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1. Baggrund 
 
Baggrunden for projektet var, at Tønder Kommune havde besluttet at sætte fokus på 
implementering af pædagogiske læreplaner og udvikling af en læringskultur i dagtilbud, som kunne 
bidrage til, at alle børn, og især udsatte børn, udviklede deres sociale og sproglige kompetencer. 
Formålet hermed var dels af forebyggende karakter, nemlig at bidrage til at den negative sociale arv 
brydes; dels af sundhedsfremmende karakter, nemlig at reducere den sociale ulighed. 
Tønder Kommune besluttede et udviklingsarbejde i dagtilbuddene, som havde til formål at etablere, 
udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med henblik på at skabe lige 
deltagelsesbetingelser for alle børn.  
Der blev etableret en krav- og støttestruktur, som skulle fremme dagtilbuddenes arbejde med 
udvikling af dette læringsmiljø. Denne krav- og støttestruktur indeholdt følgende elementer: 
 

1. Et kursusforløb for det pædagogiske personale i daginstitutioner. Dette kursusforløb var 
struktureret som et selvstændigt forløb for tre personalegrupper: a/pædagogmedhjælpere; 
b/pædagoger og støttepædagoger; c/ledere  

2. Krav om, at alle daginstitutioner skulle planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 
forløb målrettet udsatte børn 

3. Ønske om, at disse pædagogiske forløb var et resultat af et samarbejde mellem 
støttepædagoger og det øvrige pædagogiske personale.  

4. Konsulentstøtte til daginstitutionernes planlægning, gennemførelse og evaluering af 
ovenstående pædagogiske forløb. Denne støtte antog to former: dels fortløbende faglig-
pædagogisk sparring dels udarbejdelse af reflekterende referater 

5. Krav om at institutionerne foretog en selv-evaluering af de pædagogiske indsatser samt 
effekterne heraf  

6. Krav om tværfaglige netværksmøder til såvel teoretisk som praktisk at understøtte arbejdet 
med udsatte børn  

1.1 Evalueringens mål og overordnede metode 
Evalueringens mål er: 
 

• For det første skal evalueringen undersøge, hvordan og i hvilken grad 
kompetenceudviklingen (kursus + konsulentstøtten) har været nyttig og relevant for de 
pædagogiske udviklingsforløb. 

• For det andet skal evalueringen undersøge, hvordan daginstitutionerne har planlagt, 
gennemført og evalueret de pædagogiske udviklingsforløb samt opsamle daginstitutionernes 
negative og positive erfaringer med udviklingsprocesserne. 

• For det tredje skal evalueringen undersøge hvilke faktorer, der har henholdsvis hæmmet og 
fremmet planlægning, gennemførelse og evaluering af de pædagogiske udviklingsforløb. 

• For det fjerde skal evalueringen undersøge, hvilke effekter de pædagogiske udviklingsforløb 
har genereret. 

 
 
Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering med fokus på at undersøge, hvordan en 
given indsats, bygget på en række hypotetiske årsags-virkningssammenhænge, virker i praksis1

                                                
1  Krogstrup, Hanne Kathrine og Peter Dahler-Larsen: ”Nye Veje i Evaluering”, 2003 

. 
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Disse hypoteser fremgår af nedenstående skematiske oversigt. Målet med evalueringen er, som 
ovenfor skrevet, dels at belyse kompetenceudviklingen og de pædagogiske udviklingsforløb; dels at 
belyse effekten af indsatserne i projektet. Et af målene med evalueringen vil derfor være at be- eller 
afkræfte de forestillinger (implicitte og eksplicitte), som projektet bygger på – i 
virkningsevalueringstermer: Projektets programteori.  
 
Som projektet tager sig ud kan programteorien skitseres således: 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
I projektbeskrivelsen indgår en række mere langsigtede ønskværdige virkninger; dels at den sociale 
ulighed reduceres, dels at den negative sociale arv i Tønder Kommune brydes. Det har naturligvis 
ikke været muligt at evaluere disse virkninger ved projektperiodens udløb, idet disse virkninger dels 
er af langsigtet karakter dels er af kompleks karakter, dvs. forårsaget og påvirket af flere faktorer og 
derfor ikke kan reduceres til at løses af et enkelt tiltag i en enkelt setting.  
Evalueringen vil derfor fokusere på de fire første komponenter, som, ifølge projektets egen 
programteori, kan have en langsigtet betydning.  

Kompetence- 
udvikling 
(kurser, 
konsulentstøt-
te og 
tværfagligt 
samarbejde) 

Planlægning, 
gennem-
førelse og 
evaluering af 
pædagogiske 
udviklingsfor-
løb målrettet 
udsatte børn 

Etablere,  
udvikle og 
styrke et 
inkluderende 
læringsmiljø 
 

Lige deltagel-
sesbetingelser 
for alle børn 
 

Bryde den 
negative 
sociale arv 
og reducere 
den social 
ulighed 
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På baggrund af projektbeskrivelsens programteori samt øvrige målsætninger så projektet i 
skematisk form ud som følger: 
 
Indsats Præstation Virkning Mål 
Kurser for det 
pædagogiske 
personale 
 
Konsulentbistand til 
daginstitutionerne 
 
Tværfagligt og -
sektorielt 
samarbejde 
 
 

Anvendelse af 
tilegnede teorier, 
begreber og 
metoder i 
institutionernes 
praksis 
 
Planlægning, 
udvikling, 
gennemførelse og 
evaluering af 
pædagogiske tiltag 
målrettet udsatte 
børn 
 
Etablering og 
udvikling af fora 
for tværfagligt og 
tværinstitutionelt 
samarbejde 

Lige 
deltagelsesmuligheder 
for alle børn i Tønder 
Kommunes dagtilbud 
 
Den sociale ulighed i 
sundhed i 
Tønder Kommune 
reduceres 
 
  
Den negative sociale 
arv brydes 

Etablering og udvikling af  
en inkluderende  
læringskultur i dagtil- 
buddene 
 
Udvikling af en evalue- 
ringskultur i dag- 
tilbuddene 
 
Øge samarbejdet mellem 
støttepædagoger og det 
øvrige pædagogiske  
personale 
 
Kvalificere samarbejdet 
Mellem institutionerne 
Og forældre  
 
Fælles teoretisk referen- 
ceramme for arbejdet 
med udsatte børn 
 
 
Udvikling af indikatorer 
 
Udvikling af metoder til at  
Udarbejde pædagogiske 
Læreplaner for udsatte 
Børn 
 
Udvikle metoder i 
Det tværfaglige 
samarbejde 
 
 

 
Nærværende evaluering fokuserer på kompetenceudvikling og et institutionelt perspektiv, hvorfor 
evalueringen ikke beskæftiger sig med det tværsektorielle samarbejder og ej heller metode- og 
indikatorudvikling samt metodeudvikling af det tværfaglige samarbejde, men vil kunne levere input 
hertil. 
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1.2 Evalueringens operationalisering i evalueringsspørgsmål 
På baggrund af dels projektbeskrivelse, dels præciseringen af evalueringens mål, som beskrevet 
ovenfor, dels programteorien som styrende princip for evalueringen kan det formuleres, hvilke 
spørgsmål evalueringen giver svar på. 

1.2.1 Evaluering af støttestrukturen og dens betydning for de pædagogiske udviklingsforløb 
Evalueringen af støttestrukturen. giver svar på følgende spørgsmål: 
 

1. Hvilke elementer fra kurserne har især været taget i anvendelse i de pædagogiske 
udviklingsforløb? 

2. Hvordan er disse elementer blevet omsat i pædagogisk praksis? 
3. Hvordan har konsulentstøtten understøttet institutionernes udviklingsforløb? 

1.2.2 Evaluering af udviklingsforløbene 
Evalueringen af udviklingsprocesserne skal dels give svar på, hvilke tiltag og initiativer 
daginstitutioner har taget i forhold til projektets ønske om at skabe lige deltagelsesbetingelser for 
alle børn; dels give svar på, hvordan målene er blevet opfyldt. 
Følgende konkrete spørgsmål bliver besvaret: 
 

4. Hvordan har institutionerne planlagt, gennemført og evalueret pædagogiske forløb målrettet 
udsatte børn og deres familier? 

5. Hvordan har samspillet mellem støttepædagoger og det øvrige pædagogiske personale i 
disse pædagogiske forløb konkret været? 

6. Hvordan har samarbejdet med forældrene forløbet? 
7. Hvordan har de pædagogiske læreplaner været anvendt konkret? 

 
Desuden undersøger evalueringen hvilke faktorer, der har virket henholdsvis hæmmende og 
fremmende i udviklingsforløbene, hvilket er blevet udmøntet i følgende konkrete spørgsmål: 
 

8. Hvilke faktorer har virket hæmmende for udviklingsforløbene? 
9. Hvilke faktorer har virket fremmende for udviklingsforløbene? 

1.2.3 Evaluering af effekter 
Evaluering af effekter vedrører effekter på dels output dvs. institutionernes pædagogik og kultur, 
dels outcome dvs. lige deltagelsesbetingelser for alle børn. 
Derfor bliver bl.a. følgende konkrete spørgsmål besvaret: 
 

10. Hvordan har de pædagogiske udviklingsforløb skabt lige deltagelsesbetingelser for alle 
børn? 

11. Hvordan har de pædagogiske udviklingsforløb bidraget til udvikling af en evalueringskultur 
i institutionerne? 

12. Hvordan har de pædagogiske udviklingsforløb bidraget til at udvikle et inkluderende 
læringsmiljø? 
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1.3 Datafrembringelse 
Evalueringen bygger dels på data, som er frembragt løbende i projektperioden i form af refleksive 
referater og dels på data, som er frembragt som en del af slutevalueringen i form af en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse, institutionelle selvevalueringer og casestudier. 
 
Følgende data er frembragt i løbet af perioden: 

• Konsulenternes refleksive referater 
 

Følgende kvantitative og kvalitative data er frembragt som en del af slutevalueringen: 
• En spørgeskemaundersøgelse 
• De institutionelle selv-evalueringer 
• Case studier 

1.3.1 Analyse og fremstilling af data 
Evalueringens kvantitative og kvalitative data er blevet fremstillet som følgende: 

• Udarbejdelse af refleksive referater. Konsulenterne har udarbejdet disse. 
• Spørgeskemaundersøgelse om deltagernes vurdering af det samlede 

kompetenceudviklingsforløb samt effekter på den pædagogiske praksis. Evaluator har 
foretaget denne. 

• Institutionelle selv-evalueringer. Institutionerne har udarbejdet denne selvevaluering på 
baggrund af en systematik udarbejdet af konsulenterne i forløbet. 

• Case-studier. Er foretaget af evaluator. 
 
Som grundlag for analysen har ovenstående data bidraget til at besvare evalueringens 
hovedspørgsmål og operationaliseringsspørgsmål. 
 
I analysen anvendes analytisk induktion dvs. en kombination af den induktive og den deduktive 
metode.  
Den induktive metode er karakteriseret ved, at der tages udgangspunkt i, hvad data viser. På 
baggrund heraf foretages der generaliseringer. 
Den deduktive metode er karakteriseret ved, at data anvendes til at undersøge om de opstillede 
hypoteser kan verificeres/falsificeres. 
 
Endeligt har spørgeskemaundersøgelsen leveret data til en segmentering af institutionerne i Tønder 
Kommune. Evaluator havde på forhånd udarbejdet en segmenteringsprofil, hvor følgende idealtyper 
kunne være repræsenteret: 
 

1. Institutioner med en høj grad af kompetenceudvikling og med store effekter på den 
pædagogiske praksis 

2. Institutioner med en høj grad af kompetenceudvikling, men med små effekter på den 
pædagogiske praksis 

3. Institutioner med en lav grad af kompetenceudvikling, men med store effekter på den 
pædagogiske praksis 

4. Institutioner med en lav grad af kompetenceudvikling og med små effekter på den 
pædagogiske praksis 
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1.3.2 Tidsplan 
Slutevalueringen var oprindeligt planlagt til at foregå fra oktober til december 2009. Denne tidsplan 
er dog rykket af flere grunde: 
For det første var konsulentbistanden til institutionerne ikke afsluttet til den planlagte tid, hvorfor 
slutevalueringen først kunne påbegyndes i slutningen af november, hvor institutionerne fik tilsendt 
et elektronisk spørgeskema. 
For det andet måtte der på grund af den relative lave svarprocent iværksættes to rykkerprocedurer, 
hvorfor besvarelsesprocessen strakte sig hen over fire uger. 
For det tredje måtte evaluator på grund af den relativt lave svarprocent foretage en 
bortfaldsundersøgelse. 
For det fjerde har to af de aftalte fokusgruppeinterviews måtte udskydes grundet snestorm. 
 

2. Spørgeskemaundersøgelsen  
 
Spørgeskemaundersøgelsen skulle dels kunne besvare en del af evalueringens 
operationaliseringsspørgsmål, dels kunne verificere, falsificere og nuancere evalueringens 
hypoteser, dels skabe grundlag for en segmentering af institutioner til udvælgelse til casestudier. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen var oprindelig planlagt til udsendelse i oktober måned, men blev først 
udsendt i slutningen af november. 
Spørgeskemaet er konstrueret således, at det dels undersøger de ansattes vurderinger af 
kompetenceudviklingsforløbet, dels undersøger de ansattes vurderinger af effekter på 
egen/institutionens praksis. 
 
Formuleringen af spørgsmålene har taget sit afsæt i dels kommunens projektbeskrivelse dels 
konsulenternes målsætninger for kompetenceudviklingsforløbet. 
Disse målsætninger var deltagerne blevet præsenteret for på kursusforløbet 
Spørgeskemaet blev sendt ud til samtlige daginstitutioner med en beskrivelse af, hvordan hver 
enkelt medarbejder skulle besvare spørgeskemaet elektronisk. 
Forvaltningen havde på forhånd på et ledermøde orienteret om spørgeskemaundersøgelsen. 
For at minimere mulige forståelsesproblemer blev spørgeskemaet læst igennem af den daværende 
dagtilbudschef, Carina Schelke, samt af en pædagog. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet i programmet Survey-exact og foregik elektronisk. 
Undersøgelsen omfatter alle ansatte, dvs. ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere fra de 
deltagende institutioner.  
Alle institutionsledere fik ved distributionen tilsendt et link og en kode, som skulle 
videreinformeres til det pædagogiske personale. Dette var med til at sikre, at alle besvarelser var 
anonyme, da respondenterne hverken blev registreret med navn eller mailadresse.  
Der har dog forekommet tilfælde, hvor det har været evaluator bekendt, hvilke svar der er kommet 
fra hvilken respondent. Respondenterne er dog sikret 100 % anonymitet i rapporten.  
  
Spørgeskemaerne blev udsendt fredag d. 27. november 2009 med deadline for besvarelse mandag d. 
7. december 2009. Dagen forinden – torsdag d. 26. november 2009 – blev alle ledere ved et møde 
med Carina Schelke gjort opmærksomme på denne udsendelse. Da svarprocenten d. 7. december 
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2009 var utilstrækkelig, blev der udsendt en rykkermail samme dag med deadline torsdag d. 17. 
december 2009.  
Pædagogisk konsulent, Vera Bergmann, blev kontaktet mandag d. 14. december og udsendte 
onsdag d. 16. december endnu en rykkermail til de institutioner, hvorfra besvarelserne var 
manglende eller minimale.  
Efter deadline torsdag d. 17. december 2009 fik de resterende institutioner mulighed for at besvare 
spørgeskemaerne indtil torsdag d. 7. januar 2010. De anvendte data er derfor fra torsdag d. 7. januar 
2010. Da svarprocenten på dette tidspunkt var på 45 %, blev der efterfølgende foretaget en 
bortfaldsanalyse. 
 
Besvarelsen på spørgeskemaet er efterfølgende blevet behandlet i Survey-exact, og der er blevet 
foretaget krydshenvisninger på såvel stillingsbetegnelse som på aldersgruppe. 

2.1 Bortfaldsanalyse 
Evaluator har foretaget en randomiseret og stratificeret udvælgelse af institutioner til 
bortfaldsanalysen.  
Stratifikationen er foretaget på baggrund af antallet af besvarelser fra de enkelte institutioner.  11 
institutioner tilbagesendte 0 eller 1 besvarelse af det udsendte spørgeskema.  
Af disse 11 institutioner tilbagesendte henholdsvis 7 institutioner 0 besvarelser og 4 institutioner 1 
besvarelse.  
6 institutioner er ud fra disse 11 institutioner tilfældigt udvalgt og interviewet af evaluator - heraf 2 
institutioner med 1 besvarelse og 4 institutioner med 0 besvarelser.   
Denne udvælgelse er foretaget via lodtrækning. I tilfældet af at den udtrukne institution ikke har 
været mulig at kontakte, eller lederen af institutionen ikke har været til stede eller ikke har haft tid, 
er der udtrukket en anden tilfældig institution inden for samme stratifikation. 
 
Evaluator har foretaget et telefoninterview med lederen fra de pågældende institutioner. Formålet 
med interviewene var at tilvejebringe den mangfoldighed af begrundelser, som der måtte være for 
ikke at deltage i undersøgelsen. Evaluator har på baggrund af disse interviews foretaget en 
systematisering af begrundelserne/disse forklaringer. 
Derudover har evaluator spurgt ind til den enkelte institutions erfaringer med og udbytte af projekt 
”Inklusion i Dagtilbud”.  
Dette er gjort for at få en idé om, om institutionerne med få eller ingen besvarelser afviger fra den 
samlede gruppe af respondenter. 
Ud fra ovenstående vil det være muligt at vurdere, i hvor høj grad de manglende besvarelser har 
betydning for det samlede resultat af spørgeskemaundersøgelsen.. 
 
Hvert interview har taget udgangspunkt i følgende 9 spørgsmål: 

• Kender du projektet ”Inklusion i Dagtilbud”? 

• Har I deltaget i projektet herunder kursus og konsulentbistand? 

• Kan du huske, at I har modtaget et elektronisk spørgeskema fra UC-syd? 

• Er det pædagogiske personale blevet informeret herom? 

• Hvilke begrundelser og forklaringer har du på, at spørgeskemaet ikke er blevet besvaret? 
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• Har deltagelsen i projektet haft en effekt på det pædagogiske personales praksis? 

o Har kurset haft en effekt på de deltagende? Hvilken? 

o Har konsulentbistanden haft en effekt på de deltagende? Hvilken? 

• Har deltagelsen i projektet haft en effekt på børnene? 

2.2 Resultater af bortfaldsanalysen 
Alle institutioner gav udtryk for, at de kender og har deltaget i projektet ”Inklusion i Dagtilbud”. 
Graden af deltagelse varierer dog. Fire af de adspurgte institutioner har deltaget i begge kursusdage 
samt modtaget konsulentbistand to gange og dermed deltaget optimalt i projektet. Derudover har en 
enkelt institution kun deltaget i kursusdagene, mens en anden institution har deltaget i begge 
kursusdage men kun modtaget konsulentbistand én gang.  
 
Fem institutioner mindes at have modtaget et elektronisk spørgeskema.  
Én institution husker kun at have modtaget rykkermailen indeholdende link og kode til 
spørgeskema og ikke første mail, som også indeholdte link og kode.   
Én leder havde forstået henvendelsen, som om der skulle udarbejdes en fælles besvarelse for hele 
institutionen.  
I fire ud af de seks tilfælde er informationen omkring spørgeskemaet ikke videregivet til det 
pædagogiske personale.  
Én leder har lagt et udprint af første mail i deres fælles postbakke, mens en anden leder som nævnt 
har udfyldt spørgeskemaet samlet for hele institutionen.  
Det dominerende mønster er, at lederen ikke har prioriteret udfyldelsen af spørgeskemaet og 
dermed ikke informeret det pædagogiske personale tilstrækkeligt. 
 
Respondenternes formuleringer kan sammenfattes i følgende typeforklaringer: 
 

• Den teknologiske forklaring: Én leder giver udtryk for, at hun ikke havde tid og overskud til 
at sætte sig tilstrækkeligt ind i udfyldelsen af spørgeskemaet til at kunne informere det 
pædagogiske personale. Hun giver samtidig udtryk for, at man med udsendelse af 
spørgeskema per post sandsynligvis vil have større succes. Hun mener, at dette vil give den 
enkelte en større ansvarsfølelse overfor udfyldelsen af spørgeskemaet.  

• Driftsforklaringen: Tre institutionsledere fortæller, at de ikke har fået udfyldt spørgeskemaet 
pga. manglende tid og overskud. Èn leder fortæller, at institutionen blev nedlagt i 
efterfølgende periode. Derudover var daværende institutionsleder sygemeldt. De valgte 
derfor, at prioritere hinanden, børnene og forældrene frem for andre opgaver. En anden leder 
forklarer, at der var stor mangel på personale pga. sygdom i denne periode (kan dog ikke 
mindes at have modtaget link og kode til spørgeskemaet).  En sidste leder fortæller, at hun 
simpelthen ikke nåede det. Hun giver udtryk for sin beklagelse, da de har været meget 
tilfredse med og glade for forløbet. 

• Informationsforklaringen/spørgeskemaforklaringen: To institutionsledere misforstod 
følgebrevet til spørgeskemaet. Èn leder forstod det således, at hele det pædagogiske 
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personale skulle udfylde ét spørgeskema samlet. En anden leder troede, at det var et af de 
spørgeskemaer, de allerede havde udfyldt og slettede derfor mailen umiddelbart efter 
modtagelse (hun er dog i tvivl, om hun har modtaget mailen). 

Alle lederne giver udtryk for, at deltagelsen i projektet har haft en effekt på det pædagogiske 
personales praksis.  
To institutionsledere nævner dog, at de længe har arbejdet med inklusion. Lederen i den ene 
institution mener ikke, at projektet var målrettet dem og deres hverdag. De var dog alligevel 
tilfredse med at deltage i projektet. 
Tre institutionsledere nævner konkrete principper, modeller eller værktøjer de har gjort brug af i 
deres hverdag – herunder SMITTE modellen, Vend mønten, og hvordan man modtager barnet. Én 
leder nævner, at de er blevet bedre til at iagttage og bagefter drøfte i fællesskab. 
To institutionsledere giver udtryk for, at de har været glade for, at alle i institutionen har deltaget i 
projektet, hvilket har skabt en fælles referenceramme.   
 
Institutionerne er alle enige om, at de har fået noget ud af kurset. 
En leder fortæller, at personalet er blevet teoretisk klogere, mens én anden leder fortæller, at hendes 
personale ikke er blevet præsenteret for ny viden, men at det var godt at blive bekræftet i, at det de 
gør, er rigtigt.  
En leder giver udtryk for, at der på kurset blev præsenteret mange gode metoder, som personalet nu 
gør brug af i hverdagen. To ledere fortæller, at personalet er begyndt at snakke mere sammen og 
minde hinanden om at inddrage inklusion i deres arbejde. 
To ledere giver udtryk for, at især kurset har medvirket til, at personalet har fået et fælles sprog og 
en fælles referenceramme. En leder nævner, at kurset hjalp dem til at sætte ord på deres praksis. 
Flere institutionsledere giver udtryk for, at kurset blev afviklet af meget kompetente undervisere. 
En leder mener, at kurset i starten var for teoretisk, og at det tog lidt tid, inden teorien blev gjort 
praksisrelevant. Hun foreslår, at praksis skal komme før teorien. 
 
En institution har ikke modtaget konsulentbistand. 
Tre af de seks institutionsledere mener, at konsulenten har fremmet koblingen mellem teori og deres 
arbejde i praksis og understreger vigtigheden af denne konsulentbistand. To ledere nævner af sig 
selv, at de har været glade for, at der er blevet taget udgangspunkt i den enkelte institution, og at de 
føler, at konsulenten forstod dem og var god til at sætte dem i gang.  
En leder fortæller, at hun har været glad for, at der var fastlagt tidspunkt for konsulentbesøgene, da 
hun tvivler på, om de havde gjort brug af konsulentbesøget, hvis de selv skulle have taget initiativet. 
 
Tre ud af de seks institutioner giver udtryk for, at de har svært ved at sige, om deltagelsen i 
projektet har haft en effekt på børnene, da det kan være svært at måle og veje. 
En leder mener ikke, at deltagelsen i projektet har haft en effekt på børnene. Hun fortæller, at 
inklusion også inden projektet var en stor del af deres hverdag. 
Fire institutionsledere giver udtryk for, at deltagelsen i projektet har haft en effekt på børnene, men 
har dog alle svært ved at konkretisere dette. En leder fortæller om et succesfuldt udviklingsforløb, 
hvor de har haft fokus på en konkret pige. Derudover fortæller hun, at de på personalemøderne 
snakker om enkelte børn i forhold til inklusion. En anden leder fortæller, at de er blevet bedre til at 
give børnene medbestemmelse/at lytte til børnene.  
En leder mener, at det kræver meget af personalet, hvis børnene skal have noget ud af projektet. 
Hun fortæller, at de ikke har mange udsatte børn. Hun er dog glad for projektet og mener, at det gør 
en forskel. 
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2.2.1 Sammenfatning af bortfaldsanalysen 
Det dominerende mønster er, at institutionslederne ikke har videreformidlet spørgeskemaet til det 
øvrige personale. Flere giver udtryk for, at de ikke har haft tid og overskud til at sætte sig ind i og 
udfylde spørgeskemaerne. Dertil misforstod enkelte spørgeskemaets følgebrev.  
 
Alle institutionslederne giver udtryk for, at projektet har haft en effekt på personalets pædagogiske 
praksis. Enkelte institutionerne nævner, at de tidligere har arbejdet med inklusion, hvorfor 
deltagelsen i projektet udelukkende har styrket deres pædagogiske praksis. Der gives udtryk for, at 
deltagelsen i projektet har givet dem en fælles referenceramme og italesat deres pædagogiske 
praksis. Der er ikke enighed om, i hvilken grad kurset har/om kurset har gjort dem teoretisk klogere. 
Der er enighed om, at konsulentbesøget har haft en positiv effekt. Halvdelen af institutionslederne 
mener, at konsulenten hjalp dem til at koble teori og praksis. Størstedelen af de adspurgte er i tvivl 
om, hvorvidt personalets deltagelse i projektet har haft en effekt på børnene. 
 

3. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 
 
125 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket er under halvdelen af det pædagogiske 
personale i Tønder Kommunes børnehaver. 
I 36 % af børnehaverne er der ingen, der har valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.  
For de institutioner, der har besvaret spørgeskemaet, er det typiske mønster, at 4-12 respondenter 
fra institutionen har deltaget. 
Desto flere personer fra den enkelte institution, som har svaret, forøger sandsynligheden for, at 
besvarelserne er repræsentative for institutionen som helhed. 
På grund af den relativt lave besvarelsesprocent samt de relativt mange institutioner, som ikke har 
besvaret spørgeskemaet, skal den følgende analyse tages med store forbehold: Der kan ikke udledes 
eller konkluderes noget generelt i forhold til evalueringens spørgsmål men højest tales om tendenser 
baseret på halvdelen af det pædagogiske personale i daginstitutionerne og cirka 2/3 af 
institutionerne. 
 
118 af respondenterne er kvinder og 7 er mænd. På grund af det lave antal mandlige respondenter 
har evaluator fravalgt at analysere resultaterne ud fra den kønsspecifikke variabel. 
Størstedelen af respondenterne udgøres af pædagoger (70), mens en mindre del udgøres af 
pædagogmedhjælpere(33) og ledere (22). Denne fordeling afspejler den generelle fordeling mellem 
personalegrupperne i en typisk institution. 
Stillingsbetegnelse indgår som en baggrundsvariabel i nedenstående analyse 
Alder indgår som baggrundsvariabel i analysen, men skal for de 20-29-årige og de 60-69-årige 
tages med forbehold, idet antallet af respondenter i disse aldersgrupper er relativt få, hvilket øger 
risikoen for, at der blot er tale om tilfældigheder snarere end egentlige tendenser. 
 
Krydstabulering mellem alder og stillingsbetegnelse viser, at langt størstedelen af både de 20-29-
årige (73 %) og de 30-39-årige (86 %) er pædagoger, mens ingen i disse aldersgrupper er ledere. 
Blandt de 40-49-årige og 50-59-årige er henholdsvis 24 % og 23 % ledere, mens dette drejer sig om 
33 % af de 60-69-årige.  
For både de 50-59-årige og 60-69-årige udgør pædagogmedhjælperne en tredjedel (33 %) af 
respondenterne, mens dette tal er lidt lavere for de 40-49-årige (24 %). 
 



11 
 

5a. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om samspillet mellem barnets 
identitets- og kompetenceudvikling? 
 
 Respondenter Procent 

I meget høj grad 22 17,9 % 
I høj grad 59 48,0 % 
I nogen grad 35 28,5 % 
I mindre grad 4 3,3 % 
I ringe grad 2 1,6 % 
Ved ikke 1 0,8 % 
I alt 123 100,0 % 
 
Det fremgår af tabel 5a, at cirka 60 %2

Det hyppigst forekommende svar er i høj grad, hvilket næsten halvdelen angiver (48 %).  

 af respondenterne mener, at kurset i meget høj grad eller i 
høj grad har bevidstgjort dem om samspillet mellem barnets identitets- og kompetenceudvikling. 

Over hver fjerde mener, at det i nogen grad er tilfældet; mens cirka 5 % mener, at det i mindre grad 
eller i ringe grad er tilfældet. En respondent svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen ligger mellem i nogen grad og i høj grad. 
 
Krydstabulering med stillingsbetegnelse viser, at der ikke er stor forskel på, hvordan pædagoger, 
pædagogmedhjælpere og ledere vurderer dette spørgsmål, idet henholdsvis 67 %, 61 % og 68 % har 
svaret enten i meget høj grad eller i høj grad på dette spørgsmål. 
Der er dog markant flere pædagoger (20 %) og ledere (27 %), end der er pædagogmedhjælpere (6,5 
%), der svarer, at kurset i meget høj grad har bevidstgjort dem om samspillet mellem barnets 
identitets- og kompetenceudvikling. 
 
Krydstabulering med alder viser, at det især er de 60-69-årige (100 %), som vurderer, at kurset i 
meget høj grad eller i høj grad har bevidstgjort dem om samspillet mellem barnets identitets- og 
kompetenceudvikling, og at det især er de 40-49-årige (49 %), der vurderer, at kurset kun i nogen 
grad, i mindre grad eller i ringe grad har bevidstgjort dem om samspillet mellem barnets identitets- 
og kompetenceudvikling. 

                                                
2 Der foretages i den følgende tekst en afrunding af decimaltallene til hele tal 
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6a. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om in- og eksklusionsmekanismer? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 32 26,0 % 
I høj grad 53 43,1 % 
I nogen grad 31 25,2 % 
I mindre grad 3 2,4 % 
I ringe grad 2 1,6 % 
Ved ikke 2 1,6 % 
I alt 123 100,0 % 
 
Af tabel 6a fremgår, at næsten 70 % af respondenterne mener, at kurset i meget høj grad eller i høj 
grad har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer. 
Det hyppigst forekommende svar er i høj grad (cirka 43 %). 
Cirka hver fjerde angiver, at det i nogen grad er tilfældet. 4 % mener, at de i mindre grad eller i 
ringe grad er tilfældet, og to respondenter svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i nogen grad og i høj grad. 
 
Af krydstabuleringen med stilling fremgår det, at det især er pædagogmedhjælperne (42 %), som 
vurderer, at kurset kun i nogen grad, mindre grad eller ringe grad har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer sammenlignet med 27 % af pædagogerne og 18 % af lederne. 
 
Af krydstabuleringen med alder fremgår det, at det især er de 60-69-årige (83 %), der vurderer, at 
kurset i høj grad har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer. 
 
7a. I hvilken grad mener du, at kurset har forbedret dit kendskab til kommunikative 
værktøjer og strategier? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 18 14,6 % 
I høj grad 53 43,1 % 
I nogen grad 44 35,8 % 
I mindre grad 7 5,7 % 
I ringe grad 1 0,8 % 
Ved ikke 0 0,0 % 
I alt 123 100,0 % 
 
Flertallet af respondenterne mener, at kurset i meget høj grad eller i høj grad har forbedret deres 
kendskab til kommunikative værktøjer og strategier. Det hyppigst forekommende svar er i høj grad, 
hvilket 43 % angiver. Cirka 36 % mener, at dette kun i nogen grad er tilfældet, mens cirka 7 % 
mener, at dette kun i mindre grad eller i ringe grad er tilfældet. 
Gennemsnitvurderingen er mellem i nogen grad og i høj grad; dog tættest på i nogen grad. 
Af krydstabuleringen fremgår det, at det særligt er lederne (68 %), som mener, at kurset i meget høj 
grad eller høj grad har forbedret deres kendskab til kommunikative værktøjer og strategier 
sammenlignet med 57 % af pædagogerne og 52 % af pædagogmedhjælperne. 



13 
 

Tilsvarende er det især pædagogmedhjælperne(48 %), som mener, at kurset kun i nogen grad, 
mindre grad eller ringe grad har forbedret deres kendskab til kommunikative værktøjer og 
strategier, mens dette kun er tilfældet for 43 % af pædagogerne og 32 % af lederne. 
 
Af krydstabuleringen med alder fremgår, at det især er de 60-69-årige %, som mener, at kurset i 
meget høj grad eller i høj grad har forbedret deres kendskab til kommunikative værktøjer og 
strategier.  
Der er desuden en større andel af de 20-39-årige sammenlignet med de 40-59-årige, der mener, at 
kurset i meget høj grad eller i høj grad har forbedret deres kendskab til kommunikative værktøjer og 
strategier. 
 
8a. I hvilken grad mener du, at kurset har givet dig viden om, hvilke kompetencer der med 
fordel kan fremmes hos det pædagogiske personale? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 19 15,4 % 
I høj grad 65 52,8 % 
I nogen grad 36 29,3 % 
I mindre grad 1 0,8 % 
I ringe grad 1 0,8 % 
Ved ikke 1 0,8 % 
I alt 123 100,0 % 
 
Tabel 8a viser, at 68 % af respondenterne vurderer, at kurset i meget høj grad eller i høj grad har 
givet dem viden om, hvilke kompetencer der med fordel kan fremmes hos det pædagogiske 
personale. 
Det hyppigst forekommende svar er i høj grad, hvilket over halvdelen angiver (53 %). Lidt under en 
tredjedel angiver, at det i nogen grad er tilfældet. En respondent svarer i mindre grad; en svarer i 
ringe grad og en ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i nogen grad og i høj grad; dog tættest på i nogen grad. 
 
Krydstabulering med stillingsbetegnelse viser, at det især er lederne (82 %), som mener, at kurset i 
meget høj grad eller i høj grad har givet dem viden om, hvilke kompetencer der med fordel kan 
fremmes hos det pædagogiske personale. 70 % af pædagogerne svarer enten i meget høj grad eller i 
høj grad til dette spørgsmål, mens det er 55 % % af pædagogmedhjælperne, der svarer i disse to 
kategorier. 
 
Krydstabulering med alder viser, at det især er de 20-29-årige (82 %) og de 60-69årige (100 %), 
som svarer, at kurset i meget høj grad eller i høj grad har givet dem viden om, hvilke kompetencer 
der med fordel kan fremmes hos det pædagogiske personale. 
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9a. I hvilken grad mener du, at konsulentbistanden har bidraget til, at du har omsat tillærte 
teorier, metoder og begreber til praksis? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 22 18,0 % 
I høj grad 47 38,5 % 
I nogen grad 41 33,6 % 
I mindre grad 9 7,4 % 
I ringe grad 1 0,8 % 
Ved ikke 2 1,6 % 
I alt 122 100,0 % 
 
Af figur 9a fremgår det, at flertallet af respondenterne mener, at konsulentbistanden i meget høj 
grad eller i høj grad har bidraget til, at de har omsat tillærte teorier, metoder og begreber til praksis.  
Det hyppigst forekommende svar er i høj grad, hvilket 39 % angiver. 
Næsten lige så mange (34 %) angiver, at det i nogen grad er tilfældet.  
8 % mener, at konsulentbistanden kun i mindre grad eller i ringe grad har bidraget til, at de har 
omsat tillærte teorier, metoder og begreber til praksis. To respondenter svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i høj grad og i nogen grad, men tættest på i nogen grad. 
 
Krydstabulering med stillingsbetegnelse viser, at det i særlig grad er pædagoger og 
pædagogmedhjælpere, der mener, at konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har 
bidraget til, at de har omsat tillærte teorier, metoder og begreber til praksis.  
 
Krydstabulering med alder viser, at det især er de 30-39-årige og 60-69-årige, som i meget høj grad 
eller i høj grad mener, at konsulentbistanden har bidraget til, at de har omsat tillærte teorier, 
metoder og begreber til praksis. 
 
10a. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at du har en 
inkluderende praksis? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 16 13,2 % 
I høj grad 57 47,1 % 
I nogen grad 38 31,4 % 
I mindre grad 5 4,1 % 
I ringe grad 3 2,5 % 
Ved ikke 2 1,7 % 
I alt 121 100,0 % 
 
Figur 10a viser, at 60 % mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har 
bidraget til, at de har en inkluderende praksis. Det hyppigst forekommende svar er i høj grad, 
hvilket lidt under halvdelen angiver (47 %). 
Næsten en tredjedel (31 %) mener, at dette kun i nogen grad er tilfældet, mens 7 % mener, at dette 
kun i mindre grad eller i ringe grad er tilfældet. To respondenter svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i nogen grad og i høj grad; dog tættest på i nogen grad. 
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Krydstabulering med alder viser, at det især er aldersgrupperne 20-29-år (72 %) og 60-69år (100 
%), der mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har bidraget til, at de 
har en inkluderende praksis. 
Der er dog også 9 % af de 20-29-årige, der mener, at kurset + konsulentstøtten kun i mindre grad 
eller ringe grad har bidraget til, at de har en inkluderende praksis. 
 
11a. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institution har en inkluderende praksis? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 10 8,3 % 
I høj grad 57 47,1 % 
I nogen grad 45 37,2 % 
I mindre grad 7 5,8 % 
I ringe grad 1 0,8 % 
Ved ikke 1 0,8 % 
I alt 121 100,0 % 
 
Figur 11a viser, at flertallet mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad 
har bidraget til, at institutionen har en inkluderende praksis. Det hyppigst forekommende svar er i 
høj grad, hvilket lidt under halvdelen angiver (47 %). 
37 % mener, at dette i nogen grad er tilfældet, mens cirka 7 % mener, at dette kun i mindre grad 
eller ringe grad er tilfældet. En respondent svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i høj grad og nogen grad, dog tættest på i nogen grad. 
 
Krydstabuleringen med stillingsbetegnelse viser, at det primært er lederne (63 %), som vurderer, at 
kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at institutionen har en inkluderende praksis. 
Et flertal af pædagoger deler denne vurdering, hvorimod under halvdelen af pædagogmedhjælperne 
angiver dette.  
Det er dog også blandt lederne, at den største andel vurderer, at kurset + konsulentbistanden kun i 
mindre grad eller ringe grad har bidraget til, at institutionen har en inkluderende praksis. 
 
12a. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
pædagogiske praksis er blevet mere systematisk? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 8 6,6 % 
I høj grad 37 30,6 % 
I nogen grad 58 47,9 % 
I mindre grad 12 9,9 % 
I ringe grad 4 3,3 % 
Ved ikke 2 1,7 % 
I alt 121 100,0 % 
 
Figur 12a viser, at lidt over en tredjedel mener, at kurset + konsulentbistanden enten i meget høj 
grad eller i høj grad har bidraget til, at deres pædagogiske praksis er blevet mere systematisk.  
Det hyppigst forekommende svar er i nogen grad, hvilket næsten halvdelen svarer (48 %).  
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Cirka hver syvende mener, at kurset + konsulentbistanden kun i mindre grad eller i ringe grad har 
bidraget til at gøre deres pædagogiske praksis mere systematisk. 
To respondenter svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen ligger mellem i nogen grad og i høj grad, dog tættest på i nogen grad. 
 
Af krydstabuleringen med alder fremgår, at det især er blandt de 20-29-årige (36 %), at en stor 
andel mener, at kurset kun i mindre grad eller i ringe grad har bidraget til, at deres pædagogiske 
praksis er blevet mere systematisk. Også en relativ stor andel af de 40-49-årige (22 %) mener, at 
kurset kun i mindre grad eller i ringe grad har bidraget til, at deres pædagogiske praksis er blevet 
mere systematisk.. 
Det er især de 60-69årige (67 %), der mener, at kurset i meget høj grad eller i høj grad har bidraget 
til, at deres pædagogiske praksis er blevet mere systematisk. 
 
13a. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institutions pædagogisk praksis er blevet mere systematisk? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 6 5,0 % 
I høj grad 41 33,9 % 
I nogen grad 56 46,3 % 
I mindre grad 15 12,4 % 
I ringe grad 2 1,7 % 
Ved ikke 1 0,8 % 
I alt 121 100,0 % 
 
Figur 13a viser, at under halvdelen af respondenterne vurderer, at kurset + konsulentbistanden i 
meget høj grad eller i høj grad har bidraget til, at institutionens pædagogiske praksis er blevet mere 
systematisk.  
Det hyppigst forekommende svar er i nogen grad, hvilket lidt under halvdelen angiver (46 %). Cirka 
hver syvende mener, at dette kun i mindre grad eller i ringe grad er tilfældet. En respondent svarer 
ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i nogen grad og i høj grad, dog tættest på i nogen grad. 
 
Krydstabulering med stillingsbetegnelse viser, at det især er lederne (50 %), som mener, at kurset + 
konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har bidraget til, at institutionens pædagogiske 
praksis er blevet mere systematisk. 
Krydstabulering med alder viser, at det primært er de 60-69-årige (83 %), som mener, at kurset + 
konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har bidraget til, at institutionens praksis er 
blevet mere systematisk. 
Det er især de 20-29-årige (27 %), som mener, at kurset og konsulentbistanden kun i mindre grad 
eller i ringe grad har bidraget til, at institutionens pædagogiske praksis er blevet mere systematisk.  
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14a. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har været relevant for din 
funktion?(funktion: pædagog, pædagogmedhjælper, leder) 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 23 19,0 % 
I høj grad 54 44,6 % 
I nogen grad 34 28,1 % 
I mindre grad 6 5,0 % 
I ringe grad 2 1,7 % 
Ved ikke 2 1,7 % 
I alt 121 100,0 % 
 
Tabel 14a viser, at 64 % af respondenterne mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad 
eller i høj grad har været relevant for deres funktion. 
Det hyppigst forekommende svar er i høj grad, hvilket lidt under halvdelen (45 %) angiver.  
28 % mener, at det i nogen grad er tilfældet, mens cirka 7 % har svaret, at kurset + 
konsulentbistanden kun i mindre grad eller i ringe grad har været relevant for deres funktion. 
To respondenter svarer ved ikke. 
Gennemsnitsvurderingen er i mellem i nogen grad og i høj grad. 
 
Af krydstabuleringen med stillingsbetegnelse fremgår, at det især er pædagogerne, som vurderer, at 
kurset + konsulentbistanden har været relevant for deres funktion. 70 % af pædagogerne har således 
svaret, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har været relevant. 
Det er især pædagogmedhjælpere (38 %) og ledere (27 %), der har svaret, at kurset + 
konsulentbistanden i nogen grad har været relevant for deres funktion. 
 
Af krydstabuleringen med alder fremgår, at det især er de 20-29-årige (73 %) og de 60-69-årige 
(100 %), som svarer, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har været 
relevant for deres funktion. 
 
15a. I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 
 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 10 8,3 % 
I høj grad 49 40,5 % 
I nogen grad 51 42,1 % 
I mindre grad 8 6,6 % 
I ringe grad 1 0,8 % 
Ved ikke 2 1,7 % 
I alt 121 100,0 % 
 
Figur 15a viser, at næsten halvdelen mener, at der efter kurset + konsulentbistanden i meget høj 
grad eller i høj grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø i deres institution. 
Det hyppigst forekommende svar er i nogen grad, hvilket 42 % angiver. 
Cirka 7 % har svaret, at det kun i mindre grad eller ringe grad er tilfældet. To respondenter svarer 
ved ikke. 
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Gennemsnitsvurderingen er i mellem i høj grad og i nogen grad. 
 
Krydstabuleringen med stillingsbetegnelse viser, at den procentuelle andel af pædagogmedhjælpere 
som svarer enten i meget høj grad eller i høj grad er noget lavere end blandt pædagoger og ledere. 
Det er på den anden side især lederne, der mener, at der efter kurset + konsulentbistanden kun i 
mindre grad eller i ringe grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø. 
 
Ser man på andelen, der har svaret, at der efter kurset + konsulentbistanden enten i meget høj grad 
eller i høj grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø, er andelen størst hos de 60-69-årige og de 
30-39årige. 
 
16. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din institution 
har en inkluderende praksis? 
Krydset med: 10. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at du har 
en inkluderende praksis? 
 
 I meget 

høj grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

I ringe 
grad 

Ved 
ikke 

I alt 

I meget høj grad 56,2 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,2 % 
I høj grad 37,5 % 73,7 % 21,1 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 46,7 % 
I nogen grad 6,2 % 24,6 % 71,1 % 20,0 % 33,3 % 33,3 % 36,9 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 7,9 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 5,7 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 1,6 % 
I alt 16 57 38 5 3 3 122 
 
Tabel 16 viser sammenhængen mellem i hvor høj grad respondenten mener, at kurset + 
konsulentbistanden har bidraget til at institutionen har en inkluderende praksis (rækkevariablen), og 
om de mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at de selv har en inkluderende praksis 
(kolonnevariablen). 
 
56 % af respondenterne, som vurderer, at det i meget høj grad er tilfældet for institutionens praksis, 
mener også, at det i meget høj grad er tilfældet for egen praksis. 
74 % af respondenterne, som vurderer, det i høj grad er tilfældet for institutionens praksis, mener 
også, at det i høj grad er tilfældet for egen praksis. 
71 % af de respondenter, som vurderer, at det i nogen grad er tilfældet for institutionens praksis, 
mener også, at det i nogen grad er tilfældet for egen praksis. Der er tilsvarende sammenhænge for 
de respondenter, som har svaret i mindre grad, i nogen grad og ved ikke. Dog er antallet af 
respondenter inden for disse svarkategorier relativt få. 
Alle respondenter, som i meget høj grad vurderer, at institutionen har udviklet et inkluderende 
læringsmiljø, mener samtidigt, at de enten i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad selv har 
udviklet en inkluderende praksis. 
Alle respondenter som i høj grad vurderer, at institutionen har udviklet et inkluderende 
læringsmiljø, mener samtidigt, at de enten i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad selv har 
udviklet en inkluderende praksis. 
Alle respondenter, som i nogen grad vurderer, at institutionen har udviklet et inkluderende 
læringsmiljø, mener samtidigt, at de enten i høj grad, i nogen grad eller i mindre grad har udviklet 
en inkluderende praksis. 
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Der er således en positiv samvariation mellem, i hvilken grad respondenten mener, at kurset + 
konsulentbistanden har bidraget til, at institutionen har en inkluderende praksis, og om de mener, at 
kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at de selv har en inkluderende praksis. 
 
17a. I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 
Krydset med: 10. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at du har 
en inkluderende praksis? 
 
 I meget 

høj grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

I ringe 
grad 

Ved 
ikke 

I alt 

I meget høj grad 31,2 % 8,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,2 % 
I høj grad 56,2 % 52,6 % 26,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,2 % 
I nogen grad 12,5 % 38,6 % 65,8 % 20,0 % 0,0 % 33,3 % 41,8 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 7,9 % 80,0 % 33,3 % 0,0 % 6,6 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 2,5 % 
I alt 16 57 38 5 3 3 122 
 
Tabel 15a viser sammenhængen mellem i hvor høj grad respondenten mener, at der efter kurset +  
konsulentbistanden er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen (rækkevariabel) og i 
hvor høj grad de mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at de selv har en 
inkluderende praksis (kolonnevariabel). 
 
31 % af de respondenter, som vurderer, at der efter kurset + konsulentbistanden i meget høj grad er 
udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen, vurderer også, at kurset + konsulentbistanden i 
meget høj grad har bidraget til, at respondenten selv har en inkluderende praksis. 
53 % af de respondenter, som vurderer, at kurset + konsulentbistanden i høj grad har bidraget til et 
inkluderende læringsmiljø i institutionen, vurderer også, at kurset + konsulentbistanden i høj grad 
har bidraget til, at respondenten selv har en inkluderende praksis.  
Cirka 66 % af de respondenter, som vurderer, at der i nogen grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø i institutionen, vurderer også, at de selv har udviklet en inkluderende praksis.  
Der er tilsvarende sammenhænge for de respondenter, som har svaret i mindre grad, i nogen grad og 
ved ikke. Dog er antallet af respondenter inden for disse svarkategorier relativt få. 
 
Alle respondenter, som i meget høj grad vurderer, at de har udviklet en inkluderende praksis, 
vurderer samtidigt, at institutionen enten i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad har udviklet 
et inkluderende læringsmiljø. 
Alle respondenter, som i høj grad vurderer, at de har udviklet en inkluderende praksis, vurderer 
samtidigt i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad, at institutionen har udviklet en 
inkluderende praksis. 
Alle respondenter, som i nogen grad vurderer, at de har udviklet en inkluderende praksis, vurderer 
samtidigt enten i høj grad, i nogen grad eller i mindre grad, at institutionen har udviklet et 
inkluderende læringsmiljø. 
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Der er således en positiv samvariation mellem, i hvor høj grad deltagerne mener, at der efter kurset 
+ konsulentbistanden er udviklet et inkluderende læringsmiljø og i hvor høj grad de mener, at kurset 
+ konsulentbistanden har bidraget til, at de selv har en inkluderende praksis. 
 
17b. I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 
Krydset med: 11. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institution har en inkluderende praksis? 
 
 I meget 

høj grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

I ringe 
grad 

Ved 
ikke 

I alt 

I meget høj grad 50,0 % 7,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,2 % 
I høj grad 50,0 % 56,1 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,2 % 
I nogen grad 0,0 % 35,1 % 64,4 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 41,8 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 6,7 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 6,6 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 2,5 % 
I alt 10 57 45 7 1 2 122 
 
Tabel 15b viser sammenhængen mellem i hvor høj grad respondenten mener, at der efter kurset + 
konsulentbistanden er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen (rækkevariabel) og i 
hvor høj grad de mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til at institutionen har en 
inkluderende praksis (kolonnevariabel). 
 
50 % af de respondenter, som i meget høj grad vurderer, at institutionen har udviklet en 
inkluderende praksis, vurderer samtidigt, at der i meget høj grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø. 
56 % af de respondenter, som i høj grad vurderer, at institutionen har udviklet en inkluderende 
praksis, vurderer samtidigt, at institutionen i høj grad har udviklet et inkluderende læringsmiljø. 
64 % af de respondenter, som i nogen grad vurderer, at institutionen har udviklet en inkluderende 
praksis, vurderer samtidigt i nogen grad, at institutionen har udviklet et inkluderende læringsmiljø. 
Der er tilsvarende procentvise sammenhænge for de respondenter, som har anvendt 
svarkategorierne i mindre grad, i ringe grad og ved ikke. Antallet af respondenter i disse 
svarkategorier er dog relativt få. 
 
Alle respondenter, som i meget høj grad vurderer, at der er udviklet et inkluderende læringsmiljø, 
vurderer samtidigt, at der i meget høj grad eller i høj grad er udviklet en inkluderende praksis. 
Alle respondenter, som i høj grad vurderer, at der er udviklet et inkluderende læringsmiljø, vurderer 
samtidigt, at der enten i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad er udviklet en inkluderende 
praksis. 
Næsten alle respondenter, som i nogen grad vurderer, at der i nogen grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø, vurderer samtidigt, at der enten i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad, at der 
er udviklet en inkluderende praksis. 
 
Der er således en positiv samvariation mellem, i hvilken grad respondenterne mener, at der efter 
kurset + konsulentbistanden er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen, og i hvilken 
grad de mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at institutionen har en inkluderende 
praksis. 
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18. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om in- og eksklusionsmekanismer? 
Krydset med: 15. I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 
 
 I meget 

høj grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

I ringe 
grad 

Ved 
ikke 

I alt 

I meget høj grad 70,0 % 34,7 % 13,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 26,2 % 
I høj grad 30,0 % 51,0 % 45,1 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 42,6 % 
I nogen grad 0,0 % 14,3 % 33,3 % 62,5 % 0,0 % 33,3 % 24,6 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 2,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 2,5 % 
I alt 10 49 51 8 1 3 122 
 
Tabel 18 viser sammenhængen mellem, i hvor høj grad respondenterne mener, at kurset har 
bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer (rækkevariabel), og i hvor høj grad de mener, at 
der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et inkluderende læringsmiljø (kolonnevariabel) 
 
70 % af de respondenter, som i meget høj grad vurderer, at kurset har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer, vurderer samtidig, at der i meget høj grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø i institutionen. 
51 % af de respondenter, som i høj grad vurderer, at kurset har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer, vurderer samtidig, at der i høj grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø i institutionen. 
Sammenhængen for de respondenter, som har anvendt svarkategorierne i nogen grad, i mindre grad, 
i ringe grad og ved ikke er knap så entydige.  
33 % af de respondenter, som i nogen grad vurderer, at kurset har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer, vurderer samtidig, at der i nogen grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø i institutionen, mens 45 % mener, at dette i høj grad er tilfældet. 
25 % af de respondenter, som i mindre grad vurderer, at kurset har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer, vurderer samtidig, at der i mindre grad er udviklet et inkluderende 
læringsmiljø i institutionen, mens 63 % % mener, at dette i høj grad er tilfældet. Antallet af 
respondenter i denne svarkategori er dog relativ få. 
 
Alle respondenter, som i meget høj grad vurderer, at kurset har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer, vurderer samtidig, at der i meget høj grad eller høj grad er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i institutionen. 
Alle respondenter, som i høj grad vurderer, at kurset har bevidstgjort dem om in- og 
eksklusionsmekanismer, vurderer samtidig, at der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad er 
udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen. 
 
Der er således til dels en positiv samvariation mellem, i hvilken grad respondenterne mener, at 
kurset har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer, og i hvilken grad de mener, at der er 
udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen.  
Der er dog også en stor andel respondenter, som i nogen grad vurderer, at kurset har bevidstgjort 
dem om in- og eksklusionsmekanismer, der samtidig vurderer, at der i meget høj grad eller høj grad 
er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen, og en stor andel af de respondenter, der 
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vurderer, at kurset i mindre grad har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer, der 
samtidig vurderer, at der i nogen grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen. 
 

3.1 Konklusioner på spørgeskemaundersøgelsen 
Fire spørgsmål i spørgeskemaet omhandler respondenternes udbytte af kurset. Spørgsmålene er 
formuleret med udgangspunkt i kursets læringsmål. Flertallet af respondenter mener, at 
læringsmålene enten i meget høj grad eller i høj grad er blevet opfyldt.  
Gennemsnitsvurderingen for alle fire læringsmål ligger mellem i nogen grad og i høj grad. 
Der er en mindre variation i vurderingen af graden af målopfyldelse for de fire læringsmål: Den 
højeste gennemsnitsvurdering tilhører læringsmålet om, i hvilken grad kurset har bevidstgjort 
deltagerne om in- og eksklusionsmekanismer. 
Den laveste gennemsnitsvurdering tilhører læringsmålet om, i hvilken grad kurset har forbedret 
deltagernes kendskab til kommunikative værktøjer og strategier. 
 
Der er en tendens til, at det især er lederne, der mener, at læringsmålene i meget høj grad eller i høj 
grad er blevet opfyldt. Ligeledes er der en tendens til, at det især er pædagogmedhjælperne, der kun 
i mindre grad eller i ringe grad mener, at dette er tilfældet. 
 
Set på aldersgruppe er der en tendens til, at det især er de 60-69-årige og til dels også de 20-29-
årige, der i meget høj grad eller i høj grad mener, at læringsmålene er opfyldt, mens det især er de 
40-49-årige, der vurderer, at dette kun i mindre grad eller ringe grad er opfyldt. 
  
Flertallet af respondenterne mener, at konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har 
bidraget til, at de har omsat tillærte teorier, metoder og begreber i praksis, mens kun under en 
tiendedel mener, at dette kun i mindre eller ringe grad er tilfældet. 
Gennemsnitsvurderingen er mellem i nogen grad og i høj grad men tættest på i nogen grad.  
Konsulentbistanden har således for langt de fleste respondenter været afgørende for, at 
læringsudbyttet fra kurserne er blevet omsat til en pædagogisk praksis i institutionerne. 
 
Det er især pædagogerne og pædagogmedhjælperne, der vurderer effekten af konsulentbistanden 
meget høj eller høj. Dette resultat kan eventuelt forklares med, at det er disse personalegrupper, der 
arbejder mest med børnene i dagligdagen. 
 
Set på aldersgruppe er det især de 60-69-årige og de 30-39-årige, der mener, at konsulentbistanden i 
meget høj grad eller i høj grad har bidraget til, at de har omsat tillærte teorier, metoder og begreber 
til praksis, mens det især er de 20-29-årige og de 40-49-årige, der mener, dette kun i mindre grad 
eller i ringe grad er tilfældet. Tendensen ser således ud til at ligne tendensen for kursusudbyttet, 
hvor den største gruppe af de mest positive respondenter også ligger i aldersgruppen 60-69 år og 
den største gruppe af relativt mindre positive respondenter også ligger i aldersgruppen 40-49 år. 
 
 
Flertallet af respondenterne mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad 
har været relevant for deres funktion. 
Gennemsnitsvurderingen er mellem i nogen grad og i høj grad.  
Set på personalegrupper er det især pædagogerne, som mener, at kurset + konsulentbistanden i 
meget høj grad eller i høj grad har været relevant for deres funktion.  
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Kun et fåtal af pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledere mener, at kurset + konsulentbistanden 
kun i mindre grad eller i ringe grad har været relevant for deres funktion. 
Det er således gennemgående for alle personalegrupperne, at de har vurderet 
kompetenceudviklingsforløbet til at være relevant. 
Det kan forventes, at denne oplevelse af relevans er særdeles vigtigt for motivationen til fortsat at 
arbejde med de tillærte teorier, metoder og begreber og igangsatte praksistiltag i institutionerne. 
 
Analyseret i forhold til aldersgruppe er det ligesom for vurderingen af kurset og konsulentbistanden 
især de 20-29-årige og de 60-69-årige, der mener, at kurset + konsulentstøtten i meget høj grad eller 
i høj grad har været relevant for deres funktion. 
 
Over en tredjedel af respondenterne mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i 
høj grad har bidraget til at deres egen pædagogiske praksis er blevet mere systematisk, mens 
tilsvarende fire ud af ti mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har 
bidraget til, at deres institutions pædagogiske praksis er blevet mere systematisk. 
Gennemsnitsvurderingen for systematik i egen praksis og systematik i institutionens praksis ligger 
mellem i nogen grad og i høj grad, dog tættest på i nogen grad. 
Dette tyder på, at respondenterne nok har tilegnet sig teorier, metoder og begreber og også omsat 
disse teorier til praksis, men at omsætningen flere steder endnu ikke sker på en systematisk måde 
hverken hos den enkelte eller i daginstitutionen som helhed.  
 
Det er især lederne, som mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad har 
bidraget til, at institutionens pædagogiske praksis er blevet mere systematisk. Dette kan hænge 
sammen med, at lederne i højere grad end det øvrige personale er i stand til at anskue institutionens 
og dens praksis mere ovenfra, og dermed også har nemmere ved at se, høre og fornemme de 
forandringer, der måtte ske. 
Det er pædagogerne, der er stærkest repræsenteret blandt de respondenter, der svarer, at kurset + 
konsulentbistanden kun i mindre grad eller i ringe grad har bidraget til, at såvel deres egen som 
institutionens pædagogiske praksis er blevet mere systematisk. 
 
Anskuet aldersmæssigt er det især de 60-69-årige, der vurderer, at kurset + konsulentbistanden i 
meget høj grad eller i høj grad har bidraget til at deres egen og institutionens pædagogiske praksis 
er blevet mere systematisk, mens det især er de 20-29-årige og de 40-49-årige, der vurderer, at dette 
kun i mindre grad eller i ringe grad er tilfældet. 
 
 Flertallet af respondenterne vurderer, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj 
grad har bidraget til, at de har en inkluderende praksis.  
Der er også et flertal, som mener, at kurset + konsulentbistanden i meget høj grad eller i høj grad 
har bidraget til, at deres institution har en inkluderende praksis.  
Gennemsnitsvurderingen er for såvel egen praksis som institutionens praksis mellem i nogen grad 
og i høj grad; dog tættest på i nogen grad. 
 
Lidt under halvdelen af respondenter tilkendegiver, at der efter kurset + konsulentbistanden i meget 
høj grad eller i høj grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø i deres institution. Fire ud af ti 
respondenter mener, at der i nogen grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø.  
Gennemsnitsvurderingen er mellem i nogen grad og i høj grad, dog tættest på i nogen grad. 
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Krydstabuleringen på de forskellige personalegrupper viser, at det primært er lederne, som har 
svaret i kategorierne i meget høj grad og i høj grad, men samtidig også primært lederne som har 
svaret i kategorierne i mindre grad og i ringe grad. 
 
Set i relation til alder er det overordnede billede, at det primært er de 20-29-årige og de 60-69-årige, 
der svarer i kategorierne i meget høj grad og i høj grad, mens det primært er de 40-49-årige, som 
svarer i kategorien i mindre grad og i ringe grad. Mønsteret er dog ikke entydigt. 
 
Krydstabuleringer viser endvidere, at der er en positiv samvariation mellem i hvilken grad 
respondenterne mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at institutionen har en 
inkluderende praksis, og om de mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at de selv har 
en inkluderende praksis. Det ser således ud til, at der er en gensidigt forstærkende effekt, når både 
det enkelte individ og institutionen som helhed arbejder ud fra et fælles mål om at skabe en 
inkluderende pædagogisk praksis. 
Der er dog også eksempler på respondenter, som mener, at kurset + konsulentbistanden i høj grad 
eller nogen grad har bidraget til, at de selv har en inkluderende praksis, mens dette kun i ringe grad 
er tilfældet på institutionsniveau. Disse svar skal imidlertid tages med forbehold, idet antallet af 
respondenter er relativt få. 
 
Krydstabuleringen viser desuden en positiv samvariation mellem, i hvor høj grad deltagerne mener, 
at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen, og i 
hvor høj grad de mener, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at både de selv og deres 
institution har en inkluderende praksis. 
En inkluderende praksis på såvel individniveau som på institutionsniveau ser således ud til at være 
en forudsætning for, at der i institutionen kan udvikles et inkluderende læringsmiljø. 
 
Endelig viser krydstabuleringen en positiv samvariation mellem, i hvilken grad deltagerne mener, at 
kurset har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer, og i hvilken grad deltagerne mener, 
at der er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen. 
Der er dog også eksempler på respondenter, som mener, at kurset i nogen grad har bevidstgjort dem 
om in- og eksklusionsmekanismer, der i meget høj grad og i høj grad vurderer, at der er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i institutionen  
  
Der er således til dels en positiv samvariation mellem, i hvilken grad respondenterne mener, at 
kurset har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer, og i hvilken grad de mener, at der er 
udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen.  
Der er dog også en stor andel respondenter, som i nogen grad vurderer, at kurset har bevidstgjort 
dem om in- og eksklusionsmekanismer, der samtidig vurderer, at der i meget høj grad og høj grad er 
udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen, og en stor andel af de respondenter, der 
vurderer, at kurset i mindre grad har bevidstgjort dem om in- og eksklusionsmekanismer, der 
samtidig vurderer, at der i nogen grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen. 
Tendensen er således at personalets bevidstgørelse omkring in- og eksklusionsmekanismer bidrager 
til udviklingen af et inkluderende læringsmiljø i institutionen, men at der også må være andre 
faktorer, der styrker en sådan udvikling. 
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4. Case-studier 
 
Datamaterialet fra spørgeskemaundersøgelsen gav grundlag for en kvalificering og nuancering af 
den af evaluator på forhånd konstruerede segmenteringsprofil. Data viste, at segmenteringen ikke 
kunne foregå med udgangspunkt i de på forhånd opstillede idealtyper, men i forhold til følgende 
idealtyper: 

1. Institutioner med en høj grad af kompetenceudvikling og store effekter på den pædagogiske 
praksis 

2. Institutioner med en gennemsnitlig vurdering af graden af kompetenceudvikling og en 
gennemsnitlig vurdering af effekter på den pædagogiske praksis 

3. Institutioner med en lav grad af kompetenceudvikling og små effekter på den pædagogiske 
praksis 

 
Der skal gøres opmærksom på at dikotomierne høj-lav og store-små er relative, idet disse defineres 
i forhold til gennemsnitsvurderinger. 
 
Desuden viste data fra spørgeskemaundersøgelsen, at personalet på hovedparten af institutionerne 
vurderer såvel kompetenceudviklingsforløbet samt effekter heraf meget homogent, men at der er 
institutioner, hvor der er forskelle i personalets vurderinger. Dette giver grundlag for opstilling af to 
idealtyper: 

A. Institutioner, hvor personalets vurderinger af kompetenceudvikling samt effekter heraf er 
homogene 

B. Institutioner, hvor personalets vurdering af kompetenceudvikling samt effekter heraf er 
heterogene 

 
Der skal gøres opmærksom på, at dikotomien homogen-heterogen er relativ, idet der på de 
heterogene institutioner er tale om relativt små forskelle i personalets vurderinger.  
 
På baggrund af ovenstående segmenteringsprofiler udvalgte evaluator 6 institutioner. To 
institutioner repræsenterende idealtype 1; to institutioner repræsenterende idealtyper 2 samt to 
institutioner repræsenterende idealtype 3. Fire af institutionerne er homogene (idealtype A) og to 
institutioner er heterogene (idealtype B). 
 
Case-studierne har baseret sig på fokusgruppeinterview med det pædagogiske personale.  
Det overordnede argument for at vælge interviewformen er at få indsigt i de interviewedes 
livsverden:  
Jeg vil gerne vide, hvad du ved, på samme måde som du ved det. Jeg vil gerne forstå betydningen af 
dine oplevelser, være i dine sko, føle tingene, ligesom du føler dem, forklare tingene, ligesom du 
forklarer dem. Vil du være min lærer og hjælpe med at forstå”. ”(Spradley,1979.) 
 
Interviewformen giver mulighed for at få indsigt i de interviewedes forståelse af begreber og 
fænomener samt indsigt i den enkelte medarbejders praksis og vurderinger. 
Fokusgruppeinterviewformen genererer samtidigt et samtalerum, hvor medarbejderne også taler 
med hinanden om deres praksis. 
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Dette giver evaluator mulighed for dataindsamling på flere niveauer: Dels at iagttage de udsagn 
medarbejderne selv kommer med om deres egen praksis, dels at iagttage den måde medarbejderne 
taler/italesætter deres egen praksis på. 
Endeligt kan fokusgruppeinterviewet være med til at overvinde den bias, der er ved at anvende 
medarbejderne selv som informanter om egen praksis: I det fælles rum vil der opstå en form for 
selvjustits i forhold til hvor langt fra hverdagens oplevelser og erfaringer, man vil bevæge sig. 
 
Case-studierne har dels bidraget til præciseringer, konkretiseringer, nuanceringer og modifikationer 
af data fra spørgeskemaundersøgelsen, dels bidraget til at besvare evalueringens spørgsmål, dels 
bidraget til at besvare evalueringens hypoteser. 
 
Interviewguiden har været centreret om tre fælles temaer; kompetenceudviklingen, indsatserne og 
effekterne. 
Desuden har konsulenternes refleksive referater samt institutionernes selvevalueringer indgået som 
grundlag for interviewspørgsmål i forhold til de enkelte institutioner.  

4.1 Case A 
Børnehaven er en specialbørnehave normeret til 12 børn. Der er otte pædagoger ansat (inklusiv 
leder): fem er fuldtidsansatte og tre er deltidsansatte. Derudover er der til børnehaven tilknyttet en 
terapeut, en kontorassistent og en pedel. Børnehaven har ikke tilknyttet nogen støttepædagoger. 
Børnene er gruppeopdelt primært på baggrund af udviklingstrin og adfærd. Børnehaven har f.eks. 
en gruppe af multihandicappede børn med meget brug for omsorg/pleje og en gruppe af børn med 
psykiske og adfærdsmæssige problemstillinger. Gruppeopdelingen revurderes én gang årligt. 
Forældrenes socioøkonomiske og uddannelsesmæssige profil er alsidig: Der er således forældre fra 
alle socioøkonomiske lag og såvel lavtuddannede som højtuddannede forældre, ligesom der er børn, 
som er anbragt hos plejeforældre. 
Institutionen er en specialinstitution tilknyttet Serviceloven. Institutionen er således ikke forpligtet 
på de pædagogiske læreplaner. Der udarbejdes handleplaner for samtlige børn i institutionen, 
ligesom der er udarbejdet faste retningslinjer i forbindelse med børns start i institutionen. 
I interviewet deltager en leder og to pædagoger. 
 
Vurdering af kvaliteten af kompetenceudviklingsforløbet 
Samtlige pædagoger i børnehaven har deltaget i kursusforløbet. 
Personalet mener ikke, at de er blevet teoretisk klogere. Mange af de teorier, de blev præsenteret for 
på kurset, er teorier de i forvejen har gjort brug af, uden de nødvendigvis har kendt teorien..  
Der har ikke været noget ”revolutionerende” nyt, hvilket illustreres ved følgende citater: 
”Nå ja, er det bare det, som man så kan kalde en kaktusmodel eller en smartmodel” 
”Det med at vende mønten. Vi vender jo mønten konstant. Vi har bare aldrig tænkt det som en 
model, der hedder vend mønten” 
 
Personalet vurderer, at kurset har bidraget til ”aha - oplevelser”, idet de har fået sat nye ord på 
eksisterende praksis.  
Som eksempel nævnes en situation fra praksis, hvor et barn, der normalt ville få et negativt 
prædikat som stædig i stedet for får et positivt prædikat som vedholdende, hvorved relationen til 
barnet bliver konstruktiv. 
 
Containermodellen er et andet eksempel på en handlepraksis, personalet ofte har brugt men ikke 
tidligere relateret til nogen særlig teori eller metode. 
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Containermodellen bliver ofte brugt i forbindelse med forældresamarbejdet. Personalet har at gøre 
med nogle forældre, som kan være meget sårbare og følelsesladede. I disse situationer mener 
personalet selv, at de meget nemt kan komme til at overhøre forældrene for hurtigt at komme til 
deres egen egentlige hensigt med samtalen. Personalet nævner her igen værdien af at være bevidste 
om ”at vende mønten”, for at forstå hvad der ligger til grund for forældrenes vrede og for at 
anvende forældrenes reaktion positivt.   
  
Fra kurset fremhæves temaet om kommunikation som værende især relevant og nyttigt.. Personalet 
har fået indsigt i, hvordan f.eks. der er sammenhæng mellem uddannelse og kommunikation, og at 
det især er i kommunikationen med forældre på et andet uddannelsesniveau end pædagogerne selv, 
at der er risiko for misforståelser:  
 
”Det er rigtig interessant, for der er da nogle forældre, jeg lynhurtigt er på bølgelængde med, og så 
er der andre, jeg skal arbejde lidt mere med for at prøve at forstå, hvordan de tænker og få 
formidlet, hvordan jeg selv tænker” 
 
Disse teorier har en høj værdi, idet det skærper opmærksomheden på situationer, hvor der rent 
kommunikativt kan opstå vanskeligheder, og ikke mindst i forhold til hvordan disse situationer 
bedst løses. 
En informant bekræfter interviewernes tolkning af, at hun har lært at analysere forældrenes 
klassetilhørsforhold samt sammenhænge mellem klassetilhørsforhold, metaantagelser og 
kommunikation.  
Endeligt nævnes som kvalitet i kurset den positive tilgang til både forældre og børn gennem alle de 
præsenterede teorier og metoder. 
  
Personalet mener, at man muligvis bør sænke ambitionsniveauet en smule med hensyn til det 
faglige niveau på kurset. Lederen udtrykker således, at hun skulle strække sig meget for at kunne 
omsætte det, som blev præsenteret, til noget, hun kunne bruge til noget. Udfordringen var således i 
høj grad at få de præsenterede teorier, metoder og modeller til at hænge sammen med hendes egen 
hverdag i børnehaven: 
 
En anden informant udtrykker:”Det er væsentligt at få puttet nye begreber på, når man skal tilegne 
sig nyt stof, men jeg synes også på den anden side, at man kan bruge for mange kræfter oppe i sit 
hoved til at forstå alle de begreber, hvis ikke man får dem koblet til sin praksis, ellers bliver det 
sådan nogle overbegreber, man ikke rigtig kan bruge til noget” 
 
Konkret foreslår informanterne, at indholdet halveres eller antallet af kursusgange fordobles. 
Lederen betoner, at der muligvis kan være forskel på, hvordan nytten og relevansen vurderes 
afhængig af om man er leder eller pædagog. Der har således været forskel på indholdet af kurset for 
pædagoger og ledere. Mens lederne i højere grad er blevet præsenteret for forandringsstrategier og 
redskaber i forhold til at se en organisation oven fra og ændre på strukturer og arbejdsgange, har 
kursusdelen for pædagogerne været mere orienteret mod pædagogisk praksis. 
Desuden mener lederen, at flere elementer fra kurset var forudsat kendt fra tidligere kurser.  
Overordnet er leder og pædagoger dog enige om, at der bør sættes mere fokus på koblingen mellem 
teori og praksis i et fremtidigt kursusforløb. 
 
Børnehaven har haft konsulentbesøg en gang. Konsulentbesøget lå som optakt til det 
udviklingsforløb, det var meningen, at børnehaven efterfølgende skulle planlægge, gennemføre og 
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evaluere. Personalet blev ved konsulentbesøget præsenteret for forskellige 
kommunikationsstrategier med henblik på udvikling af et projekt målrettet forældresamarbejdet. 
Personalet fandt konsulentbesøgets indhold spændende og interessant, men de følte ikke, at de i 
børnehaven havde et problem at knytte teorierne og metoderne an til. 
 
”Den måde hun tænkte om forældresamarbejdet og de ord hun puttede på, det var egentlig en 
spændende måde at tænke om det på. Men vi kunne ikke se nogen mening i det. Vi havde ikke noget 
aktuelt at bruge det i”. 
 
Det blev efterfølgende aftalt, at pædagogerne skulle arbejde med evaluering af et allerede 
eksisterende tiltag i børnehaven, hvorefter konsulenten skulle give feedback på såvel indhold og 
proces i forbindelse med evalueringen. På grund af forskellige omstændigheder blev dette 
konsulentbesøg aldrig gennemført.  
 
Informanterne er enige om, at der var en klar sammenhæng mellem kursus og konsulentbesøget 
ikke blot i forhold til det teoretiske indhold, men også i forhold til konsulentens egen anerkendende 
praksis i samarbejdet med personalet. 
 
Informanterne vurderer, at kvaliteten af konsulentbesøget var høj idet konsulenten i høj grad 
virkede både kompetent og engageret. Inklusionsforløbet i børnehaven har været sammenfaldende 
med et forløb omkring coaching. Den tilknyttede coach har varetaget mange af de funktioner, der 
egentlig var tiltænkt konsulenten i inklusionsforløbet, og dette kan være en af årsagerne til, at 
børnehaven ikke har gjort mere brug af konsulenten. 
 
Informanterne mener, at et kollektivt kompetenceudviklingsforløb giver et samlet løft i børnehaven. 
Dette begrundes blandt andet med at sådanne fælleskurser giver en fælles viden, nogle fælles 
oplevelser og nogle fælles referencerammer. 
 
Igangsatte udviklingsforløb 
Personalet definerer et udsat barn som et barn med socialt og følelsesmæssige vanskeligheder. En 
informant pointerer, at alle børnene i deres børnehave kan betragtes som udsatte i den forstand, at 
der vil skulle foretages specielle handlinger for at få dem til at føle, at de er en del af fællesskabet. 
De vil desuden være afhængig af hjælp til rigtige mange ting resten af deres liv. 
Hun lægger desuden vægt på, at et udsat barn i deres børnehave ikke bør sidestilles med et udsat 
barn i en normal børnehave. Deres indsatser handler ikke om at få de udsatte børn i deres børnehave 
inkluderet i en normal børnehave, men derimod at få deres børn til at føle sig som en del af andre 
fællesskaber. 
 
Børnehaven havde oprindeligt i forbindelse med 1. konsulentbesøg besluttet at arbejde med 
forældresamarbejdet ud fra et kommunikationsteoretisk perspektiv.  
Personalet brugte en formiddag til planlægning af projektets gennemførelse, men kom hurtigt til at 
sidde med en følelse af, at et sådant projekt ville blive for kunstigt. De mente ikke, at projektet ville 
kunne bidrage med noget nyt i forhold til forældresamarbejdet:  
 
”Vi ville en hel masse, men til sidst sagde vi, hvorfor gør vi egentlig det her, det kører jo. Så fadede 
det sådan ud, ikke.” 
 
Personalet valgte i stedet at evaluere et allerede eksisterende tiltag i børnehaven.  
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Sammensætningen af børn på de enkelte stuer besluttes en gang om året. Denne proces foregår som 
regel ganske uproblematisk ved gradvise overflytninger og besøg på de nye stuer. For et enkelt barn 
ville overflytningen imidlertid kræve en særlig indsats for at tilgodese barnets følelsesmæssige 
behov i forandringsprocesser. Forløbet blev i samarbejde med forældrene planlagt for det 
pågældende barn. Handleplanen indeholdt klare retningslinjer både for forældrene og pædagogerne 
i forhold til at skabe en overgang med så ”få ridser i lakken” som muligt. 
Inden sommerferien spiste barnet i kendte rammer, men sammen med pædagogen fra hendes nye 
stue. Efter sommerferien startede barnet på sin gamle stue og blev informeret om stueskiftet af 
pædagogen tilknyttet denne stue. Den første uge fulgte hendes gamle pædagog med over på den nye 
stue dog med den undtagelse, at barnet spiste med sin nye pædagog.  
Personalet fortæller, at et forløb som ovenstående er meget kendetegnende for den måde, de 
arbejder på i børnehaven: 
 
”Det er kendetegnende for vores hus, det er det enkelte barn, der tæller. Det handler om detaljer, 
der er vigtige og andre børn har ikke brug for de samme detaljer.” 
 
Projektet blev evalueret med inspiration fra hvad informanterne kalder en GAS måle-model. 
Personalet er blevet præsenteret for dette værktøj på et tidligere kursus omkring neuropædagogik, 
og finder den meget anvendelig, idet evalueringen her sker løbende frem mod endemålet.  
Fordelen er, at processen gradvist kan justeres, og at de daglige succeser tydeliggøres. 
Med inspiration fra dette redskab udviklede pædagogerne således deres egen model til evaluering af 
dette projekt: en evalueringscirkel som indeholder følgende komponenter ”Daglig iagttagelse”, 
”Italesættelse”, ”Reflektere sammen” og ”Afprøve og justere praksis”. 
 
Det er informanternes vurdering, at projektet var en succes. Overflytningen skete uden særlige 
konflikter hverken i børnehaven eller i hjemmet. 
Den vigtigste fremmende faktor for succesen var det gode forældresamarbejde både inden og under 
stueskiftet: ”Forberedelsen af stueskiftet mellem os og forældrene var meget vigtig for at 
overgangen kom til at forløbe så godt” 
 
Det har ligeledes været fremmende for projektet, at børnehaven er en lille børnehave, hvor al 
personalet kender hinanden og er klar over hvilke problemer, kvaliteter og potentialer de enkelte 
børn har og dermed også hvilke udfordringer der specifikt er knyttet til det enkelte barn: 
 
”Vi kender meget mere detaljerede ting fra hinandens stuer. Der er en fin forståelse i huset i 
forhold til, at alle hjælper, for at få det til at lykkes, når der er brug for en ekstra indsats for et 
barn”. 
 
Stueskiftet foregik i sommerferieperioden, hvilket stillede særlige krav til fleksibiliteten i 
personalegruppen, for både at tilgodese det barn, som skulle overflyttes, men også de børn som var 
tilbage på stuen. De nødvendige personaleressourcer blev dog frigjort ved at bytte rundt på 
personalet stuerne imellem. 
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Effekter af udviklingsforløbet 
En informant definerer et inkluderende læringsmiljø som: ”at relationerne skal gå begge veje”. 
Med det forstås at såvel pædagoger som børn ikke blot skal modtage noget fra fællesskabet men 
også selv bidrage med noget til fællesskabet. 
Dette betyder konkret, at den pædagogiske praksis tilpasses det enkelte barns potentialer og 
præmisser. Målet er, at børnene får en oplevelse af at kunne gøre de samme ting som alle andre 
børn og på den måde kommer til at føle sig som en del af fællesskabet ikke blot i børnehaven, men 
også i hjemmet. Det er vigtigt for både barnet og dets forældre, at barnet får en følelse af at være en 
del af det, de andre søskende kan og gør. På den måde får barnet mulighed for også at bidrage til 
fællesskabet derhjemme gennem f.eks. historier om oplevelserne i børnehaven. 
 
Overordnet mener informanterne, at et inkluderende læringsmiljø handler om, at deres børn får lov 
til lige netop at være i en børnehave som deres. Her skal de ikke tvinges til at leve op til, hvad andre 
børn kan og gør. Informanterne er opmærksomme på, at dette også kan opfattes som en form for 
ekskludering fra et større børnefællesskab, og at børnene også ofte trækkes ud af en geografisk 
sammenhæng, når det besluttes at placere børnene i deres børnehave.  
Men i denne børnehave skabes et fællesskab, som børnene er i stand til at deltage i og bidrage til, og 
det er håbet, at børnene også herigennem tilegner sig nogle redskaber, der kan gøre dem i stand til 
også at indgå i andre fællesskaber senere i livet. 
 
Udviklingsforløbet har ikke været med til at fremme et inkluderende læringsmiljø, men bekræftet 
personalet i, at de i forhold til inklusion gør det rigtige. 
De kan i deres hverdag se flere tegn på at deres læringsmiljø er inkluderende. Tegnene bliver særlig 
tydelige, når der sker et udviklings- og læringsløft hos det enkelte barn og barnet erfarer, opdager 
og oplever, at det tilegner sig nogle kompetencer, det ikke tidligere havde: 
 
”Det, at børnene kan lave så mange ting, som de egentlig kan. F.eks. laver de fastelavnsris på den 
måde, de nu kan”. 
”At se glæden i deres ansigter; ja jeg gjorde det, eller jeg turde sidde i sandkassen og mærke, der 
var sand i, eller turde bade eller tage en tur på kælken”. 
 
Informanterne mener ikke, at definitionen for et inkluderende læringsmiljø adskiller sig væsentlig 
fra definitionen af lige deltagelsesbetingelser for alle: Det er personalet, som har bolden, og som 
skal skabe muligheden for, at alle børn får lov at opleve at gøre de ting, alle andre børn kan. Det, 
der gør deltagelsesbetingelsen lige, er imidlertid at tingene gøres forskelligt fra barn til barn. 
 
Informanterne har svært ved at finde tegn på, hvordan de lige deltagelsesbetingelser kan observeres 
i børnehaven. De mener dog, at deres udviklingsforløb ikke blot har skabt lige 
deltagelsesbetingelser for det involverede barn men også for resten af børnegruppen. Barnet blev 
således ikke kun flyttet, fordi hun kunne profitere af børnene på den nye stue, men i lige så høj grad 
fordi de kunne profitere af hende. Havde de ikke tilrettelagt overgangen på en for hende 
hensigtsmæssig måde, havde barnet imidlertid haft svært ved at finde sig tilrette, hvilket havde 
skabt uro og frustration ikke blot hos barnet selv men også i børnegruppen som helhed.  
 
Informanterne mener ikke, at udviklingsforløbet har været med til at kvalificere samarbejdet 
mellem dem og forældrene på anden måde end at: ”Det opkvalificerer jo hver gang man arbejder 
på det, men projektet har ikke ændret på det, men bekræftet det er en god vej” 
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Informanterne mener ikke, at udviklingsarbejdet har ændret på evalueringskulturen i børnehaven. 
Den mundtlige evaluering har altid været en daglig praksis.  
Lovgivningen foreskriver, at der to gange årligt skriftligt udarbejdes og evalueres handleplaner for 
det enkelte barn. Det enkelte barn evalueres i denne sammenhæng ud fra en beskrivelsesmodel, 
hvor såvel barnet færdigheder som barnets sociale relationer indgår. 
 
Informanterne mener, at det positive udviklingsforløb bedst fastholdes ved at fortsætte den gode 
samarbejdskultur, som hersker pædagogerne imellem: ”Styrken er vores relationer til hinanden. Vi 
kender hinandens forcer og er ikke bekymrede for at blotte os for en kollega. Vi er nødt til at bruge 
hinandens viden og erfaringer.” 
 
Konklusion  
Alle har deltaget i kursusforløbet, hvilket har højnet udbyttet af kurset. Kurset har ikke gjort 
personalet teoretisk klogere eller givet dem anledning til at tænke på en ny måde. Kurset har gjort 
personalet mere bevidste om, hvad de gør og hvorfor, og personalet er blevet bedre til at sætte ord 
på deres praksis. Dette indikerer, at personalets tavse viden er blevet gjort eksplicit. 
Værktøjerne ”vend mønten” og ”kaktusmodellen” har bidraget til, at personalet kan sætte og sætter 
nye ord på deres praksis, hvilket indikerer, at der er udviklet et nyt fælles sprog om praksis. 
Fra kurset fremhæves især temaet omkring kommunikation som relevant og nyttigt. Værdien heraf 
sættes især i relation til forældresamarbejdet. Personalet har således fået opøvet deres evner i ikke 
blot at analysere forældres klassetilhørsforhold men også i at drage paralleller mellem 
klassetilhørsforhold og metaantagelser og mellem metaantagelser og kommunikation. Dette 
indikerer, at personalet er blevet teoretisk dygtigere.  
Desuden var den positive tilgang til arbejdet med såvel børn som forældre på kurset god. 
Børnehaven har gjort brug af konsulentbesøg en gang.  
Der var en tydelig sammenhæng mellem indholdet på kurset og konsulentbesøget ikke kun i forhold 
til det teoretiske indhold men også i forhold til konsulentens egen anerkendende praksis i 
samarbejdet med børnehavens ansatte. 
Børnehaven har i projektperioden gjort brug af en ekstern coach. 
 
Personalet valgte et eksisterende tiltag som udviklingsforløb. Ifølge personalets selvevaluering var 
forløbet en succes og de opstillede mål blev nået.  
Børnehaven har udviklet sin egen evalueringsmodel baseret på inspiration fra et andet kursus. 
Børnehaven vurderer, at denne model er god, idet den i høj grad ligger i forlængelse af den 
eksisterende mundtlige evalueringskultur. 
Den skriftlige evalueringspraksis er fortsat de 2 årlige lovpligtige handleplansevalueringer. 
 
Udviklingsforløbet har kvalificeret personalets forståelse for forældresamarbejdet, men baserer sig i 
øvrigt på eksisterende god praksis. 
To faktorer har især været fremmende for udviklingsforløbet. For det første børnehavens størrelse, 
hvilket betyder, at personalet ved hvilke problemer, kvaliteter og potentialer, de enkelte børn 
besidder og dermed også hvilke udfordringer, der knytter sig til det enkelte barn. For det andet den 
gode samarbejdskultur, som ses som et resultat af, at personalet kender hinanden godt. 
 
Børnehaven definerer et udsat barn som et barn med sociale og/eller følelsesmæssige 
vanskeligheder 
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Et inkluderende læringsmiljø defineres som et fællesskab, hvor relationerne går begge veje forstået 
på den måde at såvel børn som personale ikke blot fungerer som modtagere af fællesskabet men 
også som bidragsydere til fællesskabet. .  
Individuel hensynstagen er ifølge personalet på sigt med til at fremme de lige deltagelsesbetingelser 
for børnene i deres børnehave.  
Projektet har ikke været med til at fremme et inkluderende læringsmiljø, men dog været med til at 
bekræfte personalet i deres arbejde med inklusion i børnehaven. 
Børnehaven har i projektperioden udviklet et fælles sprog om relevante nøglebegreber i projektet, 
men casen kan ikke udsige om det er et resultat af projektet. 
 
I forhold til fremtidige kursusforløb anbefaler børnehaven, at der er større overensstemmelse 
mellem timetal og stofmængde; at hovedvægten af undervisningen lægges på, hvordan teorier og 
modeller omsættes i praksis samt at der i planlægningen tages højde for, hvad deltagerne i tidligere 
kursusforløb er blevet præsenteret for. 

4.2 Case B 
Børnehaven er normeret til 88 børn.  
Der er tilknyttet en leder, seks pædagoger, tre pædagogmedhjælpere og en studerende. 
Børnene er opdelt på stuer primært ud fra alder. Der er således to stuer for de 3-5årige børn og en 
stuer for de børn, der det følgende år starter i skole. 
Forældrene har typisk en mellemlang uddannelse. Der er dog også enkelte forældre, som er 
ufaglærte. 
I interviewet deltager en leder, to pædagoger og en pædagogmedhjælper. 
 
Vurdering af kvaliteten af kompetenceudviklingsforløbet 
Informanterne er meget enige om, at kursusforløbet i høj grad har gjort dem teoretisk klogere. 
En udtrykker: ”Jeg er blevet meget klogere på hvordan jeg skal opfatte mig selv og hvordan jeg 
snakker, står og argumenterer over for børnene og mine kollegaer” 
 
En anden siger: ”I praksis har vi virkelig forandret os. Vi er blevet mere bevidste. Jeg synes mange 
af tingene, dem gjorde vi faktisk også før, men vi er blevet bedre til at sætte ord på vores 
handlinger”. 
 
En informant udtrykker, at det ikke så meget er teorien fra kurset men det efterfølgende arbejde 
med teorierne og der heraf afledte tankevirksomhed, der gør en forskel. 
Informanterne lægger stor vægt på betydningen af, at alle har deltaget i kurset. 
 
Informanterne mener, at det især er den udarbejdede oversigt over de modeller og værktøjer, som de 
er blevet præsenteret for på kurset, som har været nyttig og relevant. 
Denne oversigt er efterfølgende blevet hængt op forskellige steder i børnehaven, og har på den 
måde mindet personalet om modellerne og værktøjerne, og fastholdt dem i brugen af disse. 
 
Børnehaven har modtaget konsulentbesøg to gange, hvoraf udbyttet var størst af det andet 
konsulentbesøg. Informanterne mener, at de var langt bedre forberedt til det andet konsulentbesøg, 
og havde på forhånd aftalt med konsulenten, hvad de ønskede rådgivning om. Endeligt havde 
personalet inden mødet udfyldt de aftalte evalueringsmodeller for udvalgte børn på stuerne.  
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”Vi var bevidste om, hvad vi egentlig ville bruge aftenen til, og hvilke ressourcer vi ville bruge på 
den aften. På den måde har også konsulenten bedre mulighed for at være forberedt optimalt.” 
 
Informanterne er enige om, at konsulentbesøgene har været en værdifulde. Der har været en god 
sammenhæng mellem kursus og konsulentstøtte, idet det var underviserne selv, som fungerede som 
konsulenter. Ved konsulentbesøgene har personalet haft mulighed for at spørge nærmere ind til 
præsenterede teorier, samt forholde disse til børnehavens specifikke problemstillinger: ”Så kan vi 
bruge hende til vores institutions problemstillinger eller til det, vi ikke forstår.” 
 
Konsulentens reflekterende referater har været brugt i forbindelse med personalemøder, hvor 
elementer er blevet valgt ud og diskuteret i forhold til den praksis, der i den foregående periode er 
blevet arbejdet med og fundet sted på stuerne. 
 
Endeligt vurderer informanterne, at der har været en god sammenhæng mellem teori og praksis. 
Ikke kun i forhold til kombinationen af kursus og konsulentbesøg, men også i undervisningen på 
kurserne. På kurserne var der således god mulighed for at koble egne praksisser på teorien og at 
diskutere denne kobling. Dette foregik blandt andet via øvelser.  
Informanterne har forskellige vurderinger af, om der på kurset blev præsenteret for mange modeller 
og værktøjer til, at de kunne nå at blive omsat i praksis. Mens nogle mener, det var en fordel at have 
mange værktøjer at vælge ud fra, mener andre, at det kunne have været en fordel med mere tid til at 
gennemarbejde et mindre antal værktøjer.  
  
Personalet nævner tre hovedområder, som de mener, at kurset og konsulentstøtten i særlig grad har 
medvirket til at udvikle. 
For det første er personalet blev meget bevidste om deres kropssprog og om hvilke signaler, de 
herigennem sender til børnene. De har især gjort brug af modellen ”vend mønten”. 
For det andet har institutionen udviklet en mere åben feedback kultur, hvor det er blevet langt mere 
”legalt” at kommentere hinandens praksis, og personalet søger nu selv råd hos andre kollegaer i 
forhold til, hvad de i konkrete situationer kunne have gjort anderledes: ”Det er ikke så 
bussemandsagtigt mere at blive kommenteret på, og man tør også selv gå hen og spørge, hvad 
kunne jeg have sagt eller gjort. Det er blevet mere legaliseret at snakke om det” 
For det tredje har institutionen fået en langt større systematik i deres arbejde med konkrete 
problemstillinger og i evalueringen af arbejdet. Her anvender børnehaven SMITTE modellen. 
 
Igangsatte udviklingsforløb 
Børnehavens definition af en udsat barn tager udgangspunkt i Århus Kommunes definition af et 
truet barn og indeholder 7 kategorier. Barnet er således; forsømt med hensyn til hygiejne, ernæring 
og påklædning, præget af nederlag og lavt selvværd, præget af social isolation, præget af 
fremmedbestemthed, begrænset ift. sociale kompetencer, snæver i sin omverdenserfaring med 
begrænsede anvendelsesmuligheder og søgende ift. udvikling af større kontrol over sit liv, flere 
kompetencer og bedre social integration. 
 
Kategorierne anvendes såvel til identifikation af udsatte børn som til identifikation af børn, som er i 
risikozonen for at blive udsatte. 
 
Informanterne vurderer, at der i børnehaven er 1-2 børn pr. stue, der i henhold til definitionen kan 
kategoriseres som udsatte. Hertil kommer børn som i perioder kan være udsatte f.eks. pga. 
skilsmisseproblemer i familien. 
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Børnehaven har arbejdet med handleplaner for de af deres børn, som de har vurderet til at være 
udsatte og haft brug for ekstra pædagogisk opmærksomhed. Handleplanerne er blevet udarbejdet af 
personalet på de enkelte stuer og har taget udgangspunkt i SMITTE modellen. Målet har været at 
skabe bedre trivsel blandt børnene gennem en fokusering på deres sociale kompetencer og deres 
relationer til og samspil med de andre børn. Konkret har personalet arbejdet med et barn som skulle 
lære at samarbejde med andre børn, med et barn som skulle blive mere selvhjulpen og med et barn 
som skulle blive mere følelsesmæssigt stabilt ift at sætte ord på sine tanker og følelser frem for at 
græde. 
Personalet har ligeledes arbejdet med deres egne relationer og handleformer i forhold til børnene. 
Informanterne fortæller, hvordan de i konfliktsituationer har forsøgt at skabe en mere anerkendende 
tilgang til børnene.. 
Der er gennemført pædagogiske aktiviteter ift de udsatte børn, der inddrager mindre grupper af de 
andre børn. Personalet har her blandt andet gjort brug af mindmap metoden for at kortlægge barnets 
stærke sider. 
 
De udsatte børns forældre har i flere situationer været inddraget. Personalet har i disse situationer 
bakket op om forældrenes konstruktive handlinger, for herigennem at sikre en fælles retning for 
arbejdet: ”Det gør en forskel, når alle arbejder i samme retning”. 
 
I forbindelse med dette arbejde har oversigten over de anvendte modeller været et nyttigt værktøj i 
forhold til at opnå forældrenes accept af, hvad personalet arbejdede med i relation til deres barn. 
 
Handleplanerne er blevet skriftligt evalueret af personalet på de enkelte stuer, ligesom der også på 
tværs af stuerne har fundet en daglig dialog sted mellem personalet omkring de enkelte børn. Der er 
ikke noget entydigt mønster med hensyn til, om de opstillede mål er blevet nået. 
 
Informanterne har svært ved at vurdere udbyttet af udviklingsforløbene i forhold til børnehavens 
børn som helhed. En informant nævner, at hun har oplevet færre konflikter mellem såvel børnene 
som mellem børnene og pædagogerne, mens en anden mener, at mange af børnene er glade for at gå 
i børnehave. Endelig nævnes det, at børnene er meget åbne og i flere situationer har et meget 
ligeværdigt forhold til de voksne. Dette viser sig blandt andet ved, at børnene henvender sig til de 
voksne, hvis der er ting, de er utilfredse med eller gerne vil have er anderledes, eller hvis der er 
aktiviteter, de gerne vil lave.  
Informanterne kan imidlertid ikke vurdere om ovenstående har forandret sig sammenlignet med 
tidligere. 
 
Børnehavens hverdag og aktiviteter planlægges med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaners 6 
temaer, men læreplanerne er ikke anvendt i forhold til handleplanerne.   
 
Informanterne er enige om, at de tidsbegrænsede ressourcer har været en hæmmende faktor for 
udviklingsforløbene: Personalet har således ikke kunne rette deres fulde opmærksom mod tiltagene 
for de udsatte børn, idet den øvrige børnegruppe samtidig kræver en stor del af pædagogerne tid og 
ressourcer.  
Informanterne nævner flere faktorer, som har været fremmende for udviklingsforløbene. En 
informant fremhæver betydningen af, at samtlige ansatte har haft en positiv tilgang til forløbet. 
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Motivationen og begejstringen er blandt andet opstået fordi, personalet har set modellerne virke og 
tiltagene lykkes. Personalet har oplevet positiv feedback fra såvel børnene som fra børnenes 
forældre og været gode til at dele de små gode oplevelser med hinanden. 
Endelig har diskussion og erfaringsudveksling på personalemøderne været en fremmende faktor. 
Uddrag fra de reflekterende referater har været anvendt som udgangspunktet for samtalerne. 
 
Effekter af udviklingsforløbet 
Modeloversigterne har været med til at danne en fælles teoretisk referenceramme hos personalet. 
Informanterne er enige om, at fællesskab og ligeværdighed er nøglebegreber i forbindelse med et 
inkluderende læringsmiljø. En formulerer det som: ”Der tages udgangspunkt i det enkelte barns 
ressourcer, at børnene lærer at arbejde sammen, at hjælpe hinanden, at se positivt på hinanden og 
at respektere hinandens forskelligheder. 
 
For at der er tale om et fællesskab, er det ifølge informanterne vigtigt, at det enkelte barn ikke bare 
er med fysisk i rummet, men er en part af det i den forstand: ”at de forventer noget af mig og er 
glad for, jeg er der”.  
 
Personalet er i forbindelse med deres udviklingsforløb blevet opmærksomme på at undgå en 
standardisering af børnene. Målet for personalet er således ikke, at få alle børn til at ligne hinanden, 
men derimod at udvikle et miljø, hvor alle synes, det er ok at være og børnene oplever, at de bliver 
anerkendte. 
Det har i denne sammenhæng været vigtig også at sætte ord på denne værdinorm over for børnene: 
”At de hører, du siger, jeg vil gerne sådan, og du vil gerne sådan, hvad så med vi gør sådan” 
 
Informanterne mener, at udviklingsforløbenes fokus på at skabe mindre fællesskaber for de udsatte 
børn har resulteret i, at de udsatte børn har opnået anerkendelse og blevet bedre til at indgå i et 
samspil med andre samt fremmet et inkluderende læringsmiljø.  
Personalets opgave har i den forbindelse været at få øje på det udsatte barns ressourcer og at 
fremhæve disse for de øvrige børn: ”Vi er som voksne kulturbærere. Hvis vi er positive overfor 
barnet og roser det og kan se de gode sider, så kan de andre børn også se det”. 
 
En informant definerer lige deltagelsesbetingelser for alle og deres opgave i henhold hertil som: 
”Vores opgave er at gøre børnene parate til de udviklingsmuligheder, der er uanset om de er på det 
ene eller det andet niveau. Vi skal støtte alle børn hen imod, at de får nogle muligheder hernede. Vi 
skal ikke kun lave noget for den ene kategori af børn og så køre derudaf. Vores pligt er at hjælpe de 
andre op, så de også får de muligheder” 
 
Informanterne mener i høj grad, at de gennem deres udviklingsforløb har bidraget til at fremme lige 
deltagelsesbetingelser for alle børn i deres børnehave. 
Dette begrunder de med, at de udsatte børn ikke blot er kommet i fokus, men er kommet i fokus på 
en positiv måde. 
Der er således i høj grad tale om, at personalet fokuserer på mulighederne frem for begrænsningerne 
i arbejdet med at skabe lige deltagelsesbetingelser for alle.. 
 
Informanterne vurderer, at deres evalueringskultur løbende har udviklet sig siden indførelsen af de 
pædagogiske læreplaner. Arbejdet med SMITTE modellen i forbindelse med deres tiltag i dette 
projekt har således bygget videre på denne evalueringskultur. 
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De pædagogiske læreplaner har blandt andet været med til at flytte fokus for evalueringen fra, 
hvilke aktiviteter børnene godt kan lide, til hvilke aktiviteter børnene kan lære noget af. 
Refleksionen er blevet styrket og der foretages en evaluering af de daglige aktiviteter. 
 
Børnehaven har et godt samarbejde med den tilknyttede støttepædagog. Støttepædagogen har 
ligesom det øvrige personale deltaget i kurset.  
Udviklingsforløbene har ikke givet anledning til, at støttepædagogen bruges i større omfang eller 
anvendes på en anden måde, hvilket hænger sammen med, at støttepædagogen i forvejen har en 
inkluderende praksis. 
 
Informanterne mener i høj grad, at projektet har været med til at styrke samarbejdet med 
forældrene:  
Informanterne mener, de har fået et større mod til at inddrage forældrene på et tidligere tidspunkt, 
og at deres tilgang til forældre er blevet en anden. Personalet benytter sig af et andet ordvalg og 
udstråler en sikkerhed i deres valg. Desuden giver de mange redskaber mulighed for at gå nye veje.  
 
Informanterne har forskellige oplevelser af, hvad den største udfordring ved projektet har været. 
En fremhæver, at det i dag ikke kun er de udsatte børn, der kræver meget opmærksomhed men også 
den resterende børnegruppe. Hun mener således generelt, at børn i dag er langt mere støjende, 
krævende og impulsive end tidligere, og det derved bliver sværere at frigøre de nødvendige 
ressourcer til de udsatte børn.  
En anden har oplevet, at den største udfordring for hende har været: ”at springe væk fra plejer”.  
 
Endelig bliver den personlige udvikling nævnt som en stor udfordring. En fortæller således, at de i 
høj grad har måttet kigge ind af; på dem selv og deres handlinger. De har skullet vænne sig til at stå 
ved deres handlinger uden nødvendigvis at skulle forsvare dem: ”Man forsvarer lidt sig selv, men 
der synes jeg, vi er blevet bedre til at lukke op” 
 
En informant forklarer, at det har været en stor udfordring, fordi det går tæt på en som person: 
”Hold da op det er hårdt, og det er det jo fordi, det rammer dig selv lige i hjertet. Indirekte er det jo 
lidt, at vi har gået og troet, vi har gjort det så godt, og det har vi så måske ikke alligevel. Det er 
sådan en boomerang at få tilbage. Vi har virkelig fået spejlene op på væggene” 
 
Informanterne er enige om, at det er meget vigtigt, at der følges op på projektet gennem f.eks. 
konsulentbesøg: ”Vi har stadig mange ting, vi vil have fat i endnu. Vi kan ikke sige, at nu er det 
kursus færdigt” 
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Konklusion 
Alle har deltaget i kursusforløbet, hvilket har været værdifuldt i forhold til udvikling af et fælles 
sprog og en fælles praksis i børnehaven.  
Kurset har generelt gjort personalet teoretisk klogere samt bidraget til forandringer i den 
pædagogiske praksis. Desuden gives der eksempler på, at den ansattes selvopfattelse er blevet mere 
bevidst; at argumentationskompetencer er blevet forbedret samt at refleksionskompetencer er blevet 
udviklet. 
Endeligt er personalet blevet bedre til at sætte ord på handlinger. Mange af de præsenterede 
modeller og værktøjer gjorde personalet i forvejen brug af men uden at have et fælles sprog herfor. 
Dette indikerer, at tavs viden er blevet gjort eksplicit. 
En oversigt over præsenterede modeller og værktøjer vurderes til at have været mest nyttig i forhold 
til praksis.  
Oversigten er blevet hængt op forskellige steder i børnehaven og har dels mindet personalet om 
modeller/værktøjer dels fasthold personalet i brugen heraf. 
Børnehaven har gjort brug af konsulentbesøg to gange. Konsulentbesøgene har både bidraget til at 
udvikle personalets teoretiske forståelser og til at anvende teorierne i forhold til børnehavens 
specifikke problemstillinger. Værdien af konsulentbesøgene er størst, når personalet er forberedte, 
er bevidste om, hvad de vil med mødet samt forventninger afstemt med konsulenten. 
Endeligt har konsulentens refleksive referater været værdifulde for det pædagogiske personales 
refleksion og professionelle dialog. 
Der har været en god sammenhæng mellem kursus og konsulentstøtten og forløbet har gjort 
personalet mere bevidste om eget kropssprog og en positiv tilgang til børnene; har bidraget til 
udvikling af en konstruktiv feed-back kultur samt skabt en mere systematisk evalueringspraksis. 
 
Personalet har i projektet konkret arbejdet med udformning og gennemførelse af handleplaner for 
udsatte børn. Målet var at skabe bedre trivsel hos børnene gennem en fokusering på deres sociale 
kompetencer og deres relationer til og samspil med andre børn. 
Det varierer i hvilken grad målet er opfyldt; men det er en fælles erfaring, at det er vigtigt at 
inddrage forældrene samt at arbejde med inklusion af udsatte børn i mindre grupper.  
Handleplanerne er skriftligt blevet evalueret med udgangspunkt i SMITTE modellen på de enkelte 
stuer. 
Projektet har styrket den evalueringskultur, der løbende har udviklet siden indførelsen af de 
pædagogiske læreplaner.  
Refleksion er blevet et mere udbredt fænomen; en konstruktiv, kritisk feed-back kultur er blevet 
legitim og forældresamarbejdet er blevet styrket.  
Personalets tilgang til såvel børn som forældre er blevet mere positiv og anerkendende, og 
personalet har fået større mod på at inddrage forældre i fælles indsatser. 
 
  
Børnehaven har udarbejdet 7 kategorier for udsathed. Disse kategorier anvendes både til 
identifikation af udsatte bør og til identifikation af børn, som er i risikozonen.  
Fællesskab og ligeværdighed er nøglebegreber i børnehavens definition af et inkluderende 
læringsmiljø. . 
Projektet har bidraget til at fremme et inkluderende læringsmiljø og til at gøre 
deltagelsesbetingelserne mere lige. 
 
I forhold til fremtiden anbefaler børnehaven, at der foretages opfølgninger f..eks i form af løbende 
konsulentbesøg. 
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4.3 Case C 
Børnehaven har 22 børn og placeret på en skole med en SFO med 26 børn.  
Der er fire pædagoger tilknyttet børnehaven. Derudover har to pædagoger fra SFO’en deltaget i 
projektet, da børnehaven og SFO’en er placeret i samme hus og har flere fælles arbejdsopgaver. 
Ingen af pædagogerne er fuldtidsansatte.  
Børnene er inddelt i to grupper; en gruppe for de yngste børn og en gruppe for de kommende 
skolebørn. Børnehaven kører dog langt størstedelen af tiden med en åben plan. Det er således kun et 
par timer dagligt, hvor børnene er aldersopdelt f.eks. i forbindelse med måltider, 
gymnastikaktiviteter og ”samlingstid”.  
I interviewet deltager en leder, en pædagog og en pædagogmedhjælper. 
 
Vurdering af kompetenceudviklingsforløbet 
Informanterne mener, at kursusforløbet i høj grad har gjort dem teoretisk klogere. 
Personalet har efter kurserne brugt meget tid på personalemøder til at diskutere de forskellige 
begreber. Diskussionerne har været med til at give dem en fælles forståelse af, hvad begreberne 
betyder, og hvordan de kan anvendes: ”Vi har altid været gode til at diskutere det, når vi har været 
af sted. Det er nemmere at arbejde med i hverdagen, når man har samme forståelse og er enige om, 
hvad ordene betyder. Vi har brugt tid på det, og derfor føler vi også ejerskab over det” 
Herudover fremhæver en informant, at kurset også har haft et bekræftende element: ”Vi lærer noget 
nyt, vi får øjnene åbne, og vi får nogle nye teorier, men vi bliver også bekræftet i, at vi er godt på 
vej. Og det er også vigtigt og godt ved at komme af sted.” 
 
Informanterne fremhæver vigtigheden af, at de alle har været sammen på kursus. 
Personalet har lamineret en oversigt over de gennemgåede modeller og placeret den forskellige 
steder i børnehaven, så de hele tiden bliver mindet om at bruge de nye værktøjer. 
 
Informanterne fremhæver to fænomener, som især har ændret på deres tænkning og praksis.. 
Det første er begrebet habitus: ”Indtil kurset har vi ligesom tænkt, sådan burde det være. Alle skal 
være ens, på den måde, vi synes er vigtig. Nu er vi mere professionelle. Alle familier har deres egen 
måde. Det er ikke det, vi skal lave om. Vi skal bare prøve at give barnet noget andet, som de ikke 
har hjemmefra.” 
 
Personalet er blevet mere bevidst om, at alle børnene har en forskellig baggrund, og at det er deres 
opgaver som personale at tilpasse deres pædagogik herefter. Som eksempel nævner personalet et 
barn, som ikke får ordentlig tøj med hjemmefra. Hvor den hidtidige praksis var at ”bede barnet om 
at sige til sine forældre, at de skulle huske at give ham handsker med”, er praksis i dag, at 
børnehaven stiller handsker til rådighed for barnet: ”I stedet for at blive irriteret siger vi, sådan er 
vilkårene, og det må vi handle på. Ellers er du jo med til at gøre det barn udsat. ” 
 
Det andet fænomen, som informanterne fremhæver, handler om en positiv tilgang til børnene.  
Personalet anvender værktøjet ”Vend mønten”. De forsøger så vidt muligt at vende børnenes 
negative egenskaber til nogle positive kompetencer: ”I stedet for at sige barnet kan simpelthen ikke 
koncentrere sig, siger vi, det har godt nok et stort overblik. Det er en anden måde at tænke på.” 
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I forbindelse med forældresamarbejdet har personalet ligeledes forsøgt at gøre brug af en mere 
positiv tilgang til børnene: ”Det er ikke sådan, at vi ikke har kunnet se, hvad de var gode til, men vi 
har bare fået mere fokus
 

 på det, de er gode til”. 

Personalet har i denne forbindelse særlig gjort brug af hjerte-kaktus modellen. Personalet oplevede, 
at denne model ikke kun gav mening for dem selv, men også i høj grad gav mening for forældrene. 
I stedet for at fremhæve de ting, børnene ikke var gode til, blev det i stedet børnenes kompetencer, 
der kom i fokus, og på den måde blev det langt nemmere for forældrene at overkomme og 
samarbejde omkring de problemer, der måtte være hos deres barn: ”Der var nogle ting, som barnet 
ikke var så god til, men der var tre gange så meget, de var gode til” 
 
Informanterne mener generelt, at de har haft nemt ved at omsætte de præsenterede værktøjer og 
modeller til praksis. Dog har de haft svært ved at integrere de forskellige evaluerings- og 
dokumenteringsprincipper i deres hverdag.  De mener, at de mangler at udvikle en professionel, 
systematisk og skriftlig evalueringspraksis: ”Vi har altid været gode til at vende, hvad der var godt 
og skidt, men det stod ingen steder, og det var sådan noget, der fløj sådan lidt. Vi er ikke gode til at 
sætte målsætninger op, når vi får en ide. Vi går bare i gang” 
 
Børnehaven har gjort brug af konsulentbesøg 2 gange. 
Personalet har på forhånd kontaktet konsulenten og meddelt, hvad de ønskede rådgivning om og 
svar på. Ved begge konsulentbesøg har omdrejningspunktet været personalets egne erfaringer med 
brugen af de præsenterede værktøjer og modeller i deres hverdag. Det er blandt andet blevet 
diskuteret i hvilke situationer, de forskellige modeller og værktøjer er blevet anvendt i børnehaven, 
hvordan de pædagogiske læreplaner kunne tydeliggøres omkring børn og særlige behov, og hvordan 
KVADO kunne anvendes til evaluering i forbindelse med de 6 læreplanstemaer. 
Informanterne mener, at disse møder har hjulpet til at omsætte teori til praksis. De er meget tilfredse 
med konsulentens faglighed og evne til at eksemplificere teorien: ” Det var lige meget, hvad vi kom 
med, og hvad vi sagde, så fik hun vendt det til noget positivt, og hun kunne forstå, hvad det var vi 
mente. Bare det at sætte rundt om et bord her og bare kunne fyre løs, det har vi altså virkelig haft 
rigtig god brug for” 
 
Personalet har selv udarbejdet en model, som danner afsæt for både diskussion og handling i 
børnehaven. Modellen kobler flere af de præsenterede teorier og værktøjer med hinanden og er 
udarbejdet på baggrund af såvel kurset og konsulentbistanden som de daglige diskussioner blandt 
personalet i børnehaven. 
 
Igangsatte udviklingsforløb 
Børnehaven definerer et udsat barn som ”Et barn, som er uden for fællesskabet”. 
Ifølge børnehaven kan udsathed både relateres til hygiejniske, adfærdsmæssige og sociale 
problemer. I mange tilfælde udspringer problemet af familiens sociale status eller periodevise 
problemer i familien f.eks. i forbindelse med arbejdspres, skilsmisse eller dødsfald. Informanterne 
fortæller, at børnene i disse perioder opleves som indelukkede eller aldeles 
opmærksomhedssøgende. 
Ved vedvarende udsathed er tegnene anderledes. Her karakteriseres børnene blandt andet ved at 
være meget flakkende og således svære at fastholde i aktiviteter i længere tid af gangen. 
Informanterne mener, at de i mange tilfælde er meget hurtige til at spotte hvilke børn, som er 
udsatte eller i risikozonen for at blive det f.eks. gennem de indledende samtaler med forældrene, når 
børnene starter i børnehaven.  
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Udsathed handler også om, hvor grænsen for normalt sættes. Informanterne mener således, at de 
selv er med til at afgøre, hvor meget børnehaven vil og kan rumme.  
Personalet mener ikke, der er mere end et enkelt barn, der er i øjeblikket kan defineres som udsat i 
børnehaven. I SFO’en er der 4-5 børn som personalet vil definere som udsatte enten varigt eller 
periodevist. 
 
Der er gennemført to udviklingsforløb. 
For det første har børnehaven udarbejdet nye samtaleskemaer for forældresamtaler. Hjerte- og 
kaktusord er i den forbindelse omdrejningspunktet for samtalerne og de fremtidige indsatsområder 
for det enkelte barn. 
For det andet har personalet i en periode haft særlig fokus på et enkelt barn, idet hun var meget 
opmærksomhedssøgende og derfor også meget krævende i dagligdagen. Hvad personalet også 
kunne iagttage var, at barnet ofte trak sig fra de andre børns leg: ” Vi havde iagttaget, at hun faldt 
ud. Altså, det var hende, som faldt ud. De skubbede hende ikke ud. Det var ikke sådan, at de ikke 
ville lege med hende. Hun træk sig selv hver gang, og så skulle hun have en af os pædagoger med” 
 
I de situationer, hvor personalet tidligere blot gav barnet besked på at gå hen og finde noget at lege 
med, blev beskeden nu ledsaget af et kram. De ændrede ligeledes betoningen i deres 
kommunikation med barnet. Det handlede således grundlæggende om at give barnet en mere positiv 
opmærksomhed og kontakt. Heri lå blandt andet også, at personalet skulle sørge for, at de for hver 
gang de fortalte en dårlig historie om barnet også skulle fortælle tre gode historier om barnet. 
 
Informanterne vurderer selv, at indsatsen har haft en effekt, idet barnet i dag leger med flere af de 
andre børn og ikke på samme måde har brug for hele tiden at blive set af pædagogerne. I visse 
perioder er hun imidlertid stadig meget opmærksomhedssøgende. Derfor lægger informanterne også 
vægt på, at deres tiltag er vedvarende og ikke blot enkeltstående projekter over en uge eller 14 dage. 
Ud over de to meget konkrete tiltag udtrykker informanterne, at mange modeller, værktøjer og 
pædagogiske tilgange fra kurset gennem opmærksomhed, samtaler og diskussioner er blevet en 
integreret del af deres hverdag og måde at arbejde på i børnehaven.   
 
Personalet har arbejdet konkret med de pædagogiske læreplaner i projektperioden. De pædagogiske 
læreplaner har blandt andet været diskuteret i forbindelse med det ene konsulentbesøg, og 
personalet har efterfølgende formuleret deres planer i forhold til børn med særlige behov. Personalet 
har bevidst valgt ikke at gøre brug af ordet inklusion i deres formulering, idet de til et forældremøde 
oplevede, at forældrene havde svært ved at forstå og forholde sig til dette ord.  
 
Effekter af udviklingsforløbet 
Når informanterne skal definere et inkluderende læringsmiljø lægger de især vægt på begrebet 
fællesskab. Det er for personalet imidlertid ikke nok, at barnet blot sidder med i fællesskabet. 
Barnet skal også være en del af det, der foregår og føle, at det er meningsfuldt at være med i det 
fællesskab: ”Hvordan er de med, hvad er måden de er med på, er de en del af det, der foregår” 
 
For at der skal være tale om læring lægger informanterne desuden vægt på, at der skal være en 
mening med de aktiviteter, der foregår, og ikke mindst at børnene skal kunne forstå denne mening. 
For at skabe et inkluderende læringsmiljø må man ifølge informanterne forstå det enkelte barns 
situation og indlejrede habitus: ”Hvis de først kan forstå meningen med det og se ideen med det, så 
kan vi også flytte dem og ikke bare hive dem ind i noget, hvor de tænker, hvad skal jeg det her for” 
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For at skabe et inkluderende læringsmiljø er det vigtigt, at personalet overfor børnene udviser 
anerkendelse og nærvær. Personalet kan herigennem bidrage til, at barnet føler, at det er ok og 
dermed stimuleres også barnets lyst til deltagelse.  
Anerkendelse og nærvær handler for personalet om at sende nogle signaler, der giver barnet 
selvværd og selvtillid. Det er ofte manglende selvværd, der gør, at barnet enten ekskluderer sig selv 
eller ekskluderes af andre. Informanterne nævner flere eksempler på situationer, hvor deres 
pædagogiske tilgang til situationen har været med til at fremme et inkluderende læringsmiljø:  
”Vi siger højt og tydelig, hvem som har været med til at bage, så han føler, han er dygtig og vigtig. 
Vi giver de andre børn en fornemmelse af, at de ikke havde fået de boller, hvis ikke han havde været 
der. 
Der var nogle børn, der kom og spurgte, hvordan de skulle gøre, og så sagde vi, spørg X, han ved 
det”. 
 
Anerkendelsen fra andre børn er også væsentlig og bidrager til at skabe venskaber. 
Informanterne vurderer, at de ikke alene kan bryde børnenes sociale arv og skabe lige 
deltagelsesbetingelser for alle: ”Vi kan ikke bryde den sociale arv. Det kan vi ikke! Men det vi er 
enige om er, at vi i hvert fald kan sikre, at når de er her, så har de det godt” 
 
Informanterne mener, at de er blevet mere bevidste omkring de ting, som er afgørende for skabe et 
miljø for børnene, som er både inkluderende og lærings- og meningsfuldt for den enkelte. 
Informanterne har svært ved at få øje på tegn hos børnene, som indikerer, at der er blevet skabt et 
mere inkluderende læringsmiljø i børnehaven som følge af projektet, men hos personalet er der tegn 
herpå: ”Vi ser anderledes på nogen ting. Det er situationen, der er dårlig, ikke barnet” 
 
Projektet har i høj grad været med til at udvikle en fælles teoretisk referenceramme i børnehaven. 
Personalet har således på personalemøder brugt meget tid på at diskutere de forskellige begreber og 
herigennem udviklet en fælles forståelse af teorien bag og brugen af de enkelte modeller og 
værktøjer. 
 
Personalegruppen i børnehaven er lille og har arbejdet sammen de seneste 30 år. Dette giver ifølge 
personalet en åbenhed, der gør, at de kan flytte rigtig meget med relativt få ressourcer: ”Man skal 
ikke hele tiden tænke over, hvad man skal sige til folk. Der er ingen, der bliver fornærmet. Vi er 
gode til at snakke, hvis der er et eller andet, og selvom vi handler lidt forskelligt, er vores mål det 
samme”. 
 
Denne samarbejdskultur vurderes til at have været fremmende for projektet i børnehaven. 
Personalet har oplevet de største udfordringer i forbindelse med arbejdet med evaluering og 
dokumentation. Evaluering og dokumentation er så ny en praksis i forbindelse med det 
pædagogiske arbejde i børnehaven, at de forskellige evalueringsredskaber og modeller ikke er en 
integreret del af hverdagen.  
Personalet oplever, at det er svært at finde tid til at fordybe sig, blive fortrolige med og automatisere 
brugen af evalueringsmodellerne i deres hverdag. 
 
Informanterne mener, at projektet bør følges op gennem mindre konferencer med temaer, der ligger 
i forlængelse af arbejdet med udsatte børn. Personalet har således som eksempel allerede oplevet en 
tæt kobling mellem arbejdet med udsatte børn og arbejdet med mobning i børnehave og SFO: 
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Konklusion 
Børnehavens personale har alle deltaget i kurset, hvilket har været betydningsfuldt i forhold til at 
integrere kursets teorier og metoder i børnehavens pædagogiske arbejde på en effektiv og 
gennemgående måde. 
Kurset har gjort personalet teoretisk klogere. Personalet har efter kurserne brugt meget tid på 
personalemøder til at diskutere de forskellige begreber og har herigennem fået skabt en fælles 
forståelse af begrebernes betydning og anvendelse. 
Fra kurset fremhæves særligt to fænomener, som har ændret personalets tænkning og praksis. For 
det første begrebet habitus og på, hvilke krav dette begreb stiller til dem som personale. For det 
andet vigtigheden af at møde såvel børn som forældre med en positiv tilgang. Personalet har således 
erfaret, at et fokus på børnenes kompetencer frem for mangler er fremmende for samarbejdet med 
både børn og forældre. 
Børnehaven har gjort brug af konsulentbistand to gange. Begge gange havde personalet på forhånd 
kontaktet konsulenten og meddelt, hvad de ønskede rådgivning omkring. Konsulentens faglighed 
fremhæves samt evne til at eksemplificere teorien på en måde, der satte personalet i stand til at 
omsætte teori til praksis. 
 
Personalet har gennemført to konkrete tiltag i forbindelse med projektet. Der er udarbejdet nye 
samtaleskemaer for forældresamtaler med udgangspunkt i modellen om hjerte- og kaktusord. Disse 
samtaleskemaer har haft en positiv effekt på kommunikationen og samarbejdet med forældrene. 
Desuden er der gennemført et udviklingsforløb med fokus på et barn, som i perioder var meget 
opmærksomhedssøgende og krævende i dagligdagen. Personalet har via en positiv og anerkendende 
tilgang til barnet opnået den positive effekt, at barnet har fået flere legerelationer og er blevet 
mindre opmærksomhedskrævende i forhold til de voksne. 
En velfungerende samarbejdskultur med gode relationer mellem personalet, børn og forældre har 
været en fremmende faktor, samtidig med at projektet har bidraget til at videreudvikle 
samarbejdskultur.  
Herudover skinner det gennem hele interviewet tydeligt igennem, at mange modeller, værktøjer og 
pædagogiske tilgange gennem refleksion, diskussion og handling er blevet en integreret del af 
pædagogernes hverdag og måde at arbejde på. 
 
Personalet har konstrueret deres egen model, som kobler flere af de præsenterede teorier og 
begreber med hinanden. Dette indikerer, at personalets læringsudbytte har været høj. 
 
Børnehaven har udviklet en fælles bevidsthed og en praksis, som er meningsfuld, 
læringsfremmende og inkluderende. Desuden har personalet skabt en fælles teoretisk 
referenceramme. 
 
Børnehaven definerer et udsat barn, som et barn der er uden for fællesskabet. 
Et inkluderet barn er derimod et barn, som er en del af et fællesskab; oplever mening ved deltagelse 
heri og bidrager til fællesskabet. Det udsatte barn kan ekskludere sig selv, hvorfor det er vigtigt, at 
personalet modvirker dette via en anerkendende tilgang. 
Projektet har været med til at ændre på personalets pædagogiske praksis, og har fremmet såvel et 
inkluderende læringsmiljø som mere lige deltagelsesbetingelser for børnene. 
 
I forhold til fremtiden mener institutionen, at den bør prioritere en mere systematisk 
evalueringspraksis. Desuden anbefaler børnehaven, at der foretages opfølgninger gennem mindre 
konferencer med temaer med relevans for arbejdet med udsatte børn. 
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4.4 Case D 
I børnehaven arbejder en leder, fem pædagoger og tre pædagogmedhjælpere. Seks arbejder i 
fuldtidsstillinger, mens resten er ansat i deltidsstillinger. Børnehaven er normeret til 52 børn, men 
har i øjeblikket 29 børnehavebørn og 10 småbørn og dermed i alt 39 børn. Børnene er fordelt på tre 
stuer; to stuer med børnehavebørnene og en stue med småbørn.  Børnehavebørnene er fordelt 
tilfældigt på de to stuer. Hvis det er muligt, tages der dog hensyn til fordelingen af drenge og piger.  
Forældregruppens socio-økonomiske status er primært middel, mens deres uddannelsesmæssige 
profil er blande (dog ingen højtuddannede).  
I interviewet deltog fem ansatte, hvoraf en var lederen. 
 
Vurdering af kvaliteten af kompetenceudviklingsforløbet 
Hele personalet har deltaget i kurset. Informanterne mener, at det har været positivt at alle (også 
medhjælperne) har deltaget, og at kursusinddelingen i faggrupper var en god ide.  
En informant giver udtryk for, at hun inden kurset besad en viden om mange af de begreber og 
metoder, som blev præsenteret på kurset. Hun mener derfor ikke, at hun har fået noget nyt med fra 
kurset.  
De andre informanter mener, at de har fået opfrisket mange begreber og metoder, som er brugbare i 
deres daglige arbejde med børnene og forældrene. De er især blevet bedre til at fastholde den 
positive tilgang til både børn og forældre. De fortæller, at de er meget bevidste om at snakke 
positivt og anerkendende til og om børnene: ”Forskellen er, at vi har mere fokus på det. Og vi 
støtter hinanden i det og minder hinanden om det. Det er jo ikke gået helt fra den ene grøft til den 
anden. Men det handler om bevidsthed og fokus på det. Og igen.. vi har alle sammen hørt det 
samme” 
 
Informanterne fortæller, at værktøjet ”Vend mønten” og begrebet ”Doxa” har haft stor betydning – 
sidstnævnte især i forhold til arbejdet med forældrene. De er blevet mere bevidste om, hvordan de 
snakker til forældrene, og at de ikke kan lave om på dem. De er blevet bedre til at møde dem, hvor 
de er, hvilket kommer til udtryk i følgende citat: ”Vi kan altså bare ikke lave de forældre om, fordi 
de har det med, de nu engang har. Og det kan vi ikke ændre på, men vi kan prøve at gøre det bedre 
for børnene, mens de er her. Og vi kan også prøve at give forældrene nogle redskaber til at hjælpe 
deres børn, men vi kan ikke lave om på dem”.  
  
Alle mener, at der er blevet præsenteret for mange modeller, begreber og metoder på kurset – især 
dokumentations-/evalueringsmodeller. De giver udtryk for, at udbyttet havde været større, hvis de 
havde haft et mindre antal, de skulle forholde sig til. Dette ville samtidig muliggøre en større 
fordybelse i de enkelte modeller.  
 
Institutionen har gjort brug af konsulentbistanden to gange. Ved første konsulentbesøg arbejdede de 
med handleplaner i forhold til udsatte børn og deres pædagogiske lærerplaner. De fortæller, at de fik 
sat ord på og systematiseret det, de i forvejen gør i deres dagligdag samt drøftet, hvilke 
udviklingsforløb de ønskede at igangsætte. 
Ved andet konsulentbesøg arbejdede de med målsætninger i forbindelse med de pædagogiske 
læreplaner. De giver udtryk for, at det var betydeligt sværere end ved første konsulentbesøg: ”Vi fik 
noget konkret ud af det, men har svært ved at arbejde videre med det … det første var noget vi 
egentlig går og gør i hverdagen, så det lå jo lige for … det andet var sådan noget mere diffust 
noget” 
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En informant mener, at det reflekterende referat, som de fik udleveret efter andet konsulentbesøg, 
var skrevet i et ”pædagogisk sprog”, som gjorde det sværere at forholde sig til og omsætte i praksis: 
”Det referat vi fik, det stod i et sådan lidt pædagogisk sprog. Og det er fint nok, hvis man kan forstå 
det, men hvis man sådan skal falde over hver andet ord, så bliver det bøvlet … hvorimod det vi 
gjorde første gang, var vores egne ord”  
Alle mener, at det første referat var nemmere at forholde sig til.  
 
Alle giver udtryk for, at de følte en forpligtelse overfor konsulenten, hvilket de ser som en 
fremmende faktor. De mener, at denne forpligtelse var årsagen til, at de kom i gang med 
udviklingsarbejdet. Der er enighed om, at arbejdet var gået i stå, hvis de ikke havde haft 
konsulentbesøg. Dette skyldes hverdagens travlhed.  
De mener ikke, at konsulenten har medvirket til at omsætte teori til praksis men rettere at omsætte 
”praksis til teori”. Med dette mener de, at de fik sat teori på deres praksis.  
De mener alle, at der var god sammenhæng mellem kurset og konsulentbistanden, idet konsulenten 
var god til at referere til kurset.  
 
Igangsatte udviklingsforløb 
Informanterne er enige om, at et udsat barn kan defineres, som et barn der ikke trives.  
Mistrivsel kan opstå som en konsekvens af de hjemlige forhold såsom dødsfald i nærmeste familie 
eller psykisk syge forældre el. lign.. Antallet af udsatte børn er stigende og informanterne vurderer, 
at børnehaven har 10-12 udsatte børn(over 10% af den samlede børnegruppe).  
 
Der er gennemført to konkrete udviklingsforløb. De to forløb er planlagt af stuens personale; har 
haft fokus på et udsat barn og personalet har brugt SMITTE-modellen. 
 
På den ene stue handlede det om en pige, som kommer fra en udsat familie. Personalet vurderede, at 
pigen var følelsesmæssigt understimuleret. Målet med tiltagene var, at pigen fik lært at vise glæde. 
De aftalte derfor, at de hver især skulle have fokus på at give pigen opmærksomhed og omsorg. 
Stuens personale giver udtryk for, at de har opnået målet, idet pigen trives og har det bedre – ”et 
mere opmærksomt barn med liv i øjnene”.  
På den anden stue handlede det om en dreng, som ingen bedste venner havde. Målet var, at drengen 
skulle have én bedste ven. Drengen har endnu ikke fået en bedste ven, men han er blevet en anden 
dreng, som er positiv og har lettere ved at indgå i aktiviteter med de andre børn: ”Han har fået en 
lidt mere positiv tilgang til sin omverden - til alle - både til personalet og til børnene” 
 
Personalet har positive erfaringer med SMITTE modellen, hvilket illustreres af følgende: ”Jeg 
synes, det har været utroligt positiv at gøre – bare det at have fokus på det barn og så have de der 
mål og hvordan vil vi … det har virket rigtig godt.” 
”Når man så kan se, at det har virket, så er det nemmere at gå i gang med en anden gang” 

 
Personalet på den ene stue med børnehavebørn giver udtryk for, at de ville have igangsat mere, hvis 
de havde haft en ekstra pædagog ansat. En hæmmende faktor for dem har derfor været manglende 
ressourcer. På småbørnsstuen har de mere tid til det enkelte barn, og de føler derfor ikke, at de er 
blevet bremset pga. ressourcemangel. De mener dog, at de fysiske rammer har været en 
begrænsning for aktiviteter med børnene.  
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Effekter af udviklingsforløbet 
En informant giver udtryk for, at et inkluderende læringsmiljø er et miljø, hvor der er plads til alle, 
og hvor alle bidrager ud fra deres forudsætninger. De er alle enige om, at ”fællesskab” er et 
nøgleord i forhold til inklusion: ”At man føler, man er en del af fællesskabet. Inkluderende er da at 
få lov til at være, hvor man har lyst til… at man har noget at komme herhen efter… at man er med i 
fællesskabet.” 
 
Informanterne mener, at skabelsen af et inkluderende læringsmiljø blandt andet kan ske ved: ”At 
være positiv overfor alle børn også de børn, der er lidt på tværs. At man er positiv overfor dem, så 
de andre børn lærer at se det barn på en positiv måde.” 
Informanterne mener, at de i institutionen har mange fællesaktiviteter, som er med til at opbygge et 
fællesskab og dermed et inkluderende læringsmiljø.  
 
Informanterne giver udtryk for, at de ikke tror på lige deltagelsesbetingelser for alle børn, men 
personalet tilstræber at skabe mere lige deltagelsesbetingelser for alle børn. 
Dette gøres ved omfordeling af ressourcer: ved at sætte fokus på enkelte børn.  
En informant udtrykker virkningen af det øgede fokus således: ”Det er, når vi sætter fokus på de 
børn, som ikke trives. Lige så snart vi har fokus – vi skal bare nævne deres navn på et stuemøde, så 
er det lige før, man synes, man kan mærke, at der sker noget. Og hvis det virkelig bliver grelt, så 
har vi jo nogle fagfolk, som vi skal trække på.” 
Informanterne mener, at de to konkrete udviklingsforløb har medvirket til at skabe lige 
deltagelsesbetingelser. Tegn herpå er, at barnet ”vokser”, og at der generelt sker noget i en positiv 
retning: ”Jeg håber og tror da, at de oplever, at vi snakker anderledes til dem. Netop det der med, 
at vi prøver ikke at skælde så meget ud og prøver at spørge ind til, hvis der er en konflikt eller 
noget” 

 
Samarbejdet med forældrene har projektet ikke påvirket. Personalet taler meget med forældrene og 
er bevidste om, at der er stor forskel på forældre: ”nogle forældre stritter imod, mens andre er SÅ 
taknemmelige”. 
Informanterne mener, at det er nemt at samarbejde med forældrene og få dem til at arbejde i samme 
retning. Graden af samarbejde afhænger dog af forældrenes ressourcer.  
 
Der er tilknyttet en støttepædagog til institutionen (til enkelte børn). Informanterne mener ikke, at 
deres samarbejde med støttepædagogen har ændret sig qua deltagelse i projektet.  
 
Der evalueres mundtligt på personalemøderne, hvor personalet fortæller om/diskuterer deres 
oplevelser med konkrete børn. Desuden evaluerer personalet de daglige aktiviteter i forhold til de 
pædagogiske læreplaner. Denne evaluering foregår som en tjekliste, hvor de enkelte elementer 
afkrydses, hvis disse har indgået i de pågældende aktiviteter.   
 
Informanterne vurderer, at projektet har bidraget til, at personalet har fået en fælles 
referenceramme.  
For at fastholde udviklingen, mener informanterne, at de skal sørge for at holde hinanden i gang, 
sætte mål og afsætte tid til planlægning. En informant mener, at så længe de har et projekt i gang, 
bliver de mindet om at gøre brug af tillærte værktøjer: ”Vi skal fastholde hinanden og sige, at det er 
nu, vi gør det, og at det er det, vi gør omkring det barn eller den aktivitet”  
 
I forhold til fremtiden anbefaler informanterne opfølgning i form af konsulentbesøg. 
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Konklusion 
Børnehavens personale har alle deltaget i kurset, hvilket har været positivt i forhold til skabelse af 
en fælles teoretisk referenceramme. 
Kurset har bidraget til, at personalet er blevet bedre til at have en positiv tilgang til børn og 
forældre. 
Kurset har ikke bidraget med ny viden, men med relevante begreber og værktøjer. Fra kurset 
fremhæves især begrebet ”Doxa” og værktøjet ”Vend mønten” som elementer, der har haft en effekt 
på personalets tænkning og praksis.  
Personalet mener, at der på kurset er blevet præsenteret for mange begreber, modeller og værktøjer. 
Læringsudbyttet ville have været højere, hvis kurset i stedet havde koncentreret sig om færre 
begreber og værktøjer, som deltagerne kunne have fordybet sig i. 
Børnehaven har gjort brug af konsulentbistand to gange. Det første konsulentbesøg + reflekterende 
referat har bidraget til, at personalet har fået sat teori på deres praksis, hvilket indikerer, at tavs 
viden er blevet til eksplicit viden. Konsulenten formåede at skabe sammenhæng mellem personalets 
praksisviden og relevante teoretiske begreber. 
Værdien af det andet konsulentbesøg+reflekterende referat vurderes markant lavere og kritiseres 
især for at være for teoretisk og for lidt anvendelig, men konsulentbistanden har været afgørende for 
institutionens arbejde med inklusion i praksis. 

I forbindelse med projektet er der arbejdet med handleplaner i forhold til udsatte børn samt to 
konkrete udviklingsforløb. De to udviklingsforløb var med to udsatte børn, hvor målet med det ene 
forløb var at få barnet til at vise glæde, og målet med det andet forløb var at barnet fik en ven. Det 
første mål er opfyldt. Midlet til at nå målet var at personalet udviste barnet positiv opmærksomhed 
og omsorg. Det andet mål er ikke opfyldt, men forløbet har betydet, at barnet er blevet mere positiv 
i sin tilgang til andre. Personalet har i forhold til udviklingsforløbene taget udgangspunkt i SMITTE 
modellen. 

Flertallet af informanterne mener, at projektet har resulteret i, at personalet har fået en mere positiv 
tilgang til såvel børn som forældre samt en øget opmærksomhed på forældrenes forskellige 
udgangspunkter. Projektet har ikke ændret på samarbejdet med støttepædagogen. 

En fremmende faktor for udviklingsforløbende har været personalets fælles teoretiske 
referenceramme samt anvendelsen af Smitte-modellen. 

Børnehaven definerer et udsat barn, som et barn der ikke trives. Fællesskab er nøgleordet i 
børnehavens definition af et inkluderende læringsmiljø. Udviklingsforløbene har bidraget til at 
skabe et inkluderende læringsmiljø, idet to børn har fået lettere ved at indgå i fællesskabet med de 
andre børn. Vedrørende lige deltagelsesbetingelser giver casen ikke grundlag for at udsige, om 
udviklingsforløbene har bidraget hertil, men personalet vurderer, at det er en målsætning i det 
daglige arbejde. 
 
I forhold til fremtiden anbefaler børnehaven opfølgning i form af konsulentbesøg, som kan bidrage 
til personalets fortsatte arbejde med begreber, modeller og værktøjer. 

4.5 Case E 
I børnehaven arbejder en leder, fem pædagoger og to pædagogmedhjælpere. Fire pædagoger og en 
pædagogmedhjælper er deltidsansatte, resten er fuldtidsansatte.   
Der er 56 børn i institutionen fordelt på tre stuer. Stuerne er aldersintegrerede. 



47 
 

Forældrenes socio-økonomiske profil og uddannelsesmæssige status er under middel.  
I interviewet deltog lederen og souschefen. 
 
Vurdering af kvaliteten af kompetenceudviklingsforløbet 
Casen giver ikke grundlag for at udsige, om kurset har gjort informanterne teoretisk klogere, men 
de er på kurset blevet introduceret for mange gode redskaber.  
De har kopieret den udleverede pegeplade og udvalgt enkelte redskaber, som de efterfølgende har 
drøftet og afprøvet i praksis.  
Især fremhæves redskaberne ”Vend mønten”, ”Sig ikke ikke” og ”kaktus-modellen”.  
Informanterne er meget positive overfor de drøftelser og den proces, de har været igennem i forhold 
til at definere et udsat barn. Personalet har ikke gjort brug af konkrete værktøjer eller teorier fra 
kurset i denne proces, men er enige om, at kurset har styrket deres refleksion. De er især positive 
overfor den ”øjenåbner”, de fik i forhold til det at arbejde med problemstillinger: ”Problemet det er 
noget man lægger frem og så lægger til side og så fokuserer man på nogle muligheder. Det synes 
jeg har været rigtig godt, at det er blevet i talesat så meget på det kursus… Min oplevelse den har 
været førhen, at man kunne godt tage en problemstilling op, men man blev ved med at kører rundt i 
problemstillingen og de ligesom forstærkede hinanden … hvor vi tidligere faktisk fuldstændig havde 
lukket af for at se muligheder i stedet for” 
Informanterne mener, at det var positivt at blive præsenteret for mange begreber, modeller og 
værktøjer på kurset, idet det har givet mulighed for at vælge lige præcist det, som er mest relevant 
og brugbart.  
  
Institutionen har haft besøg af en konsulent to gange.   
Ved første konsulentbesøg snakkede de om begrebet udsatte børn. Konsulenten gav dem redskaber 
til at gå videre med processen omhandlende udarbejdelse af handleplaner for de udsatte børn i 
forhold til de pædagogiske læreplaner: ”Hun gav os redskaberne til at gå i gang med det. For vi 
havde det inde i vores hoveder og vi kunne selv sige, at det var det vi ville, men hvor hun så ligesom 
gav os muligheden og redskaberne til at gå i gang med det” 
Ved andet konsulentbesøg havde de fokus på konkrete metoder og begreber og deres anvendelse i 
praksis. Her blev de blandt andet enige om, at de fremover ville have fokus på ”positive 
læringshistorier”. Derudover besluttede de, at de vil arbejde med SMITTE modellen.  
Børnehaven er endnu ikke kommet videre med arbejdet fra andet konsulentbesøg.  
 
Informanterne mener, at der har været en god sammenhæng mellem kurset og konsulentbistanden. 
De synes især, at den positive tilgang har været gennemgående.  
Da de ved andet konsulentbesøg arbejdede med SMITTE modellen blev de ved med at falde tilbage 
til problemstillinger. Specielt i denne sammenhæng var konsulenten god til at fastholde dem i den 
positive tilgang. 
Informanterne mener, at konsulenten gjorde det lettere at omsætte teori til praksis.  De fortæller, at 
især de reflekterende referater har været til stor nytte i den forbindelse. De mener, at de 
reflekterende referater er med til at fastholde personalet, idet det er lettere at være loyal overfor 
noget, man har besluttet, når det er formuleret skriftligt. På denne måde er det samtidig lettere at 
tage op til diskussion igen og arbejde videre med:  ”Gud ja, det snakkede vi også om, det var det vi 
ville - og det er ligesom med til at fastholde vores personale i det. At det var det, vi snakkede om og 
det var det vi ville. Så skal man jo også være loyal over for det, vi har besluttet kan man sige – det 
står sort på hvidt”  
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Igangsatte udviklingsforløb 
I institutionen havde personalet en brainstorm over, hvad udsathed er. De kom frem til, at udsathed 
kan opdeles i to overordnede kategorier – længerevarende og kortvarende udsathed. Informanterne 
forklarer, at længerevarende udsathed eksempelvis kan skyldes, at barnet har psykisk syge forældre, 
hvorimod kortvarende udsathed eksempelvis kan skyldes dødsfald, skilsmisse o. lign..  

 
Efter brainstormen udarbejdede de handleplaner for konkrete tilfælde af udsathed, som 
efterfølgende er indskrevet i de pædagogiske læreplaner. Informanterne mener det er positivt, at 
personalet har opbygget en fælles viden og alle ved, hvad de bør gøre: ”Et barn der er i den 
position vil i den periode måske ikke gøre, som de voksne siger eller reagerer på en mærkelig 
måde; vil ikke sætte sig hen til et bord og spise, som den ellers plejer bare at gøre eller vil ikke gå 
ud og vaske fingre; men at vi så er opmærksomme på – jamen det er fordi, det barn er udsat lige nu, 
at vi så går lidt ekstra med det barn i hånden, og vi tager lidt ekstra om det, vi taler lidt ekstra med 
det barn, vi læser måske lidt flere bøger i den periode, og tager dem med lidt på tur. Det er sådan 
nogle ting, der er vigtigt, at vi alle sammen ved, at vi gør.” 
 
Informanterne vurderer, at fire til fem af børnehavens børn kan defineres som længerevarende 
udsatte, og antallet af børn, der er udsat kortvarende, varierer meget.  
De understreger, at man skal huske, at et barn også kan være udsat uden at komme fra en udsat 
familie. Personalet spotter at et barn er udsat ved, at der sker en ændring af barnets adfærd i en 
negativ retning.  
I forbindelse med projektet er personalet begyndt at arbejde mere i mindre grupper med børnene.  
En informant fortæller om et tiltag ”Spisning i Café”, hvor børnene har mulighed for at spise i 
mindre grupper og selv styre, hvor længe de vil spise.  
 
Et andet tiltag har været, at personalet i nogle enkelte situationer har forsøgt at møde børn, der ikke 
snakkede pænt med en positiv tilgang, når de mindst ventede det. Nogle børn har reageret godt. På 
evaluators spørgsmål om, hvordan man kan møde et barn positivt samtidig med, at barnet forstår, at 
der er noget, det ikke må, svarer en informant: ”En af de ting er at bruge følelse – altså at jeg kan 
se, høre og forstå - og så komme med muligheder til det barn”…”…og så fortælle, at det ikke er 
ham der er dum, men at der er de ting, han gør”. 
 
Informanterne fortæller, at de igen og igen tager sig selv i at have en negativ tilgang, men at de 
forsøger at minde hinanden om at have en positiv tilgang.  
De mener, at en anerkendende tilgang til børnene er vigtig i forhold til inklusion. Børn, der bliver 
anerkendt opbygger et større selvværd og har derfor lettere ved at indgå i et fællesskab med andre 
børn.  
Én informant fortæller, at en anerkendende tilgang for hende er, når man analyserer den måde, 
hvorpå man kommunikerer med børnene, og man derved er bevidst om, at tingene kan siges på 
forskellige måder. Hun kommer med følgende eksempel: ”Lille X går ud på legepladsen sammen 
med en voksen. Så hiver han den her neongrønne slikkepind op af  lommen og den ene voksne siger: 
den må du da ikke have med i børnehave, gi mig den. Så igen hiver han den op af lommen for den 
anden voksne, som siger: nej, en flot slikkepind du har med der, hvem har du dog fået den af? Så 
fortæller han jo glad, hvem har fået den af. Jamen, skulle vi to ikke gå ind og lægge den i din taske 
indtil mor kommer. Eller hvad synes du, vi skal gøres ved den, indtil mor kommer? Det er jo der, vi 
er nede og arbejde med essensen af anerkendende kommunikation.”. 
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Effekter af udviklingsforløbet 
For at skabe et inkluderende læringsmiljø mener informanterne, at det er vigtigt, at de voksne får 
øje på de børn, der ikke trives, som ingen venner har og som har svært ved at indgå i lege og 
aktiviteter med andre børn: ”At man gør en indsats for at hjælpe dem med at komme ind i 
legerelationer eller hjælpe dem med at finde ud af, hvordan leger man sammen. Det kan være helt 
konkret, at man bliver nødt til at sidde sammen med dem to og to” 

Den voksne skal være god til at vise og lære barnet, hvordan man leger med andre børn. Det er 
vigtigt, at der er fokus på barnet, således at barnet får nogle succesoplevelser og måske får lov til 
lidt mere end nogle af de velfungerende børn. Det er vigtigt, at personalet forsøger at møde 
børnene, hvor de er og tager udgangspunkt i deres værdier.  
Kurset har hjulpet til at få italesat, hvad et inkluderende læringsmiljø er, og hvorledes dette miljø 
kan skabes.  
Informanterne mener, at de tiltag, de har igangsat, har medvirket til at skabe et inkluderende 
læringsmiljø.  
Det har haft en effekt på personalet og på børnene: Det har resulteret i gladere børn, mere 
tillidsfulde og mere forstående børn. Personalet øver sig i at give børnene ansvar. 
 
I institutionen har de ikke debatteret, hvad de forstår ved lige deltagelsesbetingelser for alle børn. 
De forsøger i institutionen at skabe nogle rammer, hvor alle får nogle muligheder. Det kan dog være 
svært at skabe lige deltagelsesbetingelser for alle børn, idet alle kommer med forskellige vilkår 
hjemmefra – eks. beskidt tøj, meget dårligt sprog mm.. Informanterne mener, at det har stor 
betydning, at man tilgodeser de udsatte børn i arbejdet med at skabe lige deltagelsesbetingelser.  
Intentionen med tiltagene har været at fremme lige deltagelsesbetingelser.  
I og med at institutionen fungerer som et åbent hus leger børnene meget på kryds og tværs, men 
personalet er ikke helt klar over, om de også leger hjemme hos hinanden. De så gerne, at de udsatte 
børn legede med nogle af de mere velfungerende børn og eventuelt tog med hinanden hjem: ”Jeg 
ved godt, at lige børn leger bedst, men jeg så gerne at børn fra mere velfungerende familier tog 
børn fra mere socialbelastede familier med hjem” 
 
Informanterne mener, at det er vigtigt, at personalet og forældrene har tillid til hinanden.  
Tillid er en af børnehavens værdier. 
Informanterne mener, at personalet har et rigtig godt samarbejde med forældrene, også de udsatte 
familier. Personalet respekterer forældrene som børnenes forældre og er ikke altid negative overfor 
dem. En informant fortæller om en situation, hvor en mor gav udtryk for, at hun udelukkende havde 
fået negative tilbagemeldinger i en periode. Herefter blev de enige om at have fokus på det positive 
frem for det negative: ”Vi ved alle, at han slår, men det har hun ikke brug for at få at vide hver dag, 
hun mangler også at få nogle gode ting…” … ”at vi ligesom pakkede det der væk, alle vidste at han 
slog – væk med den og så finde nogle andre ting at fokusere på”. 
 

Informanterne mener ikke, at samarbejdet med støttepædagogerne har ændret sig i løbet af 
projektet.  

Informanterne fortæller, at det er blevet mere ”legalt”, at give hinanden feedback både mellem 
pædagog og leder og pædagogerne imellem. De mener, at dette skyldes, at der nu har været fokus 
på området. Derudover har de taget en fælles beslutning om, hvad der skal ændres. De forstår 
hinanden og behøver ikke længere at forklare, hvorfor de gør, som de gør. 
Informanterne mener ikke, at de er gode til at evaluere skriftligt, men arbejder på at blive bedre.  
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De evaluerer ikke mere end før, men gør det mere systematisk, idet SMITTE modellen anvendes:.  
”Vi har evalueret hele tiden, men nok ikke på samme måde og ikke så dybdegående” 
 
Projektet har ikke ændret den mundtlige evaluering i personalegruppen, men personalet er blevet 
mere bevidste og opmærksomme på at have en positiv tilgang, når de evaluere mundtligt.  
 
Informanterne fortæller, at det er blevet betydeligt tydeligere, at der er nogle børn, som ikke kan 
inkluderes, og institutionen derfor ikke kan rumme. Da børnehaven arbejder målrettet mod 
inklusion, kan det resultere i store frustrationer, når et barn ikke kan inkluderes. Disse børn bør 
være et andet sted, hvor de har mulighed for at blive inkluderet i et fællesskab.  
 
Informanterne mener, at personalet har fået en fælles referenceramme for arbejdet med udsatte børn 
og inklusion.  
  
Informanterne mener, at de fremover skal være gode til at fortsætte dialogen omkring den tilegnede 
viden. Det er vigtigt, at personalet fortsat snakker om konkrete metoder og begreber, og fortsætter 
med at gøre brug af dem i praksis.  
 
Konklusion 
Til interviewet deltog institutionens leder og souschef. Lederen fungerer ikke som pædagog. Der er 
derfor en risiko for bias: at interviewet ikke indfanger de vurderingsforskelle og nuanceringer, der 
måtte være hos personalet i institutionen.   
 
Børnehavens personale har alle deltaget i kurset. Kurset har ikke gjort personalet teoretisk klogere, 
men gjort personalet mere opmærksom på fænomenerne udsathed og inklusion. En kvalitet ved 
kurset var, at der blev præsenteret mange forskellige modeller og redskaber. Især fremhæves tre 
redskaber: ”Vend mønten”, ”Sig ikke ikke” og ”Kaktus-modellen” . 
Desuden har kurset bidraget til den enkeltes refleksion og den professionelle dialog om begreberne 
udsathed og inklusion, hvilket er indikatorer på læring. 
Personalet har udarbejdet en fælles definition af begrebet udsathed; drøfter løbende en 
anerkendende tilgang til børnene og har fået mere fokus på muligheder frem for problemer. 
Børnehaven har gjort brug af konsulentbesøg to gange. Første gang iværksatte konsulenten en 
proces omkring at udarbejde en fælles definition af udsathed og udarbejdelse af handleplaner i 
forhold til de pædagogiske læreplaner. Anden gang drøftedes konkret værktøjer og det at have en 
positiv tilgang. Desuden blev der arbejdet med SMITTE-modellen. 
Konsulentbesøgene og de reflekterende referater har dels bidraget til at skabe sammenhæng mellem 
teori og praksis dels bidraget til at fastholde personalet i arbejdet med inklusion.  
 
Deltagelsen i projektet har bl.a. resulteret i nogle interessante og betydningsfulde drøftelser om 
begrebet udsathed og personalets tilgang til børnene i institutionen, hvilket har bidraget til at skabe 
en fælles referenceramme. Institutionen har ikke iværksat specifikke udviklingsforløb, men arbejdet 
med at integrere elementer fra kompetenceudviklingsforløber i den daglige praksis: I interviewet 
gives der flere eksempler på, hvordan personalet i hverdagens samvær med børnene anvender en 
positiv og anerkendende tilgang. 
Udsathed er desuden skrevet ind i institutionens pædagogiske læreplaner.  
Desuden har projektet betydet, at personalet i højere grad prioriterer at arbejde med små grupper 
med henblik på inklusion. 
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Projektet har bidraget til at skabe en feedback-kultur hos personalet og mellem leder og personale, 
hvor det er blevet legitimt at kommentere hinandens praksis.   
Børnehavens evalueringspraksis er blevet mere systematisk med brug af SMITTE-modellen. 
 
Børnehaven har udarbejdet en fælles definition af udsathed, hvor der skelnes mellem kortvarende 
udsathed og længerevarende udsathed. Projektet har været med til at ændre personalets tænkning og 
praksis og har bidraget til at skabe et inkluderende læringsmiljø. Det er derimod usikkert om 
projektet har bidraget til at skabe mere lige deltagelsesbetingelser for børnene.   
Personalets anerkendende tilgang kan medvirke til at øge barnets selvværd og dermed øge 
muligheden for at barnet blive bedre til at skabe relationer til andre. Børnehaven har observeret tegn 
på, at børn er blevet gladere, mere tillidsfulde og mere forstående. 
  
I forhold til fremtiden mener børnehavens ledere, at det er vigtigt at fastholde den professionelle 
dialog om den tilegnede viden og redskaber samt fortsætter med at gøre brug af dem i praksis.  

4.6 Case F 
I børnehaven arbejder to pædagogmedhjælpere og otte pædagoger, hvoraf en er leder. Fire 
pædagoger arbejder i fuldtidsstillinger, mens resten arbejder i deltidsstillinger. Institutionen er 
normeret til 63 børn, men har på nuværende tidspunkt 65 børn fordelt på tre stuer. En stue er en 
småbørnsstue ”modtagestuen”, hvor børnene først starter, hvorefter de bliver sluset ud på de andre 
stuer, når de bliver ældre. De to andre stuer er til børnehavebørn.  
Forældrenes socioøkonomiske status og uddannelsesmæssige profil er middel og under middel. 
I interviewet deltager tre ansatte – to pædagoger og en medhjælper. Institutionens leder deltog ikke. 
 
Vurdering af kvaliteten af kompetenceudviklingsforløbet 
Informanterne mener ikke, at kurset har gjort dem teoretisk klogere.  
En pædagog er nyuddannet, hvorfor meget af den viden, der blev præsenteret, var kendt viden. En 
anden fortæller, at hun lige havde været på et andet kursus, hvor hun var blevet præsenteret for 
noget lignende. Hun mener alligevel, at kurset gav hende nogle ”aha-oplevelser” og startede en 
refleksion over praksis.  
Informanterne giver alle udtryk for, at det var godt at få sat ord på praksis og at få diskuteret 
forskellige metoder og begreber.  
En informant understreger relevansen af kurset: ”Jeg synes, at de oplæg der har været, har været 
relevante og måske endda lidt svære at slippe igen, fordi man jo synes, at de er relevante”  
 
De har svært ved at nævne elementer fra kurset, som, de mener, har været særlig relevante og 
brugbare. En informant nævner habitus som et begreb, hun særligt kan huske.  
Informanterne fortæller, at habitusbegrebet hjælper dem til at forstå børns adfærd.  
De mener ikke, at der blev præsenteret for mange redskaber og modeller. De er uenige om, hvorvidt 
der var for mange små praksis-øvelser. 
De er dog enige om, at det er vigtigt, at afprøve teorien i praksis.  
Informanterne mener, at kurset har bidraget til at personalet har fået en fælles referenceramme. 
 
Det er institutionens leder, som har deltaget i konsulentbesøgene.  
Informanterne har ikke set de reflekterende referater. På baggrund heraf kan informanterne ikke 
vurdere om konsulentbesøgene har bidraget til at omsætte teori til praksis og ej heller vurdere 
referaternes værdi. 
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Igangsatte udviklingsforløb 
Personalet har diskuteret definitionen af et udsat barn mange gange. Et udsat barn kan være et barn 
der er udsat familiemæssigt og/eller følelsesmæssigt. Udsathed kan være af mere permanent 
karakter eller periodisk karakter.  
Informanterne mener, de er blevet mere bevidste om også at huske de børn, som kun er udsat i en 
kortere periode. De mener, at børnene reagerer forskelligt, når de er udsatte. Overordnet lægger de 
mærke til, at et barn er udsat ved, at barnet ændre adfærd i en negativ retning. Dette kan vise sig 
ved, at barnet lukker sig inde i sig selv, bliver mere udadreagerende, tisser i bukserne og/eller hele 
tiden spørger, hvem der skal hente ham/hende i dag.  
 
Informanterne mener ikke, at de har iværksat særlige forløb i forbindelse med projekt ”Inklusion i 
Dagtilbud”.  
De mener, at dette skyldes, at de inde projektstart var en del af ”Familieprojektet” (et projekt med 
fokus på udsatte familier) og derfor allerede havde iværksat forskellige tiltag.  
Et tiltag har været at arbejde med små grupper. Begrundelsen herfor er, at nogle børn har svært ved 
at overskue tingene i store grupper og derfor har godt af at være på ture eller lave aktiviteter i 
mindre grupper.  
Børnehaven har tidligere haft en udegruppe, hvor de børn, der var med, var blandet fra stuerne og 
udsatte/ikke udsatte.  
I den forbindelse har personalet oplevet, at nogle af de udsatte børn har fået succesoplevelser, da de 
turde gøre ting, som de andre børn ikke turde. Derfor vil børnehaven fortsætte med ude-gruppen. 
 
De tiltag, der går på tværs af stuerne, bliver planlagt på personalemøderne. De tiltag, der foregår 
stuevis, bliver ofte planlagt på stuemøderne.  
En informant fortæller, at de på stuen har meget fokus på venskaber – eks. tænker de over, hvem de 
hviler ved siden af, hvem de er med på tur med osv..  
Derudover har børnehaven meget fokus på venskaber – ”Alle fortjener en bedste ven” – både internt 
og på tværs af stuerne  
De er også meget bevidste om, at børnene fra småbørnsstuen kommer på den rigtige stue, når de 
skal flytte stue. I og med at børnehaven er et ”åbent hus”, har de mulighed for at observere, hvilken 
stue børnene trækker ind på. Flytningen bliver dermed ofte en positiv oplevelse for barnet og 
informanterne fortæller, at barnet ofte ”vokser” ved flytningen.  
Informanterne mener, at alle i institution arbejder ud fra en anerkendende pædagogik. De beskriver 
den anerkendende tilgang til børnene f.eks således: ”For mig handler det helt klart om den måde 
man tiltaler børnene på, den måde man går til dem” 
”jeg synes meget, at det handler om den kontakt, man har til børnene” 
 
Børnehaven har skrevet arbejdet med udsatte børn og inklusion ind i temaerne i de pædagogiske 
læreplaner. Informanterne har svært ved at vurdere, hvilket projekt dette er et resultat af, men giver 
udtryk for, at det ikke er sikkert, at de ville have fortsat arbejdet i samme grad, hvis de ikke havde 
deltaget i projektet ”Inklusion i Dagtilbud”.  
 
De største udfordringer i forhold til projektet har været, at gennemføre tiltag, hvor to-tre 
medarbejder skal gå fra med en gruppe børn. Begrænsede ressourcer har på den måde været en 
hæmmende faktor.   
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Effekter af udviklingsforløbet 
Informanterne definerer et inkluderende læringsmiljø som et miljø, hvor alle er med: Ingen bliver 
udelukket, og der er attraktive tilbud til alle. 

Aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnene og deres interesser, motiverer børnene til at deltage 
og giver dem gejsten til at fortsætte.  
Et vigtigt element i et inkluderende læringsmiljø er at have fokus på sociale relationer. 
Informanterne mener, at deres aktiviteter er med til at skabe inklusion, idet de netop har meget 
fokus på sociale relationer. 
De tegn, de ser på, at børnehaven har et inkluderende læringsmiljø, er, at børnene er glade, ”lidt 
mere fri” og mere åbne.  
Informanterne fortæller, at de er blevet bedre til at begrunde deres ros til børnene, så børnene er 
bevidste om, hvornår og hvorfor de har gjort noget godt.    
De mener, at det gælder om at finde børns styrker og have fokus på disse i arbejdet med børnene, 
hvis man ønsker at skabe lige deltagelsesbetingelser for alle børn.  
Når der holdes rundkreds er det eksempelvis vigtigt, at både de stille børn og de larmende og mere 
voldsomme børn bliver sat i fokus og kommer til orde. Nogle gange får et barn lov til at ”læse” en 
historie for de andre børn i rundkredsen. Her bliver barnet sat i fokus og de andre børn er imponeret 
over, at han/hun kan huske hele historien. En anden måde at fremhæve nogle af børnene på er, at 
lade de store børn tage sig af de mindre, når de skal på tur sammen. Dette giver de store børn et 
ansvar, hvor de føler, at de er noget specielt.  
 
Informanterne mener, at det ikke er muligt at skabe lige deltagelsesbetingelser for alle børn i alle 
situationer. 
De nævner, at det er vigtigt ikke at glemme de normalfungerende børn. De mener, at det er vigtigt 
at finde en balancegang, hvor de udsatte børn tilgodeses samtidig med, at de velfungerende børn 
ikke bliver overset.  
De mener at, at deres praksis bidrager til at skabe mere lige deltagelsesbetingelser for alle børn, da 
de differentierer aktiviteter og tilbud efter børnenes behov.. 
 
Informanterne mener ikke, at deltagelsen i projektet direkte har ændret deres måde hvorpå de 
samarbejder med forældrene. De mener, at projektet har bidraget til en optimering af samarbejdet. 
De er enige om, at den måde de ser og møder forældrene på har ændret sig i mindre grad. I den 
forbindelse nævner de igen begrebet habitus og forklarer, at de accepterer forældrene, som de er: 
”også dem der står og gemmer sig. De har egentlig brug for det, men udtrykker det ikke, så de skal 
lige inviteres ind” 
 
Der er to støttepædagoger tilknyttet institutionen. Den ene fungerer som talepædagog for enkelte 
børn, mens den anden er nystartet og koblet på én bestemt pige.  
Børnehaven har haft en debat om støttefunktionen: ”Der blevet snakket meget inklusion omkring 
det, fordi man før tog et barn, der var udsat væk sammen med en voksen og så lavede de et eller 
andet – der er jo ingen inklusion i det. Vores plan er, at hun skal være herinde sammen med os – 
eller tage fire andre med” 
 
Inden børnehaven startede ”Familieprojektet” skulle der formuleres målsætninger, idet det skulle 
gøres muligt at vurdere effekten af projektet. Ligeledes skulle projektet evalueres skriftligt. 
Målsætningerne til de andre mindre tiltag er ikke formuleret skriftlig og tiltagene er ikke evalueret 
skriftlig.  
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Informanterne mener, at deres evalueringspraksis er blevet bedre: De snakker tingene grundigere 
igennem, idet de har tilegnet sig teorier og begreber, som de anvender i samtalen:  
”Man kan bedre begrunde de ting, man gør” 
”Man føler sig måske også mere sikker i det, man siger” 
Personalet evaluerer mundtligt en gang om måneden på et personalemøde. 
  
En informant mener, at det i dagligdagen er svært at kommentere en kollegas praksis, når det 
handler om situationer, hvor personen kunne have handlet anderledes: ”Jeg ville ikke sige du, jeg 
ville måske sige vi
 

” – når der kommenteres på kollegaens praksis. 

En informant mener de dog, at de er gode til at give hinanden feedback, hvis det er aktuelt. Desuden 
mener alle, at de er blevet bedre til at reflektere over deres egen praksis. Dette resulterer ofte i, at de 
selv bliver opmærksomme og gør opmærksom på alternative handlemuligheder i forhold til ens 
egen praksis. De mener derfor, at det ikke altid er nødvendigt at kommentere hinandens praksis.  
 
For at fastholde denne udvikling mener de, at metoder og begreber i forhold til arbejdet med 
inklusion og udsatte børn skal opfriskes engang imellem. Desuden foreslår informanterne, at 
konsulenten kunne deltage i et personalemøde, hvor der kunne tage udgangspunkt i institutionen, 
dens tiltag og personalets hverdag samt evaluering. .  
 
Konklusion 
Børnehavens personale har alle deltaget i kurset. Kurset har ikke gjort personalet teoretisk klogere. 
Denne vurdering hænger for to af personalet sammen med, at de umiddelbart inden deltagelse i 
”Inklusion i Dagtilbud” har deltaget i uddannelsesforløb, hvor samme viden er blevet præsenteret 
(hhv. seminariet og kursus for pædagogmedhjælpere)..  
Kurset har sat fokus på/ord på relevante begreber og metoder samt har bidraget til, at personalets 
refleksion over praksis er blevet styrket. Endeligt har kurset bidraget til udvikling af en fælles 
teoretisk referenceramme for personalet.  
De ansatte har ikke deltaget i konsulentbesøgene og har heller ikke modtaget konsulentens 
refleksive referater, hvorfor casen ikke kan udsige noget om værdi, nytte, kvalitet og effekt heraf. 
  
Institutionen har i en længere periode deltaget i ”Familieprojektet”, som også har haft fokus på 
udsatte børn og deres familier. Derfor er det svært og meningsløst at skelne mellem 
udviklingsforløb påbegyndt med udgangspunkt i ”Familieprojektet” eller med udgangspunkt i 
”Inklusion i Dagtilbud”. 
Dette kan være en indikator på, at det er lykkedes institutionen at koble de to projekter med 
hinanden. 
Således vurderer personalet, at projekt ”Inklusion i dagtilbud” har understøttet børnehavens arbejde 
og givet personalet motivation til at fortsætte. 
Desuden har børnehaven skrevet udsathed og arbejdet med udsatte børn ind i de pædagogiske 
læreplaner, hvilket er en indikator på integration af disse elementer i det daglige pædagogiske 
arbejde. 
 
Institutionen prioriterer dels at arbejde med mindre grupper af børn og tage på ture med udvalgte 
børn med henblik på at fremme inklusion.  
Derudover har børnehaven meget fokus på venskaber både internt og på tværs af stuerne.  
Personalet er blevet bedre til at gå i dialog med børnene. 
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Begrænsede ressourcer har væren hæmmende faktor for arbejdet med udsathed og inklusion. 
 
Børnehaven definerer et inkluderende læringsmiljø som et miljø, hvor alle er med.  
Desuden mener børnehaven, at det gælder om at finde børns styrker og have fokus på disse i 
arbejdet med børnene, hvis man ønsker at skabe lige deltagelsesbetingelser for alle børn. 
Børnehaven mener, at deres tiltag er med til at skabe inklusion og lige deltagelsesbetingelser, idet 
de tager udgangspunkt i børnenes interesser, tilgodeser enkelte børn og altid har fokus på sociale 
relationer. Casen giver dog ikke grundlag for mere uddybende at beskrive, hvordan dette konkret 
foregår. 
 
Deltagelsen i projektet har medvirket til at optimere samarbejdet med forældrene, men har ikke 
resulteret i en direkte ændring. Børnehaven mener, at den måde, de ser og møder forældrene på, har 
ændret sig i mindre grad, idet de er blevet mere bevidste og opmærksomme på forældrenes 
udgangspunkt (habitus).  
 
Børnehaven evaluerer mundtligt på personalemøder. I det kollegiale samarbejde er personalet som 
helhed ikke blevet bedre til at give hinanden feed-back.  
 
I forhold til fremtiden mener børnehaven, at begreber og værktøjer vedrørende arbejdet med 
inklusion og udsatte børn ind imellem skal genopfriskes. Desuden vil børnehaven gerne have 
opfølgning i form af konsulentbesøg. 
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5. Tværgående caseresultater 
 
I det følgende sammenlignes resultaterne af single case studierne i en tværgående matrix. Den 
tværgående analyse fungerer samtidig som en delkonklusion på caseresultaterne. 
 

Casenr. A B C D E F I alt 
                
Kompetenceudvikling               
Kurset -- ++ ++     -+   ?+ -?   
Konsulentbesøg +/-(1) +/+ (2) +/+ (2) +/+ (2) +/+(2) (?)   
Reflekterende referater - + + + +             (?)   
                
Indsatser               
Udviklingsforløb ++ ?+ ++ ?+ ++ ++   
Pædagogiske læreplaner - - + + + -   
                
Effekter               
Inkluderende læringsmiljø - + + + + ?   
Lige deltagelsesbetingelser - + + + + +   
Fælles teoretisk referenceramme + + + + + +?   
Personalesamarbejdet  - + + - + ?   
Forældresamarbejdet - + + - - +   
Evaluering + +  +              + + -   
        
 

5.1 Kommentarer til tabellen 
I den øverste horisontale række er institutionerne angivet med et casenummer fra A til F, i alt seks 
cases. Vertikalt er angivet de temaer, som er evalueringens genstandsfelter: 
kompetenceudviklingsforløbet, pædagogiske indsatser og effekter. 
 
Kompetenceudvikling 
 
Kurset 
Her anvendes symbolerne + eller – i forhold til vurderingen af, om personalet er blevet teoretisk 
klogere som resultat af deltagelse i kurset og/eller har lært nogle relevante værktøjer. Symbolet ++ 
angiver, at personalet er blevet teoretisk klogere og lært relevante værktøjer. Symbolet -+ angiver, 
at personalet ikke er blevet teoretisk klogere, men har lært relevante værktøjer. Symbolet ?+ 
angiver, casen ikke kan udsige, hvorvidt personalet er blevet teoretisk klogere, men at personalet 
har lært relevante værktøjer 
Symbolet – angiver, at personalet hverken er blevet teoretisk klogere eller har lært nye værktøjer. 
Symbolet -? angiver, at personalet ikke er blevet teoretisk klogere og at casen ikke kan udsige, 
hvorvidt personalet har lært relevante værktøjer.. 
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Konsulentbesøg 
Her anvendes først symbolerne +, - eller ? i forhold til vurderingen af kvaliteten af 
konsulentbesøgene samt dernæst symbolerne +, - eller ?  i forhold til udbyttet heraf 
(kvaliteten/udbyttet). Symbolet + angiver en positiv vurdering, symbolet - angiver en negativ 
vurdering, mens symbolet ? angiver, at casen ikke har udgjort et tilstrækkeligt grundlag for at kunne 
udlede enten en positiv eller negativ vurdering. Efterfølgende angives i parentes antallet af 
konsulentbesøg. 
 
Reflekterende referater 
Her anvendes symbolerne + eller – i forhold til brugen af de reflekterende referater. Symbolet + 
angiver således, at institutionen har gjort brug af de reflekterende referater, mens symbolet – 
angiver, at institutionen ikke har gjort brug af de reflekterende referater. Det skal dog noteres, at 
symbolet + også er angivet, hvis der kun er gjort brug af et enkelt reflekterende referat. 
 
Indsatser 
 
Udviklingsforløb 
Her anvendes først symbolerne + eller ? i forhold til om institutionerne i forvejen har arbejdet med 
inklusion. + angiver, at institutionen i forvejen har arbejdet med inklusion. ? angiver, at casen ikke 
giver mulighed for at svare herpå. 
Dernæst anvendes symbolet + i forhold til om institutionerne via deltagelse i projektet enten har 
forstærket eksisterende indsatser eller iværksat nye pædagogiske udviklingsforløb med henblik på 
inklusion. 
 
Pædagogiske lærerplaner 
Her anvendes symbolerne + eller – i forhold til, om institutionen har arbejdet med de pædagogiske 
lærerplaner i forhold til deltagelsen i projektet. Symbolet + angiver, at institutionen har arbejdet 
med de pædagogiske lærerplaner i forhold til deltagelsen i projektet, mens symbolet – angiver, at 
institutionen ikke har arbejdet med de pædagogiske lærerplaner i forhold til deltagelsen i projektet. 
 
Effekter 
 
Inkluderende læringsmiljø 
Her anvendes symbolerne + - eller ? i forhold til, om projektet har bidraget til en udvikling/styrkelse 
af det inkluderende læringsmiljø. Symbolet + angiver således, at deltagelsen i projektet har bidraget 
til en udvikling af det inkluderende læringsmiljø, mens symbolet – angiver, at deltagelsen i 
projektet ikke har bidraget til en udvikling af det inkluderende læringsmiljø. Endelig angiver 
symbolet ?, at det er usikkert hvorvidt projektet har bidraget til udvikling af et inkluderende 
læringsmiljø. 
 
Lige deltagelsesbetingelser 
Her anvendes symbolerne + eller -  i forhold til, om projektet har bidraget til udviklingen/styrkelsen 
af lige deltagelsesbetingelser for alle børn. Symbolet + angiver således, at deltagelsen i projektet har 
bidraget til en udvikling af lige deltagelsesbetingelser for alle børn, mens symbolet – angiver, at 
deltagelsen i projektet ikke har bidraget til en udvikling af lige deltagelsesbetingelser for alle børn. 
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Fælles teoretisk referenceramme 
Her anvendes symbolet + for at vise, at personalet har opnået en fælles teoretisk referenceramme. 
Symbolet +? angiver, at personalet har opnået en fælles teoretisk referenceramme, men det ikke kan 
udsiges med sikkerhed, om det er et resultat af deltagelse i projekt ”Inklusion i dagtilbud”.  
 
Personalesamarbejde 
Her anvendes symbolerne +, - eller ? i forhold til, om personalets samarbejde har forandret sig via 
deltagelse i projektet. Symbolet + angiver, at personalesamarbejdet har forandret sig via projektet. 
Symbolet – angiver, at personalesamarbejdet ikke har forandret sig. Symbolet ? angiver, at casen 
ikke kan udsige, om personalesamarbejdet som helhed er forandret.   
 
Forældresamarbejde 
Her anvendes symbolerne + eller - i forhold til, om personalets samarbejde med forældrene har 
forandret sig via deltagelse i projektet. Symbolet + angiver således, at personalets samarbejde med 
forældrene er ændret som resultat af deltagelse i projektet, mens symbolet – angiver, at personalets 
samarbejde med forældre ikke er ændret som resultat af deltagelsen i projektet. 
 
Evaluering 
Her anvendes symbolerne + eller -  i forhold til, om deltagelse i projektet har bidraget til en ændring 
i evalueringspraksis. Symbolet + angiver således, at deltagelsen i projektet har bidraget til en 
ændring i den evalueringspraksis i institutionen, mens symbolet – angiver, at deltagelsen i projektet 
ikke har bidraget til en ændring i evalueringspraksis. 

5.2 Delkonklusioner af casestudierne 
 
Kompetenceudviklingen 
 
Kurset 
Der er variation mellem casene i forhold til udbyttet af kurset. 
To institutioner er blevet både teoretisk klogere og har lært relevante værktøjer. En institution er 
ikke blevet teoretisk klogere, men har tilegnet sig relevante værktøjer. En institution har tilegnet sig 
relevante værktøjer, men casen giver ikke grundlag for at udsige, om personalet er blevet teoretisk 
klogere. En institution er hverken blevet teoretisk klogere eller har tilegnet sig relevante værktøjer. 
En institution er ikke blevet teoretisk klogere, men casen giver ikke grundlag for at udsige, om 
personalet har lært relevante værktøjer.  
 
Fire institutioner har lært relevante værktøjer på kurset. ”Vend mønten” er det værktøj, som 
hyppigst nævnes. Den institution, som ikke mener, at de har lært nye værktøjer, mener dog, at 
værktøjerne har bidraget til at sætte fælles ord på eksisterende praksis. 
 
Et par af de institutioner, som ikke vurderer, at kurset har gjort dem teoretisk klogere, mener 
samtidig, at de på kurset er blevet præsenteret for for mange metoder og værktøjer.  
Det er således muligt, at et større fokus på kvalitet frem for kvantitet af præsenterede værktøjer i 
højere grad vil virke understøttende for udviklingen af personalets teoretiske viden. 
Modsat er der et par institutioner, som fremhæver det som en kvalitet, at der blev præsenteret flere 
værktøjer. Dette giver institutionerne mulighed for at vælge mellem alternativer, samt at kombinere 
elementer fra forskellige værktøjer. 
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Alle institutioner giver eksempler på, at personalet har tilegnet sig begreber, som kvalificerer 
personalets tænkning og dialog, har fået sat ord og begreber på egen og institutionens praksis samt 
styrket den professionelle refleksion, hvilket indikerer et bredere teoretisk udbytte end oversigten 
viser. 
Desuden er der i casene eksempler på, at tavs viden er blevet gjort eksplicit.  
Alle casene viser desuden, at et fælles kursusforløb for hele personalet er værdifuldt, idet det 
bidrager til skabelse af en fælles referenceramme. 
 
Konsulentstøtten 
Institutionerne har haft mellem et og to konsulentbesøg. I en case er det lederen, som har holdt 
møde med konsulenten. I de øvrige cases har der været afholdt møder mellem personale og 
konsulent: I en institution en gang og i fire cases to gange. I den case som har haft konsulentbesøg 
en gang, har institutionen i samme periode haft anden ekstern coach. 
I de fem cases vurderes kvaliteten af konsulentbesøgene højt, og der har været en god sammenhæng 
mellem kurset og konsulentbistanden.  
 
De fem cases viser desuden, at konsulentstøtten enten har bidraget til, at personalet kunne omsætte 
teorier og værktøjer i praksis, og/eller at personalet kunne sætte teori, begreber og værktøjer på 
eksisterende praksis. 
Et enkelt konsulentbesøg vurderes til at have været for teoretisk og for lidt anvendeligt. 
 
Indholdet af konsulentstøtten varierer: diskussion af begreber og værktøjer, som f.eks begrebet 
udsathed og SMITTE-modellen; kobling af begreber til personalets tænkning og praksis; drøftelse 
af konkrete udviklingsforløb m.m.  
 
Et par cases viser, at værdien af konsulentstøtten øges, hvis personalet er forberedt til mødet og 
mødeindhold aftalt mellem personale og konsulent. 
.  
Reflekterende referater 
I fire ud af seks cases har de reflekterende referater virket understøttende på den daglige 
pædagogiske praksis eller for de igangsatte udviklingsforløb.  
I en case fremhæves det reflekterende referat som et godt redskab til at fastholde personalets 
arbejde med inklusion   
I en anden case fremhæves det reflekterende referat som betydningsfuldt for personalets refleksion 
og dialog. 
I en tredje case fremhæves det første reflekterende referat, som værende betydningsfuldt for at 
omsætte teori til praksis. Det andet referat var for teoretisk og lidt anvendeligt. 
Endelig er der en case, hvor det reflekterende referat har været anvendt i forbindelse med, at 
personalet har udarbejdet deres egen model, der kobler flere af teorierne og værktøjerne fra 
kompetenceudviklingsforløbet. 
Casestudierne viser således, at flertallet af institutionerne har anvendt/modtaget reflekterende 
referater, samt at værdien af de reflekterende referater overvejende vurderes positivt..   
 
Indsatser 
 
Alle casene viser, at der har været arbejdet med inklusion. 
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To cases giver ikke mulighed for at besvare om og hvordan, der før projektet har været arbejdet 
med inklusion, hvorudfra man ikke kan konkludere, at disse institutioner ikke tidligere har arbejdet 
med inklusion.    
 
I tre cases er der taget udgangspunkt i eksisterende inklusionspraksis, hvor deltagelsen i projektet 
har haft en positiv forstærkende effekt. I en case har deltagelsen i projektet understøttet 
børnehavens eksisterende praksis i forhold til inklusion. I en anden case har børnehaven udviklet og 
anvendt en evalueringsmodel i forhold til et i forvejen besluttet forløb. Dette indikerer, at det er 
lykkedes for disse børnehaver at foretage en kobling mellem projekt ”Inklusion i dagtilbud” og 
eksisterende pædagogisk praksis.  
I tre cases er der iværksat flere udviklingsforløb i forbindelse med deltagelsen i projekt ”Inklusion i 
dagtilbud”. Udviklingsforløbene varierer fra case til case: Der er flere eksempler på konkrete forløb 
med udsatte børn. Desuden er der eksempler med udarbejdelse af handleplaner for udsatte børn, en 
anden organisering af aktiviteter; udvikling af nye samtaleskemaer til forældresamtaler samt 
anvendelse af SMITTE-model, ”Hjerte-kaktus”-modellen m.m. 
 
Casene indikerer, at det er lykkedes for institutionerne at integrere centrale elementer fra projektet i 
såvel tænkning som praksis. Især er en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet med børn og 
forældre et dominerende træk i casene. Dette fremhæves i alle cases og der gives mange eksempler 
herpå, hvilket indikerer, at denne tilgang er forankret i institutionernes praksis. 
 
Endeligt er der et par cases som viser, at det også er lykkedes at integrere centrale elementer i 
projekt i institutionens hverdag. Dette viser sig f. eks i den case hvor personalet har ført 
professionelle drøftelser på baggrund af kompetenceudviklingsforløbet og konstrueret en egen 
model på baggrund af de præsenterede begreber og redskaber, som anvendes i den daglige dialog og 
praksis. . 
  
 
Pædagogiske læreplaner 
Der er variation mellem casene. 
I tre ud af seks cases er der arbejdet med de pædagogiske læreplaner i forhold til inklusion. I en case 
har børnehaven udarbejdet handleplaner for udsatte børn og koblet disse handleplaner til de 
pædagogiske læreplaner. I de to andre cases har institutionen skrevet arbejdet med udsatte børn og 
inklusion ind i temaerne i de pædagogiske læreplaner. 
 
Af de cases, som ikke har arbejdet med de pædagogiske læreplaner, er en enkelt institution en 
specialbørnehave og derfor ikke forpligtet på de pædagogiske læreplaner. Til gengæld er 
børnehaven forpligtet på to gange årligt at udarbejde skriftlige handleplaner for det enkelte barn. 
 
Effekter 
 
Udvikling af et inkluderende læringsmiljø 
Fire ud af seks cases viser, at projektet har været med til at udvikle det inkluderende læringsmiljø i 
institutionen.  
I en case kan der ikke skelnes mellem, hvad der er et resultat af projekt ”Inklusion i dagtilbud” og 
resultatet af et andet projekt. Denne institution vurderer, at der er et inkluderende læringsmiljø. 
I en case mener personalet, at projektet har bekræftet dem i, at deres praksis vedrørende inklusion er 
god. 
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I alle cases har personalet en definition på, hvad der karakteriserer et inkluderende læringsmiljø. I 
flere cases gives der desuden eksempler på, hvordan et inkluderende læringsmiljø skabes. 
Endelig gives der i de enkelte cases eksempler på, hvilke tegn hos barnet personalet fokuserer på, 
når det skal vurderes om det enkelte barn er inkluderet. 
Konkluderende har alle institutioner en praksis som fremmer et inkluderende læringsmiljø.  
 
Udvikling af lige deltagelsesbetingelser for alle 
Fem ud af seks cases viser, at institutionernes praksis har været med til at skabe mere

Mange informanter mener, at målsætningen om at skabe lige deltagelsesbetingelser for alle er 
urealistisk.  

 lige 
deltagelsesbetingelser for børnene i deres institution. En institution mener ikke, at der er væsentlig 
forskel på at skabe et inkluderende læringsmiljø og at udvikle lige deltagelsesbetingelser.  

Til forskel fra, hvad der karakteriserer børnehavernes arbejde med et inkluderende læringsmiljø, har 
de fleste af institutionerne ikke brugt mange ressourcer på at diskutere, hvad der ligger i begrebet 
lige deltagelsesbetingelser. Fælles for flere cases er, at informanterne mener, at lige 
deltagelsesbetingelser bedst fremmes ved en omfordeling af personlige, faglige og materielle 
ressourcer, så de udsatte børn opnår samme muligheder som de velfungerende børn. 
 
Udvikling af en fælles teoretisk referenceramme 
Samtlige cases viser, at personalet i børnehaverne har udviklet en fælles teoretisk referenceramme.  
I en case er det usikkert, om det er deltagelse i projekt ”Inklusion i dagtilbud”, som har haft denne 
effekt.  
De øvrige cases viser, at udviklingen af en fælles teoretisk referenceramme dels er et resultat af at 
hele personalet har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet, dels et resultat af efterfølgende 
refleksion, debat, dialog og beslutninger i personalegruppen i den enkelte børnehave. 
Karakteristisk for casene er at nøglebegreber og fænomener er blevet drøftet.  
Således har børnehaverne diskuteret fænomenet udsathed og i flere cases udarbejdet fælles 
definitioner på, hvad der kendetegner udsathed. 
 
I alle casene har personalet også diskuteret, hvad et inkluderende læringsmiljø er.  
Fælles for casenes definition heraf er, at det enkelte barn ikke blot er et passivt medlem af et 
fællesskab men også deltager i fællesskabet og føler sig som et vigtigt og anerkendt medlem heraf. 
Desuden viser casene en forståelse for, at personalets anerkendende og værdsættende tilgang til det 
enkelte barn bidrager til at barnet udvikler et selvværd, som gør det i stand til at inkludere sig i 
fællesskaber. Alle casene viser desuden, at personalet i de enkelte børnehaver har forstærket en 
positiv og anerkendende tilgang til børnene. 
Endeligt peges der i nogle af casene på centrale nøglebegreber, f.eks. habitusbegrebet, som har 
spillet en rolle for udvikling af en fælles teoretisk referenceramme. 
 
Alle casene viser, at personalet i børnehaverne har fået sat ord og begreber på deres praksis. Dette 
indikerer dels at tavs viden er blevet gjort eksplicit dels at denne eksplicitte viden er blevet en del af 
den fælles teoretiske referenceramme. 
 
Endeligt kan det konkluderes at en række værktøjer og modeller er blevet fælles eje for personalet i 
børnehaverne. 
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Personalesamarbejdet 
Der er variation mellem casene. 
Tre ud af seks cases viser, at deltagelse i projektet har haft en positiv effekt på 
personalesamarbejdet. I disse cases er der enten udviklet eller forstærket en konstruktiv, kritisk 
feed-back kultur, hvor det er blevet legitimt at kritisere hinanden. 
I en case tegner der sig et varieret mønster, idet det på en stue er vanskeligt at kritisere hinanden 
direkte; mens det på en anden stue er mere legitimt. I denne case kan det ikke udsiges om dette er et 
resultat af deltagelse i projekt ”Inklusion i dagtilbud”. 
I tre cases er der ikke markant forskel på personalesamarbejdet før, under og efter projektet. 
 
Fælles for alle cases er, at personalesamarbejdet vurderes godt. 
Derudover er der mange indikationer på, at personalesamarbejdet er blevet bekræftet, forstærket 
og/eller forbedret: Udvikling af en fælles teoretisk referenceramme; planlægning, gennemførelse og 
evaluering af udviklingsforløb m.m. indikerer, at personalesamarbejdet er blevet kvalificeret. 
 
I de cases, hvor der arbejder støttepædagoger, kan der ikke identificeres effekter i forhold til 
udvikling af personalesamarbejdet 
 
Forældresamarbejde 
Der er variation mellem casene. 
Tre ud af seks cases vurderer at projektet har været med til at styrke samarbejdet med forældrene. I 
en case er personalets tilgang til forældrene blevet mere positiv og anerkendende, og personalet har 
fået større mod på at inddrage forældre i fæles indsatser.  
I en anden case har personalet udviklet nye samtaleskemaer til forældresamtaler.  
I en tredje case er samarbejdet med forældrene blevet optimeret, hvilket tilskrives, at personalet er 
blevet mere bevidst om forældrenes forskellige ressourcer, og derfor ser og møder forældrene 
anderledes end før.  
 
I de øvrige cases kan der ikke identificeres markante effekter i forhold til forældresamarbejdet, men 
deltagelsen i projektet har bekræftet og eventuelt forstærket det eksisterende forældresamarbejde.  
I en case har deltagelse i projektet ikke kvalificeret samarbejdet med forældrene mere, men 
bekræftet det gode samarbejde.   
I alle casene vurderes samarbejdet med forældrene som afgørende for arbejdet med de udsatte børn. 
Institutionerne vurderer at de har fået en mere positiv tilgang til forældrene og at dette har virket 
fremmende for samarbejdet.  
Desuden gives der eksempler på, at personalet har opnået større sikkerhed omkring de valg, de 
foretager og samt blevet bedre til at argumentere for disse valg overfor forældrene.  
 
Evaluering 
I fem af seks cases er institutionerne evalueringspraksis udviklet.  
I tre cases har der været arbejdet med at anvende evalueringsmodeller: I den ene case har 
børnehaven konstrueret en evalueringsmodel med inspiration fra et andet kursus, i de to andre cases 
har børnehaven anvendt SMITTE-modellen i projektet.  
I en case har børnehaven evalueret handleplaner; i en anden case foretages der evaluering af 
børnene på personalemøder og læreplanerne bliver evalueret dagligt.  
I en case har børnehaven arbejdet med evaluering, men ikke fået evaluering integreret i hverdagen. 
I den case, hvor evalueringspraksis ikke er udviklet, er der tradition for at evaluere på 
personalemøder. 



63 
 

Casene viser, at børnehavernes evalueringskultur i høj grad er af mundtlig karakter og med fokus på 
evaluering af børnene. 
Der er eksempler i casene på, at evalueringen også beskæftiger sig med handleplaner og de 
pædagogiske læreplaner.  
I de to institutioner, som har udviklet en feed-back kultur, foregår der også en evaluering af 
hinanden i personalegruppen.  
 
Der er desuden indikationer på, at kvaliteten af evalueringen er højnet: Der er cases, hvor refleksion 
og dialog er blevet styrket, hvilket bør have en positiv effekt på evaluering. Desuden er der i 
anvendelse af SMITTE-model samt i nogle af de gennemførte udviklingsforløb fokus på mål, 
hvilket kan bidrage til en evalueringspraksis, som har fokus på at formulere mål for det 
pædagogiske arbejde og børnenes trivsel og læring samt vurdering af, i hvilken grad målene 
opfyldes. 
 
Fremmende og hæmmende faktorer for udvikling af en inkluderende praksis 
Der er i casene en variation i, hvad institutionerne mener, har været henholdsvis fremmende og 
hæmmende for arbejdet med en inkluderende praksis. 
Som fremmende faktorer bliver der i casene blandt andet nævnt: 
 

- At såvel ledere som pædagoger og pædagogmedhjælpere har deltaget i kurset. 
- En samarbejdskultur, hvor det er legalt at give feedback på og diskutere hinandens 

pædagogiske praksis. 
- At institutionen er en ”åben institution” dvs. at børnene er tilknyttet én stue men må 

færdes på alle stuer. 
 
 
Som hæmmende faktorer bliver der i casene blandt andet nævnt 

- Tid som ressource.  
- Manglende vilje til at ændre på den eksisterende praksis 
- Personalets forskellige uddannelsesmæssige baggrund 
- Vanskeligheder med at kommentere kollegaernes pædagogiske praksis 

 
 
Om sammenhænge mellem kompetenceudvikling, indsatser og effekter 
Der kan i casestudierne dokumenteres en vis sammenhæng mellem udbytte af 
kompetenceudviklingsforløbet og den pædagogiske praksis med henblik på at fremme inklusion. 
Nogle cases indikerer, at der er denne sammenhæng, andre cases gør det ikke. 
Dog er der en tendens til, at der er en samvariation mellem udbytte af kompetenceudviklingsforløb 
og om der er igangsat systematiske pædagogiske udviklingsforløb. 
 
Et par cases indikerer, at der er en samvariation i mellem højt udbytte af 
kompetenceudviklingsforløbet; en fælles bearbejdning af begreber og teorier samt fælles arbejde 
med eksisterende eller rekonstruerede modeller og integration af centrale elementer i hverdagen. 
En kontekst, som er karakteriseret af en samarbejdskultur, hvor det er legitim at kritisere hinanden, 
synes at fremme dette. 
Alle casene viser at der er udviklet en mere positiv og anerkendende tilgang og dermed en mere 
inkluderende praksis.  
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Casene viser endvidere at der er en sammenhæng mellem en inkluderende praksis og udvikling af et 
inkluderende læringsmiljø. Dette er også logisk gyldigt, idet forudsætningen for at skabe et 
inkluderende læringsmiljø er, at personalet har en inkluderende praksis. 
 
Endeligt viser casene, at et inkluderende læringsmiljø skaber mere lige deltagelsesbetingelser for 
alle. Casestudierne problematiserer imidlertid om målsætningen om at skabe lige

 

 
deltagelsesbetingelser overhovedet er realistisk. 

6. Konklusioner 
 
Denne evaluering baserer sig på følgende tre empirikilder: 
• En spørgeskemaundersøgelse 
• En bortfaldsanalyse 
• Seks casestudier 
 
Evalueringens validitet svækkes betydeligt af den lave besvarelsesprocent ved 
spørgeskemaundersøgelsen. Dette har resulteret i at der ikke kan udsiges noget generelt gyldigt om 
projekt ”Inklusion i dagtilbud”s implementeringsgrad og effekter og ej heller noget generelt gyldigt 
om sammenhænge mellem kompetenceudvikling, indsatser og effekter. 
Derudover har den lave besvarelsesprocent som konsekvens, at de institutioner, som er valgt ud til 
casestudier ikke er repræsentative for samtlige institutioner i kommunen, men repræsentative i 
forhold til segmenteringsprofilen. 
Der kan derimod af datamaterialet udledes nogle tendenser, som delvist bidrager til at efterleve 
evalueringens formål og mål. 
Bortfaldsanalysen understøtter disse tendenser, idet denne viser store ligheder mellem de 
institutioner, som ikke indgår i spørgeskemaundersøgelsen og de institutioner som indgår i 
henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og som casestudier. Dette styrker validiteten i de tendenser, 
som evalueringen viser. 
 
Konklusionerne forholder sig til evalueringens operationaliseringsspørgsmål og evalueringens 
hypoteser. 
 
Kompetenceudvikling 
 
Kurset 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at flertallet af respondenterne mener, at læringsmålene enten i 
meget høj grad eller i høj grad er blevet opfyldt. Gennemsnitsvurderingen ligger mellem i nogen 
grad og i høj grad.  
Både casestudierne og bortfaldsanalysen bekræfter dette dominerende mønster, men viser dog en 
vis variation imellem institutionerne.  
Overordnet er der således både eksempler på institutioner, der mener, de er blevet teoretisk klogere 
og institutioner som mener, de ikke er. Fælles for institutionerne er, at de har tilegnet sig relevante 
værktøjer og har udviklet en fælles teoretisk referenceramme for deres pædagogiske praksis. 
 
  
Der tegner sig et billede af, at kurset har styrket den professionelle refleksion og dialog omkring 
den pædagogiske praksis i institutionerne. Dette kan tolkes på den måde, at deltagerne er blevet 
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teoretisk klogere på egen praksis og dermed mere bevidste om og bedre til at argumentere for 
praksisvalg. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at deltagerne i forbindelse med kurset især er blevet bevidstgjort 
om in- og eksklusionsmekanismer, mens ”Vend mønten” er et værktøj, der hyppigt nævnes i såvel 
casestudierne som i bortfaldsanalysen.  
 
Casestudierne viser, at deltagernes udbytte af kurset er delvist kontekstafhængigt: Deltagernes 
forudsætninger vedrørende begreber, teorier og værktøjer i relation til inklusion samvarierer delvist 
med kursusudbytte. 
 
 
Konsulentbistanden 
Både spørgeskemaundersøgelse, casestudier og bortfaldsanalyse viser, at konsulentbistanden har 
hjulpet personalet til at omsætte teorier og værktøjer i praksis og/eller sætte teori, begreber og 
værktøjer på eksisterende praksis. 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det især er pædagoger og pædagogmedhjælpere, som vurderer 
dette. 
 
Casestudierne og bortfaldsanalysen viser, at den overvejende del af institutionerne vurderer 
kvaliteten af konsulentbistanden høj. 
Casestudierne giver eksempler på, at værdien af konsulentstøtten kan øges, hvis personalet er 
forberedt til mødet og mødeindholdet aftalt mellem personale og konsulent. 
 
Casestudierne og bortfaldsanalysen viser, at antallet af konsulentbesøg varierer mellem 
institutionerne, ligesom casestudierne også viser, at indholdet af konsulentstøtten har været meget 
varierende. Konsulentstøtten har således været anvendt i overensstemmelse med institutionernes 
prioriteringer og behov.  
Nogle institutioner har brugt konsulentstøtten til diskussion af begreber og værktøjer, andre til 
kobling af begreber til personalets tænkning og praksis og endelig til drøftelse af konkrete 
udviklingsforløb m.m. 
 
Casestudierne viser desuden, at flere institutioner har haft nytte af de reflekterende referater til 
understøttelse af deres pædagogiske drøftelser, pædagogiske praksis og/eller fastholdelse af de 
igangsatte udviklingsforløb. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at hovedparten af de ansatte mener, at 
kompetenceudviklingsforløbet (kursus + konsulentstøtte) dels har været relevant for deres funktion 
som pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledere dels har bidraget til, at personalet har en 
inkluderende praksis. 
Dette bekræfter case-studierne, som desuden viser, at en kombination af kursusvirksomhed og 
konsulentstøtte understøtter institutioners arbejde med at omsætte teori til praksis samt med at 
omsætte praksis til teori. 
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Endeligt viser evalueringen, at kompetenceudviklingsforløbet har understøttet/bidraget til at udvikle 
en inkluderende praksis samt at følgende faktorer er væsentlige for et stort udbytte af 
kompetenceudvikling: 

• kollektiv deltagelse i efteruddannelse 
• kombination af kursusvirksomhed og konsulentstøtte 
• institutionens eget fælles arbejde med teorier, begreber og redskaber 

 
Indsatser 
Både casestudier og bortfaldsanalyse viser, at institutionerne i projektperioden har arbejdet med 
inklusion, men også, at der er stor forskel på i hvor høj grad institutionerne tidligere har arbejdet 
med inklusion.  
Der er derfor en variation i mellem, hvordan der konkret er blevet arbejdet med inklusion i 
projektperioden. Nogle institutioner har taget udgangspunkt i eksisterende praksis, mens andre 
institutioner har iværksat et eller flere udviklingsforløb. 
 
Der er variation i mellem de gennemførte udviklingsforløb..  
Flere institutioner har arbejdet med konkrete forløb for udsatte børn.  
Andre institutioner har arbejdet med udarbejdelse af generelle handlingsplaner for udsatte børn, 
nyorganisering af aktiviteter, systematisk anvendelse af modeller m.m. 
 
Casestudierne viser, at det er lykkedes institutionerne at integrere centrale elementer fra projektet i 
såvel tænkning som praksis.  
Bortfaldsanalysen og casestudierne viser, at det især er en positiv og anerkendende tilgang til 
forældre og børn, som er blevet integreret. 
 
Case-studierne viser, at der er variation imellem institutionerne om og i hvilken grad forskellige 
elementer fra projekt ”Inklusion i dagtilbud” er blevet forankret i institutionernes praksis. 
 
Der tegner sig i casestudierne et billede af, at individuel og fælles refleksion, bevidst fælles fokus 
fra hele institutionen på begreber, redskaber og praksis samt fælles dialog er med til at styrke 
forankringen af en inkluderende praksis i institutionens hverdag.  
Især tyder det på, at samarbejdsrelationer i personalet, hvor det er legitimt at iagttage og 
kommentere hinandens praksis er fremmende for forankring. Dette indikerer, at en kontekstuel 
faktor som samarbejdskulturen kan være henholdsvis fremmende og hæmmende for udvikling og 
forankring af en inkluderende praksis.  
 
Case-studierne giver ikke noget entydigt billede af hæmmende faktorer, hvilket indikerer, at 
faktorer som manglende ressourcer, manglende vilje til at ændre på eksisterende praksis også er 
kontekstafhængige og dermed varierer fra institution til institution. 
 
Casestudierne viser, at det er varierende, hvorvidt der i forbindelse med projektet er blevet arbejdet 
med de pædagogiske læreplaner. I nogle institutioner er de pædagogiske læreplaner ikke blevet 
tænkt ind i projektet, mens man i andre institutioner har skrevet arbejdet med udsatte børn og 
inklusion ind i temaerne i de pædagogiske læreplaner eller koblet handleplaner for udsatte børn med 
de pædagogiske læreplaner. 
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Effekter 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at lidt under halvdelen af respondenterne mener, at der i meget 
høj grad eller i høj grad er udviklet et inkluderende læringsmiljø i institutionen, mens 
gennemsnitsvurderingen ligger mellem i nogen grad og i høj grad. 
Samme mønster tegner der sig i casestudierne og bortfaldsanalysen, hvor omkring halvdelen af de 
deltagende institutioner mener, at projektet har været med til at udvikle et inkluderende 
læringsmiljø. Kendetegnende for de resterende institutioner er, at de mener, at de også inden 
projektet havde et inkluderende læringsmiljø, eller at de har svært ved at vurdere, hvorvidt det 
inkluderende læringsmiljø er et resultat af deltagelse i projekt ”Inklusion i dagtilbud” eller et 
resultat af andre projekter/tiltag i institutionen.  
 
Konklusionen er derfor, at alle institutioner enten i forvejen har haft eller i løbet af projektperioden 
har udviklet en praksis, som fremmer et inkluderende læringsmiljø. 
 
Casestudierne viser, at institutionerne har anvendt ressourcer på at diskutere begrebet et 
inkluderende læringsmiljø, samt hvordan pædagogisk praksis kan bidrage til at udvikle dette.  
 
Til forskel herfra har institutionerne ikke på samme måde diskuteret og defineret, hvad der ligger i 
begrebet lige deltagelsesbetingelser for alle. I flere institutioner vurderes det desuden, at 
målsætningen lige deltagelsesbetingelser for alle er urealistisk. 
I flertallet af institutionerne mener personalet dog, at deres praksis er med til at skabe mere

Casestudierne giver ikke mulighed for at besvare evalueringsspørgsmålet om, hvordan de 
pædagogiske udviklingsforløb har skabt lige deltagelsesbetingelser for alle. 

 lige 
deltagelsesbetingelser for børnene. 

 
Casestudierne viser, at personalet i samtlige institutioner har udviklet en fælles teoretisk 
referenceramme. Mønsteret i bortfaldsanalysen er dog forskelligt, idet kun 1/3 af institutionerne 
giver udtryk for, at de har udviklet en fælles teoretisk referenceramme. 
Dette illustrerer den bias, der kan være i en undersøgelse med lav svarprocent, og hvorfor 
nærværende evaluering ikke kan udsige noget generelt om samtlige institutioner i Tønder 
Kommune. 
  
Casestudierne viser, at udviklingen af en fælles teoretisk referenceramme bl.a er et resultat af, at 
hele personalet fra hver institution har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet. Desuden har det 
afgørende betydning, at personalet i de enkelte børnehaver efterfølgende har haft en fælles 
refleksion, dialog samt fælles beslutningstagning vedrørende elementerne i 
kompetenceudviklingsforløbet. 
 
I både bortfaldsanalyse og casestudierne er der indikationer på, at projektet i en overvejende del af 
institutionerne har været med til at styrke personalesamarbejdet.  
Der er eksempler på institutioner, hvor der er udviklet en praksis, hvor det er legitimt at iagttage, 
reflektere over, kommentere og diskutere hinandens praksis.   
Dette kan dels tolkes på den måde, at den anerkendende tilgang i samarbejdet har været en 
fremmende faktor dels tolkes på den måde, at samarbejdet bedst udfoldes i en åben 
samarbejdskultur karakteriseret af kritisk selvrefleksion og konstruktiv kritik.. 
Der er dog også eksempler på, at en sådan praksis har vanskelige vilkår, hvilket illustrerer, at en 
bekræftelseskultur kan være en barriere for pædagogisk fornyelse og udvikling. 
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Casestudierne viser, at forældresamarbejdet er meget afgørende for arbejdet med de udsatte børn. 
I halvdelen af institutionerne har projektet været med til at styrke samarbejdet med forældrene. 
Personalet har fået en mere positiv tilgang til forældrene. Der gives eksempler på, at habitus 
begrebet har været med til at øge personalet forståelse for forskellige forældre, og dermed forbedret 
personalets kompetence til at møde forskellige forældre på en anerkendende måde.  
Desuden gives der eksempler på, at personalet er blevet mere sikkert i valg af handlinger samt i 
argumentationen for disse valg. 
I de øvrige institutioner har projektet bekræftet og eventuelt forstærket det eksisterende 
forældresamarbejde..  
 
Casestudierne viser, at evalueringspraksis i hovedparten af institutionerne er blevet udviklet. 
Institutionerne anvender forskellige evalueringsmodeller, hvoraf SMITTE modellen har været 
anvendt af flere. 
Casene viser, at institutionernes evalueringspraksis i høj grad er af mundtlig karakter og med fokus 
på evaluering af børnene.  
Kvaliteten af refleksioner og dialog er i flere institutioner blevet styrket, og der er en tendens til, at 
flere institutioner sætter fokus på mål og pædagogiske læreplaner, hvilket indikerer, at projektet har 
været med til at højne kvaliteten af institutioners evalueringspraksis. 
Denne praksis er i begrænset omfang en integreret del af institutionernes hverdag. 
 
Evalueringens programteori – sammenhængen mellem kompetenceudvikling, indsatser og 
effekter 
Projektets hovedhypotese var, at der ville være en positiv samvariation imellem udbyttet af 
kompetenceudviklingsforløbet, igangsættelsen af indsatser/udviklingsforløb og ønskede effekter. 
Evalueringsresultaterne viser ikke en entydig sammenhæng mellem udbyttet af kurset og 
konsulentbistanden og planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske udviklingsforløb 
målrettet udsatte børn. 
Spørgeskemaundersøgelsen viser dog delvist en positiv samvariation mellem, i hvilken grad kurset 
har bevidstgjort personalet om in- og eksklusionsmekanismer, og i hvilken grad der er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i institutionen.  
Casestudierne er imidlertid med til at nuancere denne sammenhæng. Der er således flere 
indikationer på, at fælles bearbejdning, refleksion og dialog over kompetenceudviklingsforløbets 
centrale elementer er en forudsætning for, at en inkluderende praksis kommer til at gennemsyre 
institutionernes pædagogiske hverdag og ikke blot bliver isolerede enkelttiltag. 
Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter disse indikationer, idet det i denne undersøgelse kunne 
konkluderes, at respondenterne nok havde tilegnet sig teorier, metoder og begreber, men at 
omsætningen af teori til praksis i flere institutioner endnu ikke foregik på en systematisk måde 
hverken hos den enkelte medarbejder eller i institutionen som helhed. 
 
Evalueringsresultaterne viser ej heller en entydig sammenhæng mellem planlægningen, 
gennemførelsen og evalueringen af pædagogiske udviklingsforløb målrettet udsatte børn og 
etableringen, udviklingen og styrkelsen af et inkluderende læringsmiljø.  
Spørgeskemaundersøgelsen viser en positiv samvariation mellem, i hvor høj grad medarbejderne 
selv og institutionen som helhed har en inkluderende praksis, og i hvor høj grad der er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i institutionen.  
Casestudierne er imidlertid med til at nuancere denne sammenhæng. Der er således eksempler på 
personale og institutioner, som i isolerede enkelttiltag opererer med en inkluderende praksis, men 
hvor denne praksis ikke har skabt et inkluderende læringsmiljø. 
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Evalueringen viser desuden, at et inkluderende læringsmiljø ikke automatisk skaber lige 
deltagelsesbetingelser for alle. En forklaring herpå kan være, at denne antagelse er logisk ugyldig, 
idet det er mange institutioners vurdering, at målet om lige deltagelsesbetingelser for alle børn er 
urealistisk. Mange af institutionerne mener dog, at en inkluderende praksis er med til at fremme 
mere
En anden forklaring kan være, at institutionerne af gode grunde har prioriteret at arbejde med egen 
praksis og derfor ikke har skabt en fælles forståelse af, hvad lige deltagelsesbetingelser betyder, og 
derfor heller ikke har kunnet observere indikationer på, at dette effektmål er blevet opfyldt.  

 lige deltagelsesbetingelser for børnene i deres institution. 

 
Overordnet er der flere tendenser i evalueringen, som peger i retning af, at der er en positiv 
samvariation mellem programteoriens enkelte delkomponenter.  
Evalueringen viser dog også, at der ikke er nogen mekanisk årsags-virkningssammenhæng mellem 
programteoriens enkelte delkomponenter, hvilket viser, at hypotesen må modificeres.  
 
Der er således andre faktorer end kompetenceudviklingen, som har betydning for planlægningen, 
gennemførelsen og evalueringen af pædagogiske udviklingsforløb målrettet udsatte børn og andre 
faktorer end planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af pædagogiske udviklingsforløb 
målrettet udsatte børn, som har betydning for om der etableres, udvikles og styrkes et inkluderende 
læringsmiljø og om et sådan læringsmiljø skaber mere lige deltagelsesbetingelser for alle børn. 
 
Disse andre faktorer er af kontekstuel karakter: Kompetencen til kritisk refleksion og konstruktiv 
kritik; fælles begrebsafklaringer, prioriteringer og beslutninger; en systematisk målrettet indsats for 
at integrere inklusion i tænkning, dialog og hverdag; en kobling mellem nye tiltag og eksisterende 
praksis samt en konstruktiv feed-back kultur. 
Disse elementer skal indgå i det organisatoriske set-up, som en forudsætning for, at der empirisk 
kan dokumenteres en positiv samvariation mellem programteoriens delkomponenter. 



70 
 

Bilag 
 
3b Hvad er din stillingsbetegnelse? 
Krydset med køn 
 
 Kvinde Mand I alt 
Pædagog 55,9 % 57,1 % 56,0 % 
Pædagogmedhjælper 28,0 % 0,0 % 26,4 % 
Leder 16,1 % 42, 9% 17,6 % 
I alt 118 7 125 
 
 
3c. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
Krydset med alder 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

Pædagog 72,7 % 86,4 % 52,6 % 43,8 % 33,3 % 56,0 % 
Pædagogmedhjælper 27,3 % 13,6 % 23,7 % 33,3 % 33,3 % 26,4 % 
Leder 0,0 % 0,0 % 23,7 % 22,9 % 33,3 % 17,6 % 
I alt 11 22 38 48 6 125 
 
 
5. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om samspillet mellem barnets 
identitets- og kompetenceudvikling? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 20,0 % 6,5 % 27,3 % 17,9 % 
I høj grad 47,1 % 54,8 % 40,9 % 48,0 % 
I nogen grad 28,6 % 32,3 % 22,7 % 28,5 % 
I mindre grad 0,0 % 6,5 % 9,1 % 3,3 % 
I ringe grad 2,9 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 
Ved ikke 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 70 31 22 123 
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5c. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om samspillet mellem barnets 
identitets- og kompetenceudvikling? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 0,0 % 27,3 % 21,6 % 6,4 % 83,3 % 17,9 % 
I høj grad 63,6 % 50,0 % 29,7 % 61,7 % 16,7 % 48,0 % 
I nogen grad 36,4 % 22,7 % 40,5 % 23,4 % 0,0 % 28,5 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 6,4 % 0,0 % 3,3 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 11 22 37 47 6 123 
 
 
6b. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om in- og 
eksklusionsmekanismer? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 25,7 % 19,4 % 36,4 % 26,0 % 
I høj grad 47,1 % 32,3 % 45,5 % 43,1 % 
I nogen grad 22,9 % 38,7 % 13,6 % 25,2 % 
I mindre grad 2,9 % 0,0 % 4,5 % 2,4 % 
I ringe grad 1,4 % 3,2 % 0,0 % 1,6 % 
Ved ikke 0,0 % 6,5 % 0,0 % 1,6 % 
I alt 70 31 22 123 
 
 
6c. I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om in- og eksklusionsmekanismer? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 18,2 % 31,8 % 18,9 % 23,4 % 83,3 % 26,0 % 
I høj grad 54,5 % 45,5 % 40,5 % 44,7 % 16,7 % 43,1 % 
I nogen grad 27,3 % 22,7 % 29,7 % 25,5 % 0,0 % 25,2 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 5,4 % 2,1 % 0,0 % 2,4 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,1 % 0,0 % 1,6 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,1 % 0,0 % 1,6 % 
I alt 11 22 37 47 6 123 
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7b. I hvilken grad mener du, at kurset har forbedret dit kendskab til kommunikative 
værktøjer og strategier? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 11,4 % 19,4 % 18,2 % 14,6 % 
I høj grad 45,7 % 32,3 % 50,0 % 43,1 % 
I nogen grad 37,1 % 41,9 % 22,7 % 35,8 % 
I mindre grad 5,7 % 3,2 % 9,1 % 5,7 % 
I ringe grad 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
I alt 70 31 22 123 
 
 
7c. I hvilken grad mener du, at kurset har forbedret dit kendskab til kommunikative 
værktøjer og strategier? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 9,1 % 18,2 % 13,5 % 12,8 % 33,3 % 14,6 % 
I høj grad 54,5 % 40,9 % 40,5 % 42,6 % 50,0 % 43,1 % 
I nogen grad 36,4 % 36,4 % 37,8 % 36,2 % 16,7 % 35,8 % 
I mindre grad 0,0 % 4,5 % 5,4 % 8,5 % 0,0 % 5,7 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
I alt 11 22 37 47 6 123 
 
8b. I hvilken grad mener du, at kurset har givet dig viden om, hvilke kompetencer der med 
fordel kan fremmes hos det pædagogiske personale? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 15,7 % 6,5 % 27,3 % 15,4 % 
I høj grad 54,3 % 48,4 % 54,5 % 52,8 % 
I nogen grad 27,1 % 41,9 % 18,2 % 29,3 % 
I mindre grad 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
I ringe grad 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 70 31 22 123 
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8c. I hvilken grad mener du, at kurset har givet dig viden om, hvilke kompetencer der med 
fordel kan fremmes hos det pædagogiske personale? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 9,1 % 9,1 % 13,5 % 17,0 % 50,0 % 15,4 % 
I høj grad 72,7 % 68,2 % 48,6 % 44,7 % 50,0 % 52,8 % 
I nogen grad 18,2 % 22,7 % 35,1 % 34,0 % 0,0 % 29,3 % 
I mindre grad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,8 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 11 22 37 47 6 123 
 
 
9b. I hvilken grad mener du, at konsulentbistanden har bidraget til, at du har omsat tillærte 
teorier, metoder og begreber til praksis? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 20,0 % 16,7 % 13,6 % 18,0 % 
I høj grad 38,6 % 43,3 % 31,8 % 38,5 % 
I nogen grad 28,6 % 36,7 % 45,5 % 33,6 % 
I mindre grad 8,6 % 3,3 % 9,1 % 7,4 % 
I ringe grad 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 2,9 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 
I alt 70 30 22 122 
 
 

    

9c. I hvilken grad mener du, at konsulentbistanden har bidraget til, at du har omsat tillærte 
teorier, metoder og begreber til praksis? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 18,2 % 18,2 % 10,8 % 19,6 % 50,0 % 18,0 % 
I høj grad 27,3 % 45,5 % 37,8 % 39,1 % 33,3 % 38,5 % 
I nogen grad 54,5 % 18,2 % 40,5 % 32,6 % 16,7 % 33,6 % 
I mindre grad 0,0 % 9,1 % 8,1 % 8,7 % 0,0 % 7,4 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 
I alt 11 22 37 46 6 122 
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10b. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at du har en 
inkluderende praksis? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 14,3 % 13,8 % 9,1 % 13,2 % 
I høj grad 48,6 % 44,8 % 45,5 % 47,1 % 
I nogen grad 32,9 % 27,6 % 31,8 % 31,4 % 
I mindre grad 2,9 % 6,9 % 4,5 % 4,1 % 
I ringe grad 1,4 % 0,0 % 9,1 % 2,5 % 
Ved ikke 0,0 % 6,9 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 70 29 22 121 
 
 
10c. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at du har en 
inkluderende praksis? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 9,1 % 27,3 % 13,5 % 6,7 % 16,7 % 13,2 % 
I høj grad 63,6 % 31,8 % 37,8 % 53,3 % 83,3 % 47,1 % 
I nogen grad 18,2 % 36,4 % 37,8 % 31,1 % 0,0 % 31,4 % 
I mindre grad 9,1 % 4,5 % 5,4 % 2,2 % 0,0 % 4,1 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 5,4 % 2,2 % 0,0 % 2,5 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 11 22 37 45 6 121 
 
 
11b. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institution har en inkluderende praksis? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 7,1 % 10,3 % 9,1 % 8,3 % 
I høj grad 50,0 % 34,5 % 54,5 % 47,1 % 
I nogen grad 35,7 % 48,3 % 27,3 % 37,2 % 
I mindre grad 5,7 % 3,4 % 9,1 % 5,8 % 
I ringe grad 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 70 29 22 121 
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11c. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institution har en inkluderende praksis? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 0,0 % 18,2 % 8,1 % 4,4 % 16,7 % 8,3 % 
I høj grad 45,5 % 31,8 % 54,1 % 46,7 % 66,7 % 47,1 % 
I nogen grad 45,5 % 45,5 % 27,0 % 42,2 % 16,7 % 37,2 % 
I mindre grad 9,1 % 4,5 % 8,1 % 4,4 % 0,0 % 5,8 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 11 22 37 45 6 121 
 
 
12b. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
pædagogiske praksis er blevet mere systematisk? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 5,7 % 3,4 % 13,6 % 6,6 % 
I høj grad 30,0 % 34,5 % 27,3 % 30,6 % 
I nogen grad 47,1 % 44,8 % 54,5 % 47,9 % 
I mindre grad 12,9 % 6,9 % 4,5 % 9,9 % 
I ringe grad 4,3 % 3,4 % 0,0 % 3,3 % 
Ved ikke 0,0 % 6,9 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 70 29 22 121 
 
 
12c. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
pædagogiske praksis er blevet mere systematisk? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 0,0 % 9,1 % 2,7 % 4,4 % 50,0 % 6,6 % 
I høj grad 18,2 % 22,7 % 35,1 % 35,6 % 16,7 % 30,6 % 
I nogen grad 36,4 % 59,1 % 40,5 % 53,3 % 33,3 % 47,9 % 
I mindre grad 36,4 % 9,1 % 13,5 % 2,2 % 0,0 % 9,9 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 8,1 % 2,2 % 0,0 % 3,3 % 
Ved ikke 9,1 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 11 22 37 45 6 121 
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13b. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institutions pædagogisk praksis er blevet mere systematisk? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 4,3 % 3,4 % 9,1 % 5,0 % 
I høj grad 31,4 % 34,5 % 40,9 % 33,9 % 
I nogen grad 48,6 % 48,3 % 36,4 % 46,3 % 
I mindre grad 12,9 % 10,3 % 13,6 % 12,4 % 
I ringe grad 2,9 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 
Ved ikke 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 70 29 22 121 
 
 
13c. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institutions pædagogisk praksis er blevet mere systematisk? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 0,0 % 13,6 % 2,7 % 4,4 % 0,0 % 5,0 % 
I høj grad 18,2 % 22,7 % 40,5 % 31,1 % 83,3 % 33,9 % 
I nogen grad 54,5 % 50,0 % 37,8 % 53,3 % 16,7 % 46,3 % 
I mindre grad 27,3 % 13,6 % 16,2 % 6,7 % 0,0 % 12,4 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,2 % 0,0 % 1,7 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,8 % 
I alt 11 22 37 45 6 121 
 
 
14b. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har været relevant for din 
funktion?(funktion: pædagog, pædagogmedhjælper, leder) 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 20,0 % 10,3 % 27,3 % 19,0 % 
I høj grad 50,0 % 41,4 % 31,8 % 44,6 % 
I nogen grad 21,4 % 37,9 % 36,4 % 28,1 % 
I mindre grad 5,7 % 6,9 % 0,0 % 5,0 % 
I ringe grad 1,4 % 0,0 % 4,5 % 1,7 % 
Ved ikke 1,4 % 3,4 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 70 29 22 121 
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14c. I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har været relevant for din 
funktion?(funktion: pædagog, pædagogmedhjælper, leder) 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 27,3 % 13,6 % 16,2 % 15,6 % 66,7 % 19,0 % 
I høj grad 45,5 % 50,0 % 43,2 % 44,4 % 33,3 % 44,6 % 
I nogen grad 18,2 % 36,4 % 29,7 % 28,9 % 0,0 % 28,1 % 
I mindre grad 9,1 % 0,0 % 8,1 % 4,4 % 0,0 % 5,0 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 0,0 % 1,7 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,2 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 11 22 37 45 6 121 
 
 

      

15b. I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 
Krydset med: 2. Hvad er din stillingsbetegnelse? 
 
 Pædagog Pædagog-

med-
hjælper 

Leder I alt 

I meget høj grad 8,6 % 6,9 % 9,1 % 8,3 % 
I høj grad 45,7 % 27,6 % 40,9 % 40,5 % 
I nogen grad 40,0 % 55,2 % 31,8 % 42,1 % 
I mindre grad 4,3 % 6,9 % 13,6 % 6,6 % 
I ringe grad 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 3,4 % 4,5 % 1,7 % 
I alt 70 29  22 121 
 
 
15c. I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 
Krydset med: 3. Hvad er din alder? 
 
 20-29 

år 
30-39 

år 
40-49 

år 
50-59 

år 
60-69 

år 
I alt 

I meget høj grad 18,2 % 9,1 % 5,4 % 4,4 % 33,3 % 8,3 % 
I høj grad 27,3 % 50,0 % 43,2 % 37,8 % 33,3 % 40,5 % 
I nogen grad 54,5 % 36,4 % 37,8 % 46,7 % 33,3 % 42,1 % 
I mindre grad 0,0 % 4,5 % 8,1 % 8,9 % 0,0 % 6,6 % 
I ringe grad 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 
Ved ikke 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,2 % 0,0 % 1,7 % 
I alt 11 22 37 45 6 121 
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Oversigt over spørgeskemaundersøgelsens resultater 
Oversigt over vurderingen af henholdsvis kurset, konsulentbistanden, relevans, systematik og inklusion samt krydstabulering med stilling 
og alder 
Oversigten viser, hvor stor en andel af respondenterne der har svaret henholdsvis i meget høj grad/i høj grad, i nogen grad og i mindre 
grad/ringe grad. Der er desuden hvor det skønnes relevant angivet hvilken specifik stilling og/eller aldersgruppe der er den dominerende i 
de enkelte svarkategorier. L=ledere, M=pædogogmedhjælpere, P=pædagoger)  
 

  
Meget 
høj/høj 

Nogen 
grad 

Mindre/ring
e 

KURSET       
I hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om samspillet mellem barnets 
identitets- og kompetenceudvikling? 55,90 % 28,50 % 4,90 % 
Stilling -   - 
Alder 60-69årige   40-49årige 
        
hvilken grad mener du, at kurset har bevidstgjort dig om in- og eksklusionsmekanismer? 69,10 % 25,20 % 4,00 % 
Stilling -   M 
Alder 60-69årige   40-49årige 
        
I hvilken grad mener du, at kurset har forbedret dit kendskab til kommunikative 
værktøjer og strategier? 57,70 % 35,80 % 6,50 % 
Stilling L   M 

Alder 

60-69årige   
(20-29årige 
/30-39årige)   - 

        
I hvilken grad mener du, at kurset har givet dig viden om, hvilke kompetencer der med 
fordel kan fremmes hos det pædagogiske personale? 68,20 % 29,30 % 1,60 % 
Stilling L   M 

Alder 
60-69årige   
/20-29årige   - 
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KONSULENTBISTANDEN       
I hvilken grad mener du, at konsulentbistanden har bidraget til, at du har omsat tillærte 
teorier, metoder og begreber til praksis? 56,50 % 33,60 % 8,20 % 
Stilling P/M   - 

Alder 
60-69årige   
/30-39årige   

20-
29årige/40-
49årige 

 
RELEVANS       
I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har været relevant for din 
funktion?(funktion: pædagog, pædagogmedhjælper, leder) 63,60 % 28,10 % 6,70 % 
Stilling P   - 

Alder 
20-29årige   
/60-69årige   

20-29årige   
/40-49årige  
/50-59årige 

 
SYSTEMATIK       
I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
pædagogiske praksis er blevet mere systematisk? 36,60 % 47,90 % 12,20 % 
Stilling -   P 

Alder 60-69årige   
20-29årige   
/40-49årige 

        
I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din 
institutions pædagogisk praksis er blevet mere systematisk? 38,90 % 46,30 % 14,10 % 
Stilling L   P 
Alder 60-69årige   20-29årige 
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INKLUSION       
I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at du har en 
inkluderende praksis? 60,30 % 31,40 % 6,60 % 
Stiling -   - 

Alder 
20-29årige   
/60-69årige   40-49årige 

        
I hvilken grad mener du, at kurset + konsulentbistanden har bidraget til, at din institution 
har en inkluderende praksis? 55,40 % 37,20 % 6,60 % 
Stilling L   L 

Alder 
40-49årige        
/60-69årige   20-29årige 

        
I hvilken grad mener du, at der efter kurset + konsulentbistanden er udviklet et 
inkluderende læringsmiljø i din institution? 48,80 % 42,10 % 7,40 % 
Stilling L/P   L 

Alder 

20-29årige   
/30-39årige  
/60-69årige   

40-49årige   
/50-59årige 
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