekt: Effekter på elevernes faglige udvikling



Sociale effekter: Effekter på elevernes sociale færdigheder og på klassens sociale miljø.

Der stilles ikke krav om at finde en effekt på både elever med særlige behov samt almenelever. Det er tilstrækkeligt med effekt på én af elevgrupperne. Der indgår ikke undersøgelser, hvor det er elevernes egne
lærere, som er eneste kilde til vurdering af effekt.
Grundskole
Grundskole forstås som den/de offentlige skole(r), der varetager uddannelsen fra barnet er 5-6 år til det er
16-17 år (DK: Folkeskolen). Institutioner som fx dagtilbud, privatskole, specialskole, erhvervsskole og gymnasium indgår ikke.
Tidsmæssig, geografisk og sproglig afgrænsning
Den markante ændring i tilgangen til feltet, som Salamanca Erklæringen fra 1994 markerer, har bevirket, at
det tidsmæssige perspektiv blev sat efter Salamanca, dvs. fra 1994.
Geografisk er der afgrænset således: Der inddrages studier fra EU-lande samt øvrige Skandinavien og
Schweiz, USA, Canada, New Zealand og Australien. Denne afgrænsning foretages, da disse lande i deres
opbygning af skolesystem og tilhørende specialundervisning har en struktur, der dels minder om danske
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forhold og derfor forventes til en vis grad at kunne generaliseres til danske forhold, dels har et behandlingssystem, som giver mulighed for at diagnosticere børn.
Det sproglige univers er sat til: engelsk, tysk og fransk samt skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk).
Undersøgelsens metode
Efter afgrænsninger og begrebsmæssige valg, som beskrevet foran, var næste skridt at finde ud af, hvilke
søgeprofiler vi skulle anvende, og at foretage søgning i relevante databaser. Vi søgte i 14 forskellige nationale og internationale databaser samt gennemså forskningsfeltets 11 førende internationale tidsskrifter. Vi
oprettede søgeprofiler, så al forskning om inklusion i princippet blev fundet. Søgningerne gav 10.494 forskellige referencer. Disse blev herefter screenet for relevans. Vi fandt kun 65 relevante undersøgelser, der
herefter blev kvalitetsvurderet. Det efterlod os med 43 studier. På baggrund af analysen af materialet kan
vi konstatere, at det at stille og besvare effektspørgsmål er overordentligt sjældent i inklusionsforskningen.
Listen over databaserne, de anvendte søgeprofiler og screeningen er tilgængelige i det fulde systematiske
review.
43 studier ligger til grund for resultaterne
Arbejdet med at finde den relevante forskning og det efterfølgende analysearbejde er gennemført systematisk og transparent på det grundlag, der er beskrevet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings
Konceptnotat, der kan hentes på vores hjemmeside. I denne proces fandt vi frem til en lang række undersøgelser, der på forskellig vis beskæftiger sig med forskning i inklusion. Kun 43 studier har imidlertid vist sig
at være relevante for denne undersøgelse, dels ud fra at de skulle beskæftige sig med det spørgsmål, vi
ønskede at få besvaret, dels ud fra at de skulle være pålidelige i forhold til at kunne dokumentere effekter
af inklusionstiltag.
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Inklusionsstrategier
Er der brug for evidensbaserede inklusionsstrategier?
Når vi taler om at inkludere elever med særlige behov i almenskolen, spiller lærere en central rolle. Det er
lærerne, der skal sikre, at alle elever i en klasse modtager en ordentlig undervisning. Hovedformålet med
denne publikation er, at lærere burde og skal have mulighed for at få adgang til evidensbaserede undervisningsstrategier. Indenfor områder som medicin, landbrug og teknologi har praksis længe været baseret på
forskningsevidens. Det er dog relativt nyt indenfor uddannelsesområdet. Der findes i dag adskillige databaser, hvor information om fx effektive undervisningsstrategier for elever med særlige behov kan hentes. Der
er dog en betydelig kløft mellem det, forskere har fundet ud af, og hvordan lærere agerer i praksis. Dette
skyldes ikke mindst, at megen forskning ikke er let tilgængelig og ikke skrevet i en form, der er anvendelig
for lærere. Denne publikation er et forsøg på at give lærere adgang til nogle evidensbaserede undervisningsstrategier, som kan fremme udviklingen af en mere inkluderende skole.
Vi har, som det tidligere er nævnt, valgt at benytte David Mitchells (2008) definition af evidensbaserede
undervisningsstrategier:
…klart specificerede undervisningsstrategier, som i kontrollerede forsøg har vist sig at være effektive til at
give de ønskede resultater over for en bestemt gruppe af elever. Vi er klar over, at lærere har en stor viden
om forskellige undervisningsstrategier, men er de alle lige effektfulde? Er de også alle lige effektfulde i forhold til at tilrettelægge en undervisning, som inkluderer elever med forskellige behov? Denne publikation
giver et indblik i, hvilke strategier der har en evidensbaseret effekt i forhold til at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen.
Et centralt spørgsmål er, om elever med særlige behov har behov for nogle særlige undervisningsstrategier? Svaret på dette er både ja og nej. Nogle af de interventioner, der gennemgås, er særligt effektive over
for nogle typer af særlige behov, andre har en gavnlig virkning over for alle elever, derunder også for almeneleverne. Denne publikation henviser til flere bud på effektive undervisningsstrategier til glæde for
både elever med og uden særlige behov.
Syv forskellige inklusionsstrategier
Vi har udvalgt syv inklusionsstrategier, som læseren kan fordybe sig i. I hver af de syv inklusionsstrategier er
flere forskningsstudier inddraget. For at gøre læsningen mere tilgængelig har vi gennemgået alle syv strategier ud fra følgende punkter:

Strategi: definition af strategien.
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Den pædagogiske idé: det teoretiske fundament for strategien og et kort historisk
overblik.

Praksis: en oversigt over hvordan strategien omsættes i praksis og eksempler herpå, og de risici
og problemer der kan være forbundet med anvendelse af strategien.

Evidens: hvad siger forskningen overordnet om strategien, hvad angår elevernes udbytte
(fagligt, socialt) almenelever/elever med særlige behov? En kortfattet opsummering af interventionens værdi).

Inden vi går i gang med de specifikke strategier, er det væsentligt at nævne, at intentionen med denne publikation ikke er, at lærere skal smide deres erfaringer ud ”med badevandet”, men snarere at de skal lade sig
informere/inspirere af forskningen, således at deres praksis kan udvikles med en solid viden om inklusionsstrategier, der er effektive.

12
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Strategi 1: Undervisning for alle – tilpas undervisningen så den
passer til alle elever2

Strategi
Overordnet set betyder inkluderende undervisning, at elever med særlige behov undervises i almenskolen
og -klasserne. Der er dog ikke blot tale om en placering af elever med særlige behov. Inklusion indbefatter,
at en række tiltag sættes i værk: tilpasning af pensum, tilpassede undervisningsmetoder, tilpassede evalueringsteknikker m.m. Inkluderende undervisning kan med andre ord betegnes som en strategi bestående af
mange forskellige komponenter og tiltag.

Den pædagogiske idé
Etableringen af en inkluderende undervisning er et omfattende projekt. I dag får 84.000 elever en eller
anden form for specialundervisning. Af disse elever får 45.000 elever under 7 lektioners støtte i klassen.
4.000 elever får mellem 7-11 lektioners støtte i klassen, og 2.300 elever får mere end 12 timers støtte i
klassen. Disse 2.300 elever er elever, der er enkeltintegrerede i grundskolen. De resterende 33.000 elever
får undervisning i specialklasser eller specialskoler. Det svarer til 5,6 % af eleverne i folkeskolen. Kommunernes Landsforening og Regeringen har aftalt, at den andel skal ned på 4 % i 2015, dvs. en ændring på 1,5
procentpoint. Det svarer i runde tal til, at 9.000 elever skal flyttes fra specialklasse/specialskoler i løbet af
de næste 2-3 år over i almenundervisningen.
Denne problematik er ikke ny: Siden begyndelsen af 1900-tallet har man diskuteret, 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. I løbet af de første årtier af 1900-tallet etableredes der også i Danmark en række
hjælpe- og værneklasser og -skoler (Bendixen, 2006; Nørgaard, 1977). Hensigten var at ’beskytte’ de børn,
der faldt uden for systemets rammer og muligheder.
Skolesystemet har således en lang tradition for at ekskludere børn fra den almindelige undervisning.

2

Denne strategi hedder i det systematiske review: Inkluderende almenskole og specialklasse/skole.
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Der har gennem tiderne været forskellige holdninger til, hvorvidt man skal søge at inkludere eller ekskludere børn med særlige behov fra den almindelige undervisning.
I 1990 i Jomtien blev bevægelsen Uddannelse for Alle (EFA) etableret ved en konference indkaldt af FNsystemet og Verdensbanken. På konferencen blev der vedtaget seks mål, heraf mål nr. 2: Universal adgang
til og færdiggørelse af grunduddannelse i år 2000.
Den første større internationale drøftelse af den inkluderende skole foregik i 1994 i Salamanca, Spanien,
hvor mere end 300 repræsentanter fra 92 lande og 25 internationale organisationer mødtes for at understrege, at initiativet om ”Uddannelse for Alle” også skulle gælde børn med særlige uddannelsesmæssige
behov. På konferencen vedtog deltagerne den internationale hensigtserklæring, Salamanca Erklæringen,
som Danmark ikke alene støttede, men også medvirkede aktivt til at formulere. Følgende er et uddrag af
hensigtserklæringen:
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 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)
Danmark har som mange andre lande arbejdet for den inkluderende skole i adskillige år. Det er blevet et
bærende princip for specialundervisning, at elevernes udvikling og læring i videst mulig omfang understøttes i den almindelige folkeskole og i elevens nærmiljø (ibid., 20).
I starten af 1980’erne kom der fokus på specialundervisning, da der kunne ses en stigning i forbruget af
lærertimer på 80 % fra 1972/73 til 1981/82. Stigningen i forbruget af lærertimer hang sammen med, at
undervisningspligten i 1972 blev udvidet fra syv til ni år, at enhedsskolen blev gennemført med loven af
1975 samtidig med, at det forventedes, at en større del af befolkningen gennemførte en grundlæggende
skoleuddannelse (Dyssegaard et al., 2007).
Fra cirkulæret om Folkeskolen fra 1972 kommer ideerne om at yde støtte i den almindelige undervisning,
hvilket gav anledning til, at tolærerordninger blev etableret, og at forebyggende indsatser som læsekurser
blev udbredt (Dyssegaard et al., 2007).
Der eksisterer i dag en konsensus på stats-, kommune- og skoleniveau for øget inklusion (Aftalerne for
kommunernes økonomi for 2011 og 2012; EVA, 2011; Danmarks Lærerforening, 2011).
Ønsket om inklusion er funderet i en forestilling om, at inklusion af elever med særlige behov eller udfordringer kan bidrage dels til elevens faglige udvikling, dels til elevens egen oplevelse af ligeværd og deltagelse og dels kan bidrage til de øvrige elevers udvikling, herunder bidrage til læring om rummelighed og viden
om, at ikke alle mennesker er ens eller har lige vilkår. Ud fra denne forståelse er det hensigten, at skolen
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skal fungere som et ’minisamfund’, hvor eleverne møder samfundets reelle diversitet og lærer at håndtere
den.
Ønsket om inklusion af elever med særlige behov fremgår ligeledes af anbefalingerne i publikationen Specialundervisning i folkeskolen – veje til bedre organisering og styring (Finansministeriet, 2010)3. Her hedder
det i anbefalingerne, at ”*…+ elevers udvikling og læring i videst muligt omfang skal understøttes i den almindelige folkeskole og i elevens nærmiljø” (ibid., p. 20). Aktuelt kommer dette til udtryk gennem et øget
fokus i kommunerne på at flytte elever fra specialundervisningen til almindelige skoleklasser (se
eksempelvis Luth & Jessen, 2011). Ønsket om inklusion kan således være både økonomisk og pædagogisk
motiveret.

Praksis
Den overordnede definition af inkluderende undervisning er: placering af elever med særlige behov i alderssvarende almenklasser på deres lokale almenskoler. Der er dog mange forudsætninger, der skal være
til stede, hvis ønsket om en inkluderende undervisning skal lykkes. Vi har som nævnt ladet os inspirere af
Mitchells (2008) formel, som vi har tilpasset vores publikation:
Inkluderende undervisning forudsætter: V + P + 3T + A + S + L
Hvor:
V = Værdigrundlag
P = Placering
3T = Tilpasset pensum, Tilpasset evaluering/vurdering, Tilpasset undervisning
A = Accept
S = Støtte
L = Ledelse
Alle ovenstående faktorer er væsentlige i forhold til, om inklusion skal lykkes. Det karakteristiske ved disse
faktorer er, at de alle er en del af det, som kendetegner god undervisning for alle elever. Elever med særlige behov har brug for (hvilket vi kommer nærmere ind på i gennemgangen af de følgende 6 strategier) både særlige strategier i forhold til deres egen undervisning og for god undervisning tilpasset alle elevernes
faglige og sociale færdigheder.

Værdigrundlag
Det er essentielt, at skoler, der ønsker at udvikle sig i en inkluderende retning, tager udgangspunkt i fælles
værdier, som er kendte og accepterede af alle medarbejdere. Det er ikke tilstrækkeligt at skabe en over-
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ordnet forståelse for værdierne, der skal også ske en refleksion over værdierne og deres betydning for
praksis, ligesom de efterfølgende skal omsættes i praksis (Strategi 2).

Placering
Når elever med særlige behov skal inkluderes i en alderssvarende almenklasse, er det væsentligt, at de som
udgangspunkt ikke modtager al deres undervisning i form af specialundervisning eller i grupper delt efter
faglig formåen. Resultater i flere af studierne peger på, at det er optimalt at skifte mellem forskellige undervisningstyper fx grupper delt efter fagligt niveau, klasseundervisning, evt. med ekstra støtte, korte kursusperioder m.m. (Strategi 3 og 6).

Tilpasset pensum, Tilpasset evaluering/vurdering, Tilpasset undervisning
Skal inklusion af elever med særlige behov i almenklasser lykkes, er det afgørende, at pensum er tilpasset
alle elever (Strategi 3, 5 og 6). Dette er en af de store udfordringer i inkluderende undervisning. Når pensum ikke er tilpasset eleverne, vil der opstå behov for specialundervisning, da nogle elever ikke har mulighed for at følge undervisningen. Mitchell (s. 30, 2008) giver et eksempel på, hvordan pensum kan differentieres indenfor det samme emne. Eksemplet er fra Sydafrika, og vi har valgt at oversætte det til dansk. Der
benyttes en ”pensumstige”, som illustrerer, hvordan pensum kan tilpasses enkelte elevers individuelle behov ud fra deres forskellige faglige kompetencer, men indenfor samme faglige emne.
Fx i stavning:
Trin1: lærerne vurderer, om eleverne kan arbejde på samme niveau som deres klassekammerater.
Trin 2: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede forventninger (fx færre ord).
Trin 3: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede forventninger og materialer (fx
matche ord med billeder).
Trin 4: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede forventninger (fx ved at benytte
ord, som eleverne kan relatere sig til i forhold til deres omgivelser).
Trin 5: eleverne kan måske udføre samme aktivitet, men med tilpassede materialer (fx et staveprogram til
computer).
Trin 6: eleverne kan måske udføre en anden, men parallel aktivitet (fx lære at anvende et computerprogram med stavekontrol).
Trin 7: eleverne kan måske udføre en praktisk og funktionel aktivitet med støtte (fx spille stavespil, evt.
med støtte fra en klassekammerat).
Tilpasset evaluering er også væsentlig. Eleverne med særlige behov har brug for tydelige målsætninger for
deres arbejde, således at de kan følge deres egen faglige progression (Strategi 3, 5, 6 og 7).
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Det er af afgørende betydning for inkluderende undervisning, at lærerne formår at veksle mellem forskellige undervisningsformer. Af de syv strategier er der tre, der helt overordnet beskæftiger sig med undervisningsformer: Tolærerordning (Strategi 4), lærerassistenter (Strategi 5) og elevformidling (Strategi 6).

Accept
For at inkluderende undervisning skal lykkes, kræver det en accept fra lærere, elever og forældre af, at elever med særlige behov skal modtage deres undervisning i almenklassen (Strategi 2).

Støtte
Arbejdet i professionelle team er altafgørende for udviklingen af en inkluderende undervisning.
Intentionen med samarbejde i team er primært, at lærere, forældre og andre professionelle fx psykologer,
konsulenter m.fl. skal samarbejde om løsning af undervisningsopgaver, både i forhold til enkeltelever og i
forhold til at kunne udvikle egne professionelle kompetencer gennem udveksling af erfaringer og supervision samt ved at udnytte de enkelte teammedlemmers særlige kompetencer (Strategi 3, 4, 5 og 7).

Ledelse
Det er ledelsens ansvar at sikre, at alle ansatte har et kendskab til og kan forklare de fælles værdier, skolen
bygger sin udvikling af en inkluderende praksis på. Det er endvidere ledelsens ansvar at sikre, at de forskellige inklusionstiltag implementeres rigtigt og ordentligt (Strategi 1 og 2).

Evidens
Alle studierne har set på sammenhængen mellem psykosocial funktion og faglig udvikling hos elever med
særlige behov i de forskellige undervisningskontekster. Sammenhængen er meget tydelig på almenskoler
og mindre i specialklasser/skoler. På almenskolerne er der en tydelig overensstemmelse mellem, hvordan
elever klarer sig fagligt, hvordan de trives på skolen, og hvordan deres forhold til klassekammerater er. Der
er også en sammenhæng med alder. De yngste elever med særlige behov trives bedst i almenskolen, men
når de når mellemtrinnet og får en større indsigt i deres egne kognitive færdigheder, føler de sig mindre
godt tilpas.
Ses der på faglig motivation og selvopfattelse i forhold til skolearbejde hos elever med særlige behov, trives
eleverne i specialtilbuddene bedst. De sammenligner sig med elever med lignende vanskeligheder, hvorfor
de ikke konstant føler sig mindre kompetente i forhold til deres klassekammerater.
Der er modstridende resultater i to af studierne. Et studie viser, at elever i specialklasser har en lavere faglig
udvikling end tilsvarende elever i almenklasser, og at forskellen i faglig udvikling bliver større, desto ældre
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eleverne bliver. Et andet studie viser, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem eleverne med særlige
behovs faglige udvikling, og om de går på almenskole eller i et specialtilbud.
Resultater i flere studier peger i retning af, at det ikke har en negativ effekt på almenelevernes faglige og
sociale udvikling, når elever med særlige behov inkluderes i almenklassen.
Studiernes resultater peger overordnet set i retning af, at man må overveje effekten af specialtilbud (specialklasse/skoler) på elever med særlige behovs faglige udvikling. Speciallærere skal måske tænkes ind i en ny
kontekst.
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Strategi 2: Fælles værdigrundlag

Strategi
Inklusion i uddannelse hænger uløseligt sammen med specifikke værdier. Det er ikke tilstrækkeligt for udviklingen af en skoles praksis, at ledelsen har en tydelig holdning til og ønske om at skabe en mere inkluderende praksis. Skal det give mening at udvikle en skole i en inkluderende retning, er det essentielt, at alle
fokuserer på kvalitet. Der kan imidlertid ikke opnås et fælles fokus på kvalitet, medmindre formålet for
udviklingen er tilknyttet specifikke værdier. Inkluderende værdier, som er formuleret, kendt og accepteret
af medarbejderne, udgør det fundament, som gør det muligt i praksis at realisere udviklingen af en inkluderende skole.

Den pædagogiske idé
Et fælles værdigrundlag blandt medarbejdere er med til at støtte normer og strategier, som danner udgangspunkt for beslutninger om undervisning og læring på skolen. Der findes ikke én strategi for, hvordan
en skole som organisation kan etablere sit værdigrundlag. Der er mange faktorer, som har indflydelse på
udformningen af en skoles værdigrundlag: folkeskolelovgivningen, den kommunale forvaltnings målsætninger og forældrenes krav. De eksterne krav har en lige så afgørende rolle i udarbejdelsen af skolens værdigrundlag som den interne udvikling af undervisning og læring, der fokuserer på eleverne og medarbejderne. Det fælles værdigrundlag, der iværksættes for at forbedre en skoles kultur, resulterer ikke altid i det,
skolen havde ønsket. Skoleudvikling vil i det hele taget altid være præget af både succeser og fejlslagne
handlinger. Det er her, det fælles værdigrundlag kan bidrage med retningslinier for både medarbejdere og
ledelse i forhold til, hvordan skolen retter sin udvikling efter det fælles værdigrundlag.

Praksis
Det at definere et fælles værdigrundlag på skoler er essentielt for udviklingen af en inkluderende praksis og
for etableringen af et positivt læringsmiljø, både for elever med og for elever uden særlige behov. Som vi vil
kunne se i afsnittet om evidens, kan det faktisk have en stigmatiserende virkning på elever med særlige
behov, hvis et fælles værdigrundlag ikke findes på skolen.

Ledelse
Skoleledelsen spiller en central rolle i etableringen af et fælles værdigrundlag. Det er ikke tilstrækkeligt for
etableringen af et fælles værdigrundlag på en skole, at skolelederen eller forvaltningen dikterer, hvordan et
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sådant skal se ud. Det er essentielt, at lederen formår at vende beslutningsprocessen fra en top down- til
en bottom up-proces. Dette skal gøres for at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til og medejerskab
for værdigrundlaget.

Fire trin til en mere inkluderende praksis
1.
2.
3.
4.

Etablering af et fælles værdigrundlag
Kendskab til inkluderende undervisningsstrategier
Kendskab til inkluderende undervisningspraksis
Dato for start og dato for evaluering

Evidens
Det har vist sig at være væsentligt, at skoler, der ønsker at udvikle sig i en inkluderende retning, har en fælles forståelse af, hvad målsætningen er for skolens praksis. Lærere, der har en negativ holdning til at inkludere elever med særlige behov, har også en negativ effekt på den faglige udvikling for elever med særlige
behov. Det medfører også, at eleverne med særlige behov risikerer at blive stigmatiserede af deres klassekammerater. Det ses endvidere i undersøgelser, at interventioner og tiltag, der i gangsættes tilfældigt, ikke
får en længerevarende effekt på skolerne i forhold til at inkludere elever med særlige behov.
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Strategi 3: Pædagogiske tilgange til inklusion

Strategi
Under denne strategi ses på ni forskellige pædagogiske tilgange, som har en effektiv virkning i forhold til at
inkludere børn med særlige uddannelsesmæssige behov i almenklasser.

Den pædagogiske idé
Den grundlæggende tanke her er, at lærere kan få indsigt i forskellige pædagogiske tilgange til undervisning. Det er væsentligt, at elever med særlige uddannelsesmæssige behov ikke får deres problemer forværret af, at deres læring er begrænset i undervisningen. Det er essentielt, at lærere har kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder, og at de aktivt søger at fjerne eller begrænse barrierer for læring. Det er
afgørende − og en af de store udfordringer for lærere − at sikre, at alle elever i en klasse får tilstrækkeligt
med relevant og tilgængelig undervisning.

Praksis
I det følgende ses på evidensbaserede undervisningsmetoder.

Unified Plans of Support (UPS)
”Unified Plans of Support” (UPS) betyder frit oversat til dansk: Samlede støtteplaner. Samlede refererer til,
at der er tale om elevplaner udarbejdet af et team af medarbejdere fra almen- og specialundervisningsområdet. Teamet består af skolelederen, lærer, speciallærer, konsulent og forældrene til eleven med særlige
behov. Teamet mødes én gang om måneden i ca. 1,5 time for at udvikle og fortsætte med at forbedre elevens individuelle plan. Hver UPS indeholder en individuel liste over støtte til læsning, skrivning og matematik (fx tilpassede materialer og tekniske hjælpemidler og /eller tilpassede undervisningsforløb, krav til præstation eller undervisningsmetoder) og støtte til at fremme deltagelse i klassen og interaktioner med klassekammerater (makkersystemer, støtte til social interaktion fra de voksne, social støtte fra de voksne, undervisning i mindre grupper og støtte fra en undervisningsassistent). Det er almenlæreren, der primært
implementerer UPS’en. Teamet samarbejder omkring eleven (Se bilag 1, side 46, hvor et eksempel på en
UPS gives).
Resultaterne viser, at UPS-teamprocessen gjorde det muligt at målrette indsatser på de elever, som kræver
intensive og omfattende støtteplaner, hvis de skal udvikle sig fagligt og socialt i almenklassen. Resultaterne
viser endvidere, at eleverne med særlige behov bliver mere aktive i undervisningen, udvikler sig fagligt, får
større selvtillid og selvsikkerhed, interagerer mere med deres klassekammerater og udviser en stolthed
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over deres faglige resultater. Det konkluderes, at en formodet årsag til de positive effekter hænger sammen med, at teamene havde fået afsat tid til regelmæssige møder.

Instructional Support Teams (IST)
”Instructional Support Teams” (IST) betyder frit oversat til dansk: Teamstøtte til undervisningens gennemførelse. IST dækker over en kollaborativ4 problemløsningsmodel, som kan benyttes til at fremme elevers
faglige udvikling gennem kollegial støtte, specifikke klasserumsstrategier og programkoordination, inden en
elev indstilles til specialundervisning.
IST består af skolelederen, elevens lærer, en ”støttelærer” og andre specialister og lærere efter behov. Når
elevens lærer eller forældre bliver opmærksom på en elevs vanskelighed, arbejder teamet med en specifik
problemløsningsproces (se Bilag 2, side 47). IST består af fire faser.
I den indledende fase indsamler ”støttelæreren” information om elevens præstationsniveau i klassen gennem både pensumbaserede og andre evalueringsprocedurer. De indsamlede data benyttes til at skabe en
sammenhæng mellem elevens præstationsniveau og en undervisningsstrategi, som defineres under hypotesedannelsen. Stadiet hedder hypotesedannelsen, da både problemet og den foreslåede løsning bedst kan
beskrives som hypoteser, der skal afprøves, fremfor ”løsningen på problemet”. Strategier, som ofte anvendes i IST, kan ses i Bilag 2, side 47.
I næste fase hjælper ”støttelæreren” klasselæreren med at igangsætte interventionen ved at arbejde direkte med eleven med vanskeligheder. På denne måde vurderes det, om den valgte strategi har en effekt på
elevens faglige progression. Ved at følge elevens progression jævnligt, evaluerer IST-effekten af interventionen, og det afgøres i sidste fase, om yderligere evalueringer er nødvendige. IST koordinerer endvidere, at
de støttemuligheder, der er på skolen, er tilgængelige for læreren, når interventionen sættes i gang.
Det tager fem år at uddanne et IST.
Resultaterne fra studiet viser, at eleverne har stort udbytte af IST i forhold til både deres faglige og sociale
udvikling, når IST er godt implementeret. Når IST er dårligt implementeret, viser eleverne ikke bedre resultater end de elever, der ikke har adgang til IST.

Diversitet og inklusion i indskolingen
Det at ændre pædagogisk praksis og at kunne differentiere undervisning/opgaver for elever med særlige
behov har en positiv effekt i forhold til at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen. Det
er endvidere essentielt for lærerne, at de har adgang til ressourcepersoner. Skoleledelse, konsekvente adfærdspolitikker og et professionelt teamsamarbejde er også afgørende i forhold til at tilgodese elever med
særlige behov i almenundervisningen. Endelig gælder, at efteruddannelse/instruktion af lærere i pædagogiske metoder og strategier giver en positiv effekt på undervisningsklimaet og er en effektiv måde at lære at
differentiere undervisningen på.
4

Vi har valgt at bruge en dansk version af det engelske ord collaborative og ikke blot bruge ordet samarbejde, da vi
ønsker at præcisere, at der er tale om mere end et almindeligt samarbejde.
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Pædagogiske fællesskaber
Lærere skal indgå i pædagogiske fællesskaber, enten med kollegaer på skolen eller uden for skolen. Lærerens pædagogiske praksis bliver underbygget af en fælles model for, hvordan elever lærer. Læreren opnår
på denne måde en forståelse for, hvordan der kan undervises i et givent pensum, og opnår også en forståelse for, hvorfor det er effektivt. Den positive effekt af dette samarbejde synes at være funderet i, at lærerne reflekterer over og i fællesskab udvikler undervisningen rettet mod at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen.

Eksempel på et inklusionsprogram
I inklusionsklasserne er der to lærere: en almenlærer og en speciallærer. Fra børnehaveklasse til og med 3.
klasse var begge lærere til stede i klassen hele dagen. I 4. og 5. femte klasse var speciallæreren til stede
halvdelen af dagen. Speciallærerne var specifikt uddannet til at undervise elever med generelle indlæringsvanskeligheder og havde i gennemsnit 8 til 10 års undervisningserfaring.
Alt personale var, inden inklusionsklasserne startede, på et tredages kursus, hvor de blev præsenteret for
deres nye roller og dertil hørende ansvarsområder. Der blev arbejdet med: filosofien i inkluderende undervisning, karakteristik af forskellige funktionsnedsættelser, klasserumsledelse, evne til kommunikation og
samarbejde og tolærerundervisningsstrategier. Speciallærerne fik supervision én gang ugentligt fra en inklusionsspecialist.
Alle elever får kursus i sociale færdigheder og social kommunikation én gang ugentligt. Inklusionsspecialisten observerer eleverne under disse kurser. Speciallæreren og inklusionsspecialisten mødes regelmæssigt
for at diskutere elevernes progression. Speciallærerne kan endvidere søge hjælp hos skolelederen, psykologen, talepædagogen og konsulenten efter behov.
I børnehaveklasse til 2. klasse viser resultaterne en signifikant stigning i elevernes selvopfattelse og kognitive udvikling, både hos eleverne med særlige behov og eleverne uden særlige behov. Der er ikke nogen signifikant forskel på, hvem eleverne foretrækker at lege med. På mellemtrinnet vurderer eleverne uden særlige behov sig selv højere i forhold til faglige og sociale færdigheder end eleverne med særlige behov. Lærerne på alle klassetrin oplever, at begge elevgrupper viser forbedrede sociale færdigheder. Elevernes karakterkort og lærerkommentarer viser, at lærerne justerer deres forventninger i forhold til elevernes potentialer, så alle udfordres optimalt.

Systematisk teamtilgang til fremme af inklusion
Denne inkluderende model består af et team af lærere, AKT-lærere, skoleledere, psykologer, teamkoordinatorer og evt. hospitalspersonale, som samarbejder om at sikre, at elever med emotionelle og adfærdsvanskeligheder kan inkluderes i almenundervisningen. Indledningsvis forsøger lærerne i samarbejde med
AKT-læreren at ændre klassens miljø, således at elevens social-emotionelle trivsel, adfærd og faglige formåen forbedres. Samtidig etableres der et udbygget samarbejde med forældrene.
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Samarbejde mellem team og forældre foregår så tit som muligt. I tilfælde af at de indledende tiltag ikke er
tilstrækkelige, gennemfører teamet en mere bred vurdering af elevens miljø, herunder også en vurdering af
familiens samspil, da mere information om dynamikkerne i elevens miljø vurderes nødvendig. Denne viden
fører til yderligere tilpasning af interventionen i klassen og på skoleniveau samt til anbefalinger til familien.
Det primære formål er hele tiden at justere elevens miljø ved at arbejde med lærernes og forældrenes opfattelse og forståelse af eleven. Dette mål nås ved at arbejde med skolens og familiens forståelse af eleven,
ved at der opbygges realistiske forventninger til forbedringer hos eleven, ved at man styrker lærerne og
forældrene gennem at dele erfaringer og ved direkte at udfordre troen på nødvendigheden af det specialiserede miljø. Det er naturligvis essentielt, at skolen forpligter sig til at arbejde med teamet.
Resultaterne viser, at elever med særlige behov fungerer lige så godt i almenskolen, når den systematiske
teamtilgang iværksættes, som i traditionelle specialtilbud. De inkluderede elever føler sig mindre deprimerede, bliver bedre til at give udtryk for deres frustrationer og udviser en markant bedre adfærd. Forældrene
til de inkluderede elever får et mere positivt syn på deres børn. Fagligt udvikler de inkluderede elever sig på
niveau med tilsvarende elever i specialtilbud, dog udviser de inkluderede elever mere udadreagerende
adfærd i løbet af skoleåret end eleverne i specialtilbud.

Intensivt tale- og sprogterapeutisk program
Dette inklusionstiltag er specifikt rettet mod elever med sproglige vanskeligheder (Pragmatic Language
Implications). Eleverne får i alt 20 sessioner med tale- og sprogterapi over en otte ugers periode gennemført af en erfaren talepædagog.
Inden terapien sættes i gang, vurderes elevens kommunikative og tekstforståelsesfærdigheder, og på baggrund af disse udarbejdes en individuel interventionsplan. En væsentlig del af interventionen er, at forældrene og lærerne får kendskab til strategier, der kan støtte elevens sociale kommunikation.
Resultaterne af interventionen er ikke entydige, men alle elever viser progression i deres konversationsevner og delvise forbedringer i præstationer ved sprogtest. Det afgørende i forhold til denne intervention er,
at der skal skabes et godt samarbejde mellem forældre, lærere og talepædagog, for at interventionen har
nogen virkning.

Evidens
Det ses i studierne, at det er et væsentligt moment, at der er nogle tydelige målsætninger og en klar struktur for inklusionstiltag.
Resultaterne viser, at eleverne med særlige behov har gavn af tydelige målsætninger for deres faglige og
sociale udvikling. Elevplaner, der er udarbejdet af lærere, ressourcepersoner, forældre og eleverne selv,
viser en positiv effekt i forhold til elevens aktivitetsniveau i undervisningen, faglige udvikling, selvtillid og
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selvsikkerhed samt relation til klassekammerater. Det tyder på, at eleverne har stort udbytte af at vide,
hvad den præcise målsætning er for deres læring, således at de selv kan følge og se deres egen progression.
Det ses endvidere, at lærerne har stort udbytte af at udvikle målsætninger for og evaluering af elevernes
undervisning i fællesskab med ressourcepersoner. Adgangen til ressourcepersoner (ledere, psykologer,
konsulenter og forældre) er afgørende for, om lærerne føler sig kompetente og faktisk er kompetente til at
varetage undervisningen af eleverne med særlige behov.
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Strategi 4: ”Collaborative5 teaching” (tolærerordning)

Strategi
Der er flere forskellige tilgange til det at arbejde med to lærere i de studier, der analyserer dette. Fælles for
studierne er, at de undersøgte ordninger med to voksne i klassen består af én af klassens faste lærere plus
en speciallærer eller en ”special education paraprofessional”. I USA og Canada er ”paraprofessionals” i stor
udstrækning ansat på skoler. Kravene til at blive en ”paraprofessional” varierer, men er som regel en færdiggjort ungdomsuddannelse og en kort videregående uddannelse (2 år) og i nogle tilfælde praksiserfaring.
Det karakteristiske er, at den ekstra person, som er med i undervisningen, har en specifik faglig baggrund
for det. Der er altså ikke tale om to af klassens faste lærere eller en pædagog.

Den pædagogiske idé
”Collaborative teaching” bygger på, at meget viden er socialt konstrueret, dvs., vi lærer af hinanden. Man
skal ikke længere tilbage i tiden end til midten af 70’erne, hvor lærere var ”privatpraktiserende” og der var
en begrænset udveksling af professionelle erfaringer. I 1990’erne var der en begyndende anerkendelse af,
hvordan skolen kunne udvikles, men der var ikke megen tilskyndelse til lærerne om at ændre deres praksis.
I slutningen af 90’erne begyndte man at anerkende, at samarbejdende professionelle kulturer medfører en
styrkelse af lærerens professionelle rolle, kollegial tillid, ændringer i organisationen og skoleudvikling – alle
faktorer, som er solidt forankrede i målet, at elevernes faglighed skal styrkes.
Det overordnede formål med ”collaborative teaching” er, at lærerne skal samarbejde omkring løsning og
udvikling af undervisningsopgaver både i forhold til en klasse og til enkelte elever og skal kunne udvikle
egne professionelle kompetencer ved udveksling af erfaringer og supervision og ved at udnytte de enkelte
læreres særlige kompetencer. Lærerne skal føle sig trygge ved samarbejdet og samtidig acceptere hinandens pædagogiske filosofier og undervisningsmetoder.

5

Igen anvendes det engelske ord collaborative for at signalere, at der er tale om noget andet og mere, end der
traditionelt i Danmark forstås ved tolærerordning
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Praksis
Det afgørende for praksis, når ”collaborative teaching” skal implementeres, er, at der er tale om en almenlærer og speciallærer, som er uddannede/instruerede i, hvordan man kan undervise kollaborativt. Nedenstående tiltag er et eksempel på en kollaborativ undervisningsmodel, som er udviklet af Boudah i 1995
(Boudah et al, 1997).

En kollaborativ undervisningsmodel
Den kollaborative undervisningsmodel (KU) blev designet til et forskningsprojekt af Boudah (1995). Modellen er udviklet på basis af empirisk forskning, som har vist, at elever med faglige vanskeligheder kan lære at
benytte og almengøre læringsstrategier, som sætter dem i stand til at kunne løse vanskelige faglige opgaver, og at almenlærerne kan forbedre kvaliteten af deres undervisning, således at elever med særlige behov
bedre kan tilegne sig indholdet af undervisningen. Modellen er oversat til dansk af forfatterne til denne
publikation.
Diagram over den kollaborative undervisningsmodel (Boudah et al., 1997, s. 297)
Roller
____________________________________________
Underviser

Formidler

L1

L2

L2

L1

L1

L2

L2

L1

L1

L2

L2

L1
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Elever

Når der skal undervises kollaborativt, skal de to tilstedeværende lærere vide, hvad deres respektive roller
er i undervisningen, hvordan de vil interagere og relatere til hinanden, og hvordan de vil interagere med
eleverne i undervisningen.
Processen
Venstre side af figuren viser de to roller, lærere har i en inkluderende undervisning, når der undervises kollaborativt: underviser og formidler. Pilene mellem den ene lærer (L1) og den anden lærer (L2) illustrerer,
hvordan lærerne hele tiden skifter mellem de to roller. Det karakteristiske er, at begge lærere er aktive i
undervisningen hele tiden. Et eksempel kunne være, at L1 fortæller om eventyrgenren, og samtidig skriver
L2 stikord på tavlen i punktform (fx * der var engang, * 3, 6, 9). Senere kan L2 fortælle om andre karakteristika ved eventyr, mens L1 uddyber med eksempler fra kendte eventyr. Undervisningen kan afrundes med,
at den ene lærer opfordrer eleverne til at genfortælle hvilke karakteristika, der er i evntyrgenren, mens den
anden opfordrer eleverne til at komme med eksempler fra eventyr, som de kender.
Når denne form for kollaborativ undervisning igangsættes, vil det ofte være almenlæreren, der varetager
underviserrollen, og speciallæreren der varetager formidlerrollen. Dette er naturligt, da almenlæreren er
specialist på sit fagområde, og speciallæreren er specialist i at tilpasse undervisning og undervisningsmetoder til læring. Desto bedre lærerne bliver til at arbejde med den kollaborative undervisningsmodel, desto
mere kan begge lærere træde ind og ud af de to roller kontinuerligt i undervisningen. På denne måde kan
speciallæreren og almenlæreren supplere og støtte hinanden i undervisningen fremfor at agere som to
lærere, der skiftes til at undervise.
Indhold
I højre side af modellen ses pile, der peger i to retninger. Pilene illustrerer det samspil, der er mellem formidlerlæreren og eleverne. Formidlerlæreren benytter, taler om, gør tydeligt, underviser i og opfordrer til
anvendelsen af strategiske færdigheder, der hjælper eleverne til en bedre indlæring. Mens underviseren
instruerer i noget fagspecifikt, er formidleren i gang med at forbedre elevernes forståelse af det fagspecifikke indhold og undervise i anvendelse af læringsstrategiske færdigheder.
Som eksempler på læringsstrategiske færdigheder kan nævnes:


Evne til at gengive det gennemgåede pensum med egne ord



Beherskelse af det lærte ved at benytte hukommelsesstrategier



Analysere begreber visuelt



Notatteknik ved hjælp af ”mapping”.

På denne måde kan formidleren opfordre eleverne til at gengive det gennemgåede eller kan støtte dem i at
arrangere deres notater på en måde, så det er let at huske, hvad indholdet og formålet med det gennemgåede pensum var.
Resultat
Et af resultaterne ved at benytte den kollaborative undervisningsproces og lære eleverne strategiske indlæringsfærdigheder er, at eleverne lærer, hvordan de kan lære mere effektivt. Eleverne kan endvidere blive
mere selvstændige, da de kan benytte deres læringsstrategier til reelt at tilpasse deres egen læringsproces.
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Evidens
Det har en positiv effekt overfor elever med særlige behov, at der er tolærerordning i klassen, når6:


instruktion/efteruddannelse i en kollaborativ undervisningsmodel øger den reelle undervisningstid,
især hvis speciallærer og lærer udveksler undervisningsroller



interventionen gives i indskolingen. Tolærerordninger synes at være mest effektfulde i indskolingen



der er afsat tid til regelmæssig planlægning og evaluering af undervisningen



der er et velfungerende samarbejde mellem special- og almenlærer



lærere har adgang til supervision af andre professionelle – psykologer, ledere, konsulenter m.fl.



begge lærere underviser og støtter alle elever.

Det har negativ/ingen effekt overfor elever med særlige behov, at der er tolærerordning i klassen, når:

6



lærere ikke har fået instruktion/efteruddannelse i en kollaborativ undervisningsmodel, og den ene
lærer er passiv i undervisningen



undervisningen ikke er planlagt og evalueret i fællesskab



eleverne ikke er mere aktivt engagerede i undervisningen på trods af den ekstra lærerressource



lærerne mangler viden om/strategier til at undervise eleverne med særlige behov



speciallæreren kun har fokus på eleverne med særlige behov



eleverne med særlige behov ikke har kontakt med almenlæreren.

I resten af publikationen gengives evidensen punktvis, da dette pga. studiernes mere konkrete karakter er
muligt.
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Strategi 5: Lærerassistenter

Strategi
Lærerassistenter er voksne ressourcepersoner, der ikke har en formel læreruddannelse og kun yder generel
støtte i undervisningen sammen med almenlæreren. Lærerassistenter arbejder direkte eller indirekte med
at give en generel eller målrettet støtte til elever med særlige behov i den almene undervisning.

Den pædagogiske idé
I skoleåret 2009/10 startede en række danske kommuner forsøg med lærerassistenter med støtte fra Undervisningsministeriet. Forsøget blev sat i gang for at undersøge, om tilstedeværelsen af lærerassistenter i
klassen kunne være med til at fremme princippet om undervisningsdifferentiering i hverdagens pædagogiske arbejde. Brugen af lærerassistenter ses også i andre lande, fx Finland, Holland, Sverige, Storbritannien
og Norge.
Ministeriet for Børn og Undervisning har i skoleåret 2012/13 sat et randomiseret forsøg i gang om brugen
af lærerassistenter. Forsøget vil sammenligne effekten af tolærerordninger med effekten af tilstedeværelsen af en lærerassistent (anden ressourceperson end en lærer) i klassen, faglig rådgivning fra en lærer med
særlig ekspertise og en kontrolgruppe. Effekten måles på elevernes faglige niveau, trivsel og antallet af
henvisninger til specialundervisning.

Praksis
Der er nogle punkter, man skal være opnærksom på i forhold til at have lærerassistenter i klassen.

Udfordringer for praksis
Lærerassistenter kan have en virkning på både de elever, de er målrettet, og på skolen som helhed. Virkningen af generel og målrettet voksenstøtte på elevernes resultater forstås som en del af et større spørgsmål: Hvordan kan aktiv deltagelse og læring fremmes hos alle elever, og hvilken virkning har dette på lærerne og undervisningen? Alle kommuner i Danmark arbejder nu på skabe en mere inkluderende skole.
Lærerassistenter kan være en attraktiv og god måde at løse udfordringen om inklusion på. I det systematiske review ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen” viser
resultaterne, at støtte fra lærerassistenter ikke altid ydes til eleven på en måde, der fremmer inklusion –
snarere tværtimod. Der er en risiko for, at en direkte støtte til elever med særlige behov kan medvirke til, at
eleverne bliver stigmatiserede i forhold til deres almenklassekammerater. På trods af at brugen af læreras30
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sistenter kan virke effektiv i forhold til at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen, skal
der rettes opmæksomhed mod, at måden brugen af lærerassistenter er organiseret på, er essentiel i forhold til, om eleverne deltager aktivt i klassen og på skolen.
Der skal endvidere ses på, om lærerassistentens tilstedeværelse har den ønskede virkning på alle elevers
faglige udvikling. At placere en lærerassistent i en klasse, hvis assistenten ikke er uddannet/instrueret i
pædagogisk arbejde og måske kun har begrænset eller slet ingen erfaring med at arbejde med elever med
særlige behov, vil ikke nødvendigvis blive til en succesfuld læringsoplevelse for eleven med særlige behov.

Evidens
Lærerassistenter har en positiv effekt på elever med særlige behov i forhold til at fastholde deres faglige
engagement og sociale interaktioner med klassekammerater og lærere, når:


lærerassistenter er uddannet til at levere en specifik intervention til enkelte elever eller mindre
grupper af elever



støtten til eleverne er tilpasset elevernes specifikke behov



lærerassistenter kan vurdere den virkning, deres tilstedeværelse har på eleverne i forhold til at
fremme/hæmme læring og deltagelse



lærere og lærerassistenter samarbejder om at give støtte til mindre grupper i klassen i undervisningen



elever med særlige behov oplever støtten som en del af den almindelige undervisning, således at
de føler sig mindre stigmatiserede



støtten er indarbejdet i en ”teamundervisnings”-tilgang, hvor lærerassistenter bliver brugt som en
ressource for mindre grupper af elever



planlægning og evaluering af forløb foregår i et regelmæssigt samarbejde mellem lærere og lærerassistenter



støtten gives på de mindre klassetrin, hvor lærerassistenterne primært giver støtte i klassen og til
grupper af elever.

Lærerassistenter kan have en negativ effekt på elever med særlige behov i forhold til at fastholde deres
engagement og sociale interaktioner med klassekammerater og lærere, når:


lærerassistenterne ikke har nogen form for uddannelse/kursus



eleverne er for afhængige af eller får for meget støtte fra assistenterne, således at eleverne har
mindre interaktion med klassekammerater og lærere, hvad der underminerer deres muligheder for
selvbestemmelse eller fører til, at de føler sig stigmatiserede
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der ikke er afsat tid til fælles planlægning og evaluering med lærerne



støtten gives på de større klassetrin, hvor der ofte er fokus på enkeltelever



lærerassistenter overtager den reelle undervisning af elever med særlige behov



skoler ikke på forhånd har defineret, hvad lærerassistenternes rolle i undervisningen skal være.
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Strategi 6: Elevformidling (peer tutoring)

Strategi
Elevformidling henviser til undervisningssituationer, hvor en elev underviser en anden elev under lærerens
supervision, eller hvor en lille gruppe elever arbejder sammen i et team om at løse en given opgave. Det er
en effektiv strategi i forhold til at effektivisere undervisningen og læringsprocesserne i en inkluderende
undervisning. Det er en strategi, som kan anvendes indenfor alle fag, og er et supplement til andre metoder
og strategier i undervisningen, men anvendelsen af elevformidling må ikke gå ud over pensumindlæring.
Elevformidling kan organiseres på mange forskellige måder. Det kan være elever på samme faglige niveau,
en almen elev og en elev med særlige behov, eller aldersinddelt, hvor fx en elev med særlige behov gennemfører elevformidling med en yngre elev.

Den pædagogiske idé
Elevformidling bygger på den idé, at børn lærer en hel del af hinanden. Det er ikke en ny metode. I Southwark, England, benyttede Joseph Lancaster metoden i 1700-tallet. Han havde ansvaret for at undervise 350
elever på én gang. Han opfandt et ”monitor”-system, hvor én lærer underviste en gruppe ældre elever,
monitorerne, som så underviste de yngre elever. Metoden blev også anvendt i Danmark fra omkring 1820
under begrebet ”indbyrdes undervisning”, men blev afskaffet i 1850’erne bl.a. under indflydelse fra
Grundtvig, men har levet videre i landsbyskolernes ikke årgangsdelte undervisning og indgår også ofte som
et element i ”cooperative learning” og ”makkerordninger”.
I 1960’ernes USA begyndte man at arbejde systematisk med elevformidling, da lærere opdagede, at det var
en billig måde at give mere opmærksomhed til elever med særlige behov på (Mitchell, 2008).

Praksis
Det er væsentligt at huske på, at elevformidling ikke blot er et spørgsmål om at få en dygtig elev til at undervise en elev med særlige behov. Det kræver grundig planlægning og supervision fra læreren.

The CIRC Program
CIRC står for The Cooperative Integrated Reading and Composition program og betyder frit oversat til
dansk: Det Kooperative Integrerede Læsnings- og Skrivningsprogram. Elevformidling bliver benyttet som
tilgang til læsning og skrivning. CIRC består af tre hovedelementer: Tekstbaserede aktiviteter, undervisning i
forståelsesstrategier og integrerede skriftlige og sproglige aktiviteter.
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Undervisningen indledes med, at læreren præsenterer ny viden eller strategier gennem modeller og forklaringer. Eleverne modtager kognitiv støtte i den indledende fase i form af samarbejde med deres klassekammerater og lærerstøtte og feedback. Den kognitive støtte ophører gradvist ved, at læreren begrænser
sin støtte til grupperne, og eleverne fortsætter arbejdet i grupper. Til sidst kan eleverne arbejde individuelt
og modtager kun lejlighedsvis feedback fra deres klassekammerater eller lærer.
Eleverne bliver inddelt i heterogene team, hvor de samarbejder om strukturerede opfølgningsaktiviteter.
Samarbejdsaktiviteterne bliver underbygget af gruppens mål og erkendelsen af, at de enkelte medlemmer
af teamet får point for deres individuelle resultater på alle prøver og stile. Team, der får et gennemsnit på
90 % på ugens aktiviteter, betegnes ”superteam” og modtager diplomer i anerkendelse af deres arbejdsindsats; team, der har et gennemsnit på 80 % - 89 % betegnes ”strålende team”; team, der har et gennemsnit på 70 % - 79 % betegnes ”gode team”, og disse team får ikke så detaljerede diplomer. Forskning har
dokumenteret, at elevformidling, hvor eleverne er inddelt i heterogene team og modtager anerkendelse på
baggrund af de individuelle elevers præstationer, er en meget effektiv undervisningsform.

Elevformidling som start på undervisningen
Inden eleverne skal arbejde med elevformidling, bliver de trænet i, hvilke regler og procedure der gælder,
når man arbejder med elevformidling, og hvordan materialerne til elevformidlingen skal benyttes. Eleverne
arbejder sammen to og to og er sat sammen, således at deres faglige niveau er nogenlunde ens.
Undervisningen indledes med, at eleverne arbejder med elevformidling de første ti minutter af undervisningen. Når eleverne kommer ind i klassen, tager de deres mappe med elevformidlingsopgaver og går
straks i gang. Eleverne skiftes til at være henholdsvis ”lærer” og ”elev”. Når ”eleven” giver et korrekt svar,
svarer ”læreren” ”Flot!” og stiller det næste spørgsmål. Hvis et svar er delvist korrekt, siger ”læreren”, ”det
er delvist rigtigt, kan du komme i tanke om mere?”. Hvis ”eleven” ikke kan svare, giver ”læreren” svaret og
stiller derefter spørgsmålet igen og fortsætter med dette, indtil ”eleven” har det rigtige svar. Når alle ca. 15
spørgsmål til emnet er gennemgået, byttes der roller.
Et eksempel på supplerende grammatikaktiviteter

Hvad hedder et navneord på latinsk?

Substantiv

Hvilke former bøjes et navneord i?

Ental/Flertal
Ubestemt/bestemt

Bøj navneordet hus.

Et hus /huset
Flere huse/ alle husene

Hvad slags ord er ”blå”?

Tillægsord

Hvad hedder tillægsord på latinsk?

Adjektiv

34
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

CWPASM – Classwide Peer-Assisted Self-Management Intervention
CWPASM er udviklet til at hjælpe elever med at lære at overholde klassens regler ved at benytte passende
sociale færdigheder og ved at arbejde aktivt med et belønningssystem, som er lærerstyret og klassekammeratassisteret. Målet er, at eleven gradvist skal overtage ansvaret fra læreren og klassekammeraten. Systemet består af undervisning i selvledelse, sociale færdigheder og CWPASM-procedure (herunder egenmonitorerings aktiviteter og belønningsystem).
Det tager to lektioner for læreren at undervise eleven i egen-monitorering og spille spillet (der rummer
belønningssystemet). I første lektion definerer læreren, hvad egen-monitorering er, og demonstrerer fordelene ved at kunne beherske det. I anden lektion repeterer læreren klassens regler og forventninger og lærer
eleverne, hvordan de skal vurdere og evaluere deres adfærd, hvordan de skal sammenligne sig med deres
partnere, og hvordan de skal give point.
Beskrivelse af Classewide Peer-Assisted Self-Management Intervention
Karakteristik

Beskrivelse

Definition/rationale

Eleverne lærer definitionen af og rationalet for selvledelse. Eleverne giver eksempler på, hvorfor det vil
være en hjælp for dem at lære denne færdighed.

Selvledelse

Eleverne lærer at se sammenhængen mellem, hvad der
udløser deres adfærd og konsekvenserne af adfærden.
Elever giver eksempler på, hvad der kunne være en
passende og upassende reaktion på ”udløseren” og
nævner forskellige konsekvenser, det kan få.

Regler og forventninger

Læreren gennemgår klassens regler og to sociale færdigheder (hvordan man retter sig efter en instruktion,
og hvordan man opnår lærerens opmærksomhed). Eleverne lærer at identificere en instruktion, som udløser
passende eller upassende adfærd, og der gives eksempler på konsekvenser af de forskellige reaktioner.

Vurdering

Eleverne lærer, hvad der giver vurderingerne: Hæder,
Tilfredsstillende, Behov for forbedring og Utilfredsstillende.

Partner og team findes

Lærerne sætter eleverne sammen to og to efter at have
bedt eleverne om at nævne tre elever, som de gerne vil
arbejde sammen med.

Egen-monitorering og evaluering

Eleverne lærer at monitorere deres egen adfærd og
deres partners adfærd. De lærer også at reflektere over
deres adfærd og sammenligne den med vurderinger.
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Selvrapportering

Eleverne vurderer deres egen og partnerens adfærd.

Vinderen af ugens konkurrence

Det elevpar, som har optjent flest point i løbet af ugen,
vinder ugens konkurrence.

Evidens
Det har en positiv effekt over for alle elever i klassen, at der benyttes elevformidling, når:


pensum/opgaver tilpasses elevgrupperne



lærerne er bevidste om, hvad formålet med undervisningen er – om det er social eller faglig udvikling



lærerne konstant fører tilsyn med og støtter alle elever



lærerne får instruktion/efteruddannelse i elevformidling



der er adgang til materialer/ressourcepersoner, der sikrer, at interventionen implementeres korrekt



læreren selv kan fortsætte med interventionen efter implementering



eleverne inddeles i grupper ud fra deres faglige niveau



der arbejdes med programmer for elevformidling, hvor der er dokumenteret evidens for positiv effekt.

Det har en negativ/ingen effekt overfor alle elever i klassen, at der benyttes elevformidling, når:


elevformidling foregår på bekostning af pensumrelateret undervisning og læring.
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Strategi 7: Interventionstiltag rettet mod elever med
ADHD/ADHD-lignende adfærd/social-emotionelle vanskeligheder

Strategi
Under denne strategi ses på forskellige pædagogiske tilgange, som har en effektiv virkning i forhold til at
inkludere elever med en udadreagerende adfærd i almenklasser.

Den pædagogiske idé
Debatter om urolige elever i folkeskolen har optaget megen plads i medierne gennem de sidste ca. 15 år.
Højest gik bølgerne, da Frank Dahlgaard (MF) i efteråret 1995 startede en debat om folkeskolens urolige
elever, en debat, der resulterede i en forespørgselsdebat i Folketinget den 11. januar 1996. Debatten førte
til, at Undervisningsministeriet iværksatte en stor undersøgelse af fænomenet ”uro i skolen” (Egelund og
Hansen, 1997), og på denne baggrund startede ”uronetværket”, som på tværs af en lang række danske
skoler arbejdede systematisk med at udveksle erfaringer med hensyn til at dæmpe uro. Debatten affødte
også, hvad det var for problemer, lærerne mente, der var. Hovedproblemet syntes således at være, at nogle elever ved deres adfærd forstyrrede undervisningen og læringen for såvel sig selv som andre. Alt i alt var
det ca. 10 % af eleverne, som oplevedes urolige en større eller mindre del af undervisningstiden.
Urolige elever er naturligvis ikke blot et dansk fænomen. Der er også gennemført undersøgelser i Norge
stort set samtidig med den danske undersøgelse (Nordahl og Sørlie, 1997; Ogden, 1998) med stort set
samme resultater.
Også de internationale sammenlignende undersøgelser PISA, PIRLS og TIMSS tager problemstillingen op og
påviser, at hvor eleverne oplever meget uro i undervisningen, går det ud over deres læring.

Praksis
I det følgende gennemgås forskellige tiltag i forhold til at inkludere elever med en uopmærksom og uhensigtsmæssig adfærd i almenklassen.

Positive Behavioral Support (PBS)
PBS er en problemløsningstilgang til at håndtere problemadfærd ved at tilpasse støttestrategier til de enkelte elevers behov gennem at reducere eller eliminere den uhensigtsmæssige adfærd. Interventioner, som
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er baseret på den tilgang, vægter en ændring af miljøet, ændring af pensum og en fjernelse af belønninger,
som uforsætligt fastholder problemadfærden. I modsætning til traditionelle adfærdsregulerende metoder,
som anskuer eleven som problemet og søger at ”reparere” på eleven, anskuer PBS systemer, miljøer og
manglende kompetencer som en del af problemet og arbejder derfor på at ændre disse. Det understreges,
at det skal være evidensbaserede tiltag, der har til formål at forbedre det faglige udbytte for eleverne med
problemadfærd.
Positiv adfærdsstøtte, målrettet det at give eleverne med særlige behov en mere hensigtsmæssig adfærd,
resulterer i en faglig forbedring. En metaanalyse af eksisterende forskning indikerer en betydelig, positiv
sammenhæng mellem en forbedring af adfærd og faglig udvikling.

Screening af elever for ADHD-lignende symptomer
I Tymms et al. (2006) undersøges, hvilken virkning screening af elever for ADHD-lignende symptomer og
efterfølgende fremsættelse af gode råd har i forhold til uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet
hos eleverne. Interventioner blev tilfældigt fordelt på 2.040 skoler og 24 skoleforvaltninger. Interventioner
på skoleniveau foregik på én af tre måder: 1) udpegning af elever med ADHD-lignende adfærd, 2) formidling af evidensbaserede råd til lærere om, hvordan elever med denne type vanskeligheder bedst kan undervises, eller 3) både 1) og 2). Interventionerne i skoleforvaltningerne rummede evidensbaserede råd til nøglepersoner om, hvordan ADHD-elever bedst kan undervises. Forvaltningerne blev delt i to grupper, hvor
den ene halvdel fik de gode råd og den anden halvdel de gode råd samt en konferencedag.
Resultaterne viser, at der ikke er nogen effekt af interventionerne givet på forvaltningsniveau. På skoleniveau har de evidensbaserede råd en svag, positiv effekt to år senere på: 1) elever med ADHD-symptomer
har mere positive holdninger, 2) elever med ADHD-symptomer har en bedre opførsel, 3) lærerne oplever en
højere livskvalitet. Det har ingen effekt blot at udpege elever med ADHD-lignende symptomer. En kombination af screening af elever for ADHD-lignende symptomer og evidensbaserede råd til, hvordan disse elever
bedst kan undervises, har en positiv effekt på den samlede elevgruppes gennemsnitlige faglige udvikling,
men en negativ virkning på den faglige udvikling hos eleverne med ADHD-lignende symptomer. Det konkluderes, at det at udpege elever med ADHD-lignende symptomer, har en negativ effekt på deres faglige udvikling. De forskningsbaserede råd til lærere har en svag, positiv effekt, men er en billig intervention. Det
kan dermed anbefales, at skoler får evidensbaserede råd til, hvordan lærere kan arbejde med uopmærksomme, hyperaktive og impulsive elever i de første skoleår.

Egen-monitorering
Egen-monitorering er en kritisk selvreguleringsproces, da det påvirker både adfærd og faglige præstationer.
Egen-monitorering består af selvvurdering og selvregistrering. Egen-monitorering er særlig effektiv, når
adfærdsmodificeringen eller resultaterne har særlig værdi for eleven. Der er to områder indenfor egenmonitorering, som forskning særligt har beskæftiget sig med: egen-monitorering af præstationer og egenmonitorering af opmærksomhed. Det har en positiv effekt på koncentrationen og arbejdsindsatsen, at eleverne lærer at arbejde med deres egne vanskeligheder.
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Tilstedeværelse af speciallærere og AKT-lærere
Klasserne undervises af et team bestående af faglæreren, en speciallærer og en AKT-lærer, som arbejder
direkte med eleverne, der har emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. AKT-læreren giver støtte til
eleverne med særlige behov ved at følge dem til undervisningen, undervise dem eller give generel støtte i
klassen, give hjælp til lektier, give hjælp til at tage notater og ved at støtte eleverne til at få en hensigtsmæssig adfærd i klassen. Interventionen har en positiv effekt: Lærerne oplever, at eleverne med særlige
behov kan inkluderes, speciallæreren og AKT-læreren vurderer, at eleverne udvikler sig bedre i almenklassen, og eleverne med særlige behov føler, at interventionen har hjulpet dem med at ændre adfærd, og det
er endvidere sådan, at almeneleverne ikke føler, at undervisningen har ændret sig fra tidligere. Eleverne
med særlige behov får et større selvværd, både fagligt og socialt.
Speciallærerens og AKT-lærerens tilstedeværelse i klassen er afgørende for, at eleverne med særlige behov
får udbytte af undervisningen. Almeneleverne oplever det også som en god støtte for dem selv. En forudsætning for den positive effekt af interventionen er, at pensum hele tiden tilpasses forudsætninger hos
eleverne med særlige behov. Det er væsentligt, hvis interventionen skal have effekt, at AKT-læreren er til
stede. Det kræver endvidere tid til koordineringsmøder mellem almenlæreren, speciallæreren og AKTlæreren.

Den hele elev
Elever med emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder og dårlig funktion i skolen får en mere hensigtsmæssig adfærd, når de indgår i team med familie, venner og professionelle (rådgivere, sundhedsplejerske, psykolog, socialrådgiver, lærer og speciallærer) og sammen udvikler en målsætning for eleven. En forbedring i forhold til, hvordan eleven fungerer på skolen, er forbundet med forbedringer hos eleven. Teamet
udarbejder sammen med eleven en målsætning for, hvordan der skal arbejdes med elevens udfordringer.
Eleven fungerer markant bedre i skolen, fra interventionen starter og op til 36 måneder efter, interventionen er slut. Der er en signifikant sammenhæng mellem en reduktion af elevens social-emotionelle vanskeligheder og forbedringer i forhold til elevens almene funktion. Der er en indbyrdes afhængighed, hvorfor
det er væsentligt at arbejde målrettet med faglige og social-emotionelle udfordringer samtidigt. Det ses, at
intervention har størst effekt på de yngste elever. Forskerne forklarer dette med, at de yngste elever og
deres familier har haft færre negative oplevelser med skolen og derfor er mere positive overfor skolen end
de ældre elever.

Family School Support and Treatment Team (FSSTT)
FSSTT er en systemisk model, som anvendes i nogle skoler i Canada for at kunne inkludere elever med moderate til alvorlige emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder i almenundervisningen. Interventionen
”The Family School Support Treatment Team” (FSSTT) arbejder på at igangsætte ændringer, således at elever, der udviser problematisk adfærd, kan inkluderes. Teamet består af lærere, adfærdsspecialister, psykolog, børneudviklingsspecialist, teamkoordinator og psykiater, som arbejder sammen for at sikre, at eleverne
med emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder støttes i klassen ved benyttelse af en konsultativ,
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systematisk rådgivende tilgang. For at evaluere effekten af teammodellen overfor elever med emotionelle
og adfærdsmæssige vanskeligheder, vurderes hver elev i to perioder over et år og sammenlignes med adfærdsvanskelige elever i specialtilbud, hvor man ikke anvender teammodellen.
Resultaterne viser, at eleverne, som var fuldt inkluderede på skoler, der anvendte den systematiske teamtilgang, klarede sig fuldt ud lige så godt som tilsvarende elever i specialtilbud. En positiv effekt på eleverne,
der er inkluderede, er, at eleverne selv oplever sig mindre deprimerede, er bedre til at udtrykke deres følelser og udviser en signifikant forbedring i deres adfærd. Lærerne til de inkluderede elever oplever dog, at
eleverne udviser flere depressive symptomer. Årsagen til dette kan være, at lærerne har fået en større indsigt i elevernes vanskeligheder, hvorfor de er mere opmærksomme på symptomer. Forældrene til de inkluderede elever får også et markant mere positivt syn på deres børn. Fagligt udvikler de inkluderede elever
sig på lige fod med eleverne i specialtilbud. En negativ effekt, der ses hos de inkluderede elever, er, at de i
løbet af skoleåret gradvist udviser en mere uhensigtsmæssig adfærd i forhold til eleverne i specialtilbud.

Faglige udfordringer og adfærd
Det er væsentligt at identificere relationer mellem elevens problemadfærd og arten af de faglige opgaver,
der præsenteres. Studier viser, at elevers koncentration i opgaveløsninger øges, og problemadfærd minimeres, når eleven støttes i sin læringsproces.

Evidens
Inklusionstiltag rettet mod elever med ADHD/ADHD-lignende adfærd og social-emotionelle vanskeligheder
har en positiv effekt i forhold til at inkludere denne elevgruppe i almenundervisningen, når:


der gives positiv adfærdsstøtte



læreren har kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder, der gavner elever med ADHD



der er tæt kontakt mellem eleverne og lærerne



der er kendskab til evidensbaserede råd



eleverne lærer at benytte selvregistreringsinterventioner



interventioner implementeres af lærere og elever i fællesskab, og når det har en positiv effekt på
klasserumsklimaet



der er præcise målsætninger for eleverne



der er et struktureret teamsamarbejde mellem lærere og ressourcepersoner



der interveneres på yngre elever
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AKT-lærere og speciallærere er til stede i klassen



pensum/opgaver er tilpasset den enkelte elev.

Inklusionstiltag rettet mod elever med ADHD/ADHD-lignende adfærd/social-emotionelle vanskeligheder
har en negativ/ingen effekt i forhold til at inkludere denne elevgruppe i almenundervisningen, når:


interventioner ikke er evidensbaserede og ikke har til formål at fremme elevernes faglige udvikling



lærere mangler kendskab til strategier og metoder, der har en direkte effekt i forhold til elevadfærd
og faglig udvikling



indsatsen gives sent, så eleven er stigmatiseret fagligt og socialt



eleverne udpeges som værende vanskelige



lærerne ikke er instrueret/efteruddannet i den valgte intervention inden implementering



eleven ikke får støtte både fagligt og socialt samtidigt



eleven ikke får kontinuerlig støtte og handleplaner for undervisningen i løbet af hele skoleåret



pensum/opgaver ikke er tilpasset eleven.
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Konklusion
Målet med denne publikation er at give et indblik i, hvilke effektfulde metoder skolen kan tage i brug for at
inkludere børn med særlige behov i almenundervisningen, og hvilke effekter disse metoder kan forventes
at have for de inkluderede elever og de øvrige elever i klassen. I dette afsnit gives en opsummering af de
overordnede resultater. Opsummeringen tager udgangspunkt i to kategorier: Inklusionstiltag rettet mod
skolen og inklusionstiltag rettet mod elever. I princippet kunne alle studier placeres i kategorien ”inklusionstiltag rettet mod elever”, da alle studierne på en eller anden måde undersøger, hvordan elever med særlige
behov kan inkluderes i almenundervisningen. Ved at inddele studierne i disse to kategorier dannes der et
overblik over den inkluderede forskning: Studierne i kategorien skole giver et indblik i, hvilken effekt forskellige organisatoriske og strukturelle inklusionstiltag har, og studierne i kategorien elever giver indblik i,
hvilken effekt forskellige undervisningsmetoder og evidensbaserede undervisningsprogrammer har for
inklusion af elever med særlige behov i almenskolen.
Inklusionstiltag rettet mod skolen
I studierne, der undersøger elever med særlige behovs faglige og sociale udvikling i forhold til, om de går i
et inkluderende undervisningstilbud eller i specialtilbud, er der to resultater, som især er tydelige. Ses der
på eleverne med særlige behovs faglige motivation og selvopfattelse i forhold til skolearbejde, peger resultaterne i retning af, at jo ældre eleverne bliver, desto bedre trives de i specialtilbud, hvor de ikke konstant
føler sig mindre kompetente end deres klassekammerater.
I forhold til den faglige udvikling hos elever med særlige behov findes der modstridende resultater. Som
markante eksempler kan nævnes: Et studie der viser, at eleverne med særlige behov har en lavere faglig
udvikling i specialklasser end tilsvarende elever i almenklasser, hvor et andet studie viser, at der ikke er en
signifikant forskel på elevernes faglige udvikling, om de er inkluderede på en almenskole eller går i specialtilbud. Et tredje studie viser, at elever, som går på specialskole, undervurderer deres indlæringsvanskeligheder, hvad der kan medføre, at eleverne er mindre motiverede for at arbejde med at få bugt med deres
indlæringsvanskeligheder.
Disse resultater peger i retning af, at det ikke entydigt kan konkluderes, hvilket skoletilbud der er mest effektivt i forhold til elever med særlige behovs faglige og sociale udvikling. Det kommer an på elevernes alder og på, hvilke kompetencer der vægtes.
Resultater viser endvidere, at det ikke har en negativ effekt på almenelevernes faglige og sociale udvikling,
at elever med særlige behov er inkluderet i almenundervisningen.
Et andet væsentligt resultat er, at det er afgørende for elever med særlige behovs faglige og sociale udvikling, at skolen har en overordnet målsætning for og positiv holdning til inklusion af elever med særlige behov i almenskolen. Lærere, der udviser en negativ holdning til at inkludere elever med særlige behov, har
en negativ effekt på elever med særlige behovs faglige udvikling. Det kan endvidere medføre, at eleverne
med særlige behov bliver stigmatiserede af deres almenklassekammerater.
Tydelige målsætninger og en klar struktur for inklusionstiltag overfor elever med særlige behov er derfor
essentielle. Resultaterne viser, at det har en positiv effekt på elevernes aktivitetsniveau, faglige udvikling,
selvtillid og selvsikkerhed i forhold til deres klassekammerater, at de har en målsætning for deres egen læ42
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ring, således at de kan følge deres egen progression. Adgangen til ressourcepersoner (ledere, psykologer,
konsulenter og forældre) er afgørende for, om lærerne føler sig kompetente til at udvikle målsætninger for
og varetage undervisningen af elever med særlige behov.
I forhold til tolærerordninger viser flere af studierne, at det har en positiv effekt for alle eleverne, at der er
to lærere til stede i klassen, hvis der er tale om en almenlærer og en speciallærer, da viden om og strategier
for undervisningen af elever med særlige behov er væsentlig. Det fremhæves endvidere, at det er væsentligt, at lærerne er instruerede i/efteruddannede til at undervise kollaborativt. Resultaterne viser, at tolærerordninger, hvor der ikke er kendskab til en kollaborativ undervisningsmodel, har negativ eller ingen effekt for eleverne.
Samme mønster ses i resultaterne i studierne, der undersøger effekten af lærerassistenter. Lærerassistenter har en positiv effekt på alle elever, når de er uddannet til at levere en specifik intervention, og deres
rolle og funktion i undervisningen på forhånd er defineret og planlagt.
Det gælder både for tolærerordninger og lærerassistenter, at de uden en reel instruktion i og efteruddannelse til deres funktioner risikerer at have en stigmatiserende rolle overfor elever med særlige behov.
Inklusionstiltag rettet mod elever
Resultater fra flere af studierne viser, at elevformidling er en effektiv strategi til at inkludere elever med
særlige behov i almenundervisningen, og fremgangsmåden kan dermed have en positiv effekt for alle elever i klassen. Det fremhæves i flere studier, at det kræver, at lærerne har viden om hvilke programmer for
elevformidling, som har evidens for en positiv effekt, og at der er adgang til materialer og ressourcepersoner, som sikrer, at interventionen implementeres korrekt. Resultaterne viser endvidere, at det har negativ
eller ingen effekt for alle elever i klassen, når elevformidling foregår på bekostning af pensumrelateret undervisning og læring.
I forhold til at inkludere elever med ADHD/ADHD-lignende adfærd samt sociale og emotionelle vanskeligheder ses en positiv effekt, når lærerne har kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag, som specifikt gavner elever med denne type vanskeligheder. Et effektivt interventionstiltag
er at lære eleverne at benytte selvregistreringsinterventioner, hvor de bliver i stand til gradvist at korrigere
egen adfærd. Interventionerne skal endvidere være målrettet elevernes faglige udvikling. Adgang til ressourcepersoner, fx AKT-lærere og speciallærere, både i og udenfor klassen, fremhæves også som afgørende
i flere af studiernes resultater.
Resultaterne i syntesen peger i retning af, at det er muligt at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen, og at det kan have en positiv effekt på alle elevers faglige og sociale udvikling. Ud fra resultaterne i studierne kan det overordnet opsummeres, at det kræver, at lærere har instruktion og efteruddannelse i interventionstiltag overfor elever med særlige behov, adgang til ressourcepersoner, som kan yde
supervision og støtte direkte i undervisningen, samt kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder
og interventionstiltag målrettet elevernes særlige behov.
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Den aktuelt bedste viden
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning så dagens lys i 2006, fordi man gerne ville og fortsat vil styrke anvendeligheden af pædagogisk forskning. Det gør man ved at udnytte allerede eksisterende forskning.
Clearinghouse skal bidrage til, at politikere og praktikere har adgang til sikker og kvalificeret viden om opdragelse, undervisning og uddannelse, der kan bruges i pædagogisk praksis og i den politiske beslutningsproces.
Herudover skal Clearinghouse bidrage til, at forskningsmiljøerne får et større og mere sikkert overblik over
den eksisterende forskning. Opgaven er at stille den aktuelt bedste viden til rådighed for politikere, praktikere og forskere.
Clearinghouse er et center, der ved at se på den eksisterende primærforskning belyser et praktikerorienteret, politisk eller forskningspolitisk problem.
Clearinghouse beskæftiger sig med seks grundlæggende aktiviteter:
Indsamling. Clearinghouse indsamler på en systematisk måde information om principielt al forskning, der
kan belyse et specifikt ”review” spørgsmål.
Opbygning af database. Clearinghouse indsamler, klassificerer og opbevarer informationer om forskning
over et længere tidsrum i en database. Brugerne får derved en samlet indgang til og et systematisk overblik
over forskning, der ellers ville være spredt.
Kvalitetsvurdering. Clearinghouse kvalitetsvurderer altid i samarbejde med førende forskere på det felt, der
undersøges. Kvaliteten af den forskning, der indgår til besvarelsen af et reviewspørgsmål, er derfor sikret.
Ekstrahering og sammenstilling. Clearinghouse trækker de væsentligste data og resultater frem i hver enkelt forskningspublikation og samler disse i et dokument, så overskueligheden og gennemskueligheden for
brugerne øges.
Syntetisering. De enkelte forskningskonklusioner bearbejdes til en overordnet konklusion, anbefaling, model eller lignende, der indbefatter og går på tværs af de enkelte studier.
Distribution. Clearinghouse søger aktivt at sprede relevant viden om nationale og internationale forskningsresultater.
Hver af de seks aktiviteter kan være et selvstændigt produkt. Men man kan dog ikke bare springe over rækken af trin, for eksempel ved at gå direkte fra indsamling til syntetisering. Der er i stedet tale om en afstigningsmulighed for hver af de seks aktiviteter. Går man hele vejen til syntetiseringen, svarer det til at gennemføre et fuldt systematisk review. Denne undersøgelse om inklusion er et eksempel på et sådant systematisk review.
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Arbejdsproces ved udarbejdelse af det systematiske review
Et systematisk review giver på den ene side et indblik i, hvordan den hidtidige forskning har håndteret en
given problemstilling, og på den anden side opsamler det al den viden, som vi på nuværende tidspunkt kan
uddrage af de foreliggende forskningsresultater.
Det arbejde, der leder frem til et systematisk review, starter med at afklare selve det spørgsmål, der skal
findes svar på. Der bliver udarbejdet en søgestrategi, og sorteringskriterier, dataekstrahering og syntesemetode bestemmes.
Næste skridt er at bemande reviewgruppen med forskere, der har særlig viden inden for netop det spørgsmål, der skal besvares. Så går søgningen efter undersøgelser i gang, og når det er tilendebragt, starter
screeningen af undersøgelserne, ud fra om de er relevante i forhold til reviewspørgsmålet.
Reviewgruppen af forskere vurderer sammen med Clearinghouse resultaterne og sorterer studierne efter
den forskningsmæssige kvalitet, data ekstraheres af undersøgelserne, der udarbejdes en syntese af undersøgelsens resultater. Reviewprocessen fører frem til en skriftlig publikation udarbejdet i et samarbejde
mellem reviewgruppen og Clearinghouse og danner grundlag for den efterfølgende kommunikationsindsats.
Læs mere på http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/
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Bilag 1

Elever i risikozonen for at udvikle vanskeligheder
Elev
Ashley

Deltagelse og interaktion




Pablo







Læsning

Skrivning

Specialundervisningsassistenten
skal støtte Ashley og/eller opfordrer en anden elev til at hjælpe
hende.
Ashley skal arbejde med computeren hver dag alene eller med en
anden elev for at videreudvikle sine faglige færdigheder.





Der skal tages højde for placeringen af Pablo i større og mindre
gruppesammenhænge således, at
andre elever forstyrrer ham mindst
muligt.
Undervisningsassistenten skal sikre
sig, at Pablo forstår hvad han skal i
timen eller om han har brug for
hjælp.
Pablo skal have mulighed for at arbejde med elevformidling sammen
med elever fra mindre klasser.







Ashleys mor skal læse med hende hver
dag.
Læreren vil give Ashleys mor en skriftlig
struktur for, hvordan
hun kan støtte Ashley i at skrive boganmeldelser.
Pablo skal læse bøger på sit eget niveau og fortælle om
handlingen til sine
forældre dagligt.
Pablo skal læse højt
af sine bøger for andre elever.







Matematik

Ashley får færre staveord for indenfor
specifikke ordkategorier fx navneord
Inklusionslæreren skal
arbejde med de
ugentlige stavord
sammen med Ashley.



Ashley skal have
tilpassede matematikspil til computeren så hun
kan øve sig på
hendes matematik
færdigheder

Pablo skal læse sine
skriftlige arbejder højt
for sine klassekammerater og forældre.
Når han skriver om
noget han har læst,
skal Pablo benytte et
struktureret spørgeskema, som læreren
har udarbejdet til
ham.



Pablo skal regelmæssigt arbejde
med flash cards
med tabellerne
både på skolen og
hjemme.
En klassekammerat vil læse matematik opgaver højt
for Pablo og hvis
nødvendigt hjælpe
ham.



Bilag 2
Eksempel på procedurer og strategier, som benyttes til IST–processen fra Kovaleski et al (1999, s.171). Frit
oversat af forfatterne til denne publikation.”Instructional Support Teams” (IST) betyder frit oversat til
dansk: Team støtte til undervisningens gennemførelse.

IST procedurer











Anmod om støtte
Udføre interview
Observer eleven
Vurder elevens produkter
Foretag en faglig vurdering
Inddrag forældrene



Definer problemet
Beskriv forskellen mellem
forventninger og præstationer
Sæt mål som er opnåelige
Forbind strategien til evaluering
Udvælg strategier








Vælg en intervention i gang
Følg fremgang
Tilpas strategien
Anvend strategien i gruppen
Støt læreren
Giv gradvist mindre støtte




Anvendte strategier


Indledende fase






Hypotese fase










Afprøvnings fase










Vurder fremgang
Vurder effekten af interventionen
Beslut om der skal ske yderligere evalueringer




Resultat fase




Strukturering af lærerinterview
Observation af adfærd i timen
Vurdering af pensum

Udelukke, at problemet ikke
er rent sprogligt eller kulturelt
Tilpas undervisningen
Tilpas evaluering af klassen
Udvælg læringsstrategier

Øg elevens forståelse
Ændre klasserumsledelse
Find en relevant undervisningsmetode
Anvend forskellige læringsstrategier
Brug mere tid på faglige aktiviteter
Være meget tydelig
Yd støtte i undervisningen
Øg respons

Kontroller fremgang
Se på forskellen mellem forventninger og præstationer
Bestem graden af læring
Bestem om der er behov for
specialundervisning
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