INKLUDERENDE
LÆRINGSMILJØER

- et redskab til fælles refleksion og planlægning
for pædagogisk personale i grundskolen

Redskabet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for
Undervisningsministeriet. Det er et af flere elementer i en samlet
videnspakke med materialer om inkluderende læringsmiljøer.
Du kan downloade hele pakken på emu.dk.

Inkluderende læringsmiljøer Udviklingsredskab

Tag fælles ansvar for at videreudvikle
de inkluderende læringsmiljøer
Med afsæt i dette redskab kan det pædagogiske personale reflektere
over skolens inkluderende læringsmiljøer og planlægge, hvordan
læringsmiljøerne skal videreudvikles.
Redskabet er bygget op om fire faser, som I kan gentage over tid:
Fase 1:
Beskriv praksis

Fase 4:
Evaluér og planlæg
forankring

Fase 2:
Vurdér potentialet
for udvikling

Fase 3:
Lav en handleplan

Sådan anvender I redskabet
Anvend redskabet sammen med kolleger på fx klasse- eller
på årgangsteammøder. Inddrag både det pædagogiske personale og ressourcepersoner samt evt. pædagogiske ledere.
I kan arbejde jer gennem alle redskabets fire faser på et
møde, eller I kan dele gennemgangen af faserne op på flere
møder. Hvis I vil tage alle faser på en gang, kan I gå til det på
denne måde:
• Sæt refleksion over inkluderende læringsmiljøer
på dagsordenen på jeres i forvejen planlagte møder i
klasseteamet, årgangsteamet eller i ressourcecentret.
Afsæt mindst halvanden time eller to gange en time.
• Lav en agenda til mødet, hvor hver af de fire faser har
sit eget punkt. Det kan skabe et godt overblik at sætte
agendaen ind i et skema, hvor I for hvert punkt i dags

ordenen angiver a) punktets formål, b) relevante data,
der kan inddrages, c) hvem der er ansvarlig, d) hvilken
proces og konkrete handlinger, der skal gennemføres,
samt e) hvornår det skal foregå.
• Arbejd jer igennem faserne med afsæt i refleksions
spørgsmålene og handleplans-skabelonen. (se side 6)
• Tag noter undervejs, så I har et fælles udgangspunkt
for den videre proces. Se på noterne, når I udfylder
handleplans-skabelonen.
• Aftal på mødet, hvem der tager handleplanen videre til
ledelsen. Alternativt kan I invitere ledelsen til at deltage i
hele eller dele af mødet.
• Aftal også, hvornår I mødes igen, og om der er konkrete
handlinger, der skal følges op på inden da.
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Skolens ledelse sikrer klare rammer og værdier
Skoleledelsen er en nøglespiller i forhold til at videreudvikle de inkluderende læringsmiljøer. Både fordi læringsmiljøerne eksisterer inden for de fælles rammer og værdier,
som med ledelsens opbakning er gældende på skolen. Og
fordi det er op til ledelsen at prioritere tid, opmærksomhed
og ressourcer til udviklingen.
Det er en forudsætning for at udvikle en skole i en mere
inkluderende retning, at skolens ledelse løbende inddrager
både medarbejdere og forældre. Det skal sikre opbakning

til skolens værdier og målsætninger for inkluderende
læringsmiljøer.
Anvend plakaten med ’Tegn på inkluderende lærings
miljøer’ som en del af videnspakken til løbende at gøre
status på, om skolens fællesskaber i praksis afspejler de
værdier og den kultur for inkluderende læringsmiljøer, som
I har udarbejdet. Find plakaten på emu.dk.
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Fase 1: Beskriv praksis
Beskriv, hvad der kendetegner de nuværende læringsmiljøer
på jeres skole.
Prøv fx at tænke over, om der er forskel på, hvordan
eleverne og I som lærere, pædagoger, ressourcepersoner
eller koordinatorer ser på læringsmiljøerne. Hvordan kan de
forskellige synsvinkler give mening? Overvej også, hvilke
relevante data I kan inddrage til at dokumentere og understøtte jeres beskrivelse af praksis – fx observationer, elev- og
forældreinterviews og evalueringsresultater.

• Hvilke greb anvender du mest til at præge kulturen
og læringsmiljøerne (fx sætter rammer, arbejder
systematisk med relationer i klassen eller andet)?

Tilføj selv flere spørgsmål.

I kan med fordel tage afsæt i materialerne i videnspakken om inkluderende læringsmiljøer på emu.dk.
Her finder I fx en plakat med tegn, I ser eller ønsker at
se på, at de inkluderende læringsmiljøer udvikler sig
positivt. Find videnspakken på emu.dk.

Tag udgangspunkt i disse punkter og spørgsmål:

1.
ELEVERNE: Karakterisér handlingsmønstre
i de nuværende læringsmiljøer

3.

• Efterspørger I en bestemt adfærd? Hvorfor/hvorfor ikke?

UNDERVISNINGEN: Kortlæg rutiner, rum,
arbejds- og læringsformer i de eksisterende
læringsmiljøer

• Hvilken motivation kan der være for eleverne bag de forskellige former for adfærd?

• Hvilke rutiner fungerer godt i læringsmiljøerne
i dag?

Tilføj selv flere spørgsmål.

• Hvad kendetegner undervisningen i jeres læringsmiljøer
(metoder og tilgange)?

2.

• Hvilke muligheder har I for at tage hensyn til forskellige
læringsbehov?

• Er en bestemt type adfærd dominerende blandt
eleverne?

RAMMERNE: Sæt ord på kulturen og på de
fysiske, tidsmæssige, teknologiske og andre
rammer i læringsmiljøerne
• Er der en eller flere kulturer på spil i klasserummet og
på skolen?

Tilføj selv flere spørgsmål.

Notér

• Hvilken rolle spiller dine forventninger til eleverne
for kulturen?
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Fase 2: Vurdér potentialet for udvikling
Beskriv et fælles billede af, hvor I gerne vil hen med udviklingen af
inkluderende læringsmiljøer på skolen.
Tag udgangspunkt i disse punkter og spørgsmål:
I kan med fordel tage afsæt i materialerne i videnspakken om inkluderende læringsmiljøer på emu.dk.
Her finder I fx beskrivelser af baggrund, udfordringer
og virkningsfulde tilgange til at give lige deltagelsesmuligheder til elever med ADHD, autisme, syns- og
hørenedsættelse samt ordblindhed. Find videnspakken på emu.dk.

1.
ELEVERNE: Sæt spot på potentialer
for udvikling i elevernes nuværende
handlingsmønstre
• Hvilken adfærd ønsker du at se mere af i fremtiden
og hvorfor?
• Hvilke nye adfærdsmønstre kan give mening (på nye
måder) i de inkluderende læringsmiljøer?
• Hvad kan du opnå ved at synliggøre de logikker, som
elevernes forskellige adfærd er udtryk for?

3.
UNDERVISNINGEN: Udpeg rutiner, rum,
arbejds- og læringsformer, som kan styrke
de inkluderende læringsmiljøer

Tilføj selv flere spørgsmål.

• Hvilke rutiner fungerer ikke godt i læringsmiljøerne
i dag, og hvordan kan de udskiftes?

2.

• Hvilke undervisningsmetoder og -tilgange kan du indføre
eller øge med henblik på at sikre deltagelsesmuligheder
for alle elever?

RAMMERNE: Beskriv de kulturer og rammer
i læringsmiljøerne, som der kan være perspektiv i at udvikle
• Hvilke kulturer er ikke acceptable, og hvordan kan du
stoppe dem?
• Hvordan kan du bedst præge læringsmiljøerne
positivt – skal du kommunikere tydeligere, skabe
mere forståelse for forskelligheder, udvikle nye veje
for eleverne til at opnå anerkendelse eller andet?

• Hvordan kan du gøre rammerne mere fleksible uden at gå
på kompromis med læringen?
Tilføj selv flere spørgsmål.

Notér

• Hvordan kan du få flere elever inddraget i at sætte en
god retning for læringsmiljøerne?
Tilføj selv flere spørgsmål.
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Fase 3: Lav en handleplan
Udviklingen af de inkluderende læringsmiljøer er en løbende proces,
som ikke kan udskydes. Omsæt derfor analysen fra fase 1 og 2 til
handlinger, mens analysen stadig er i frisk erindring.
Skabelonen til handleplan herunder er et bud på, hvordan I
kan planlægge og få taget de første skridt på baggrund af
analysen.

Begynd så enkelt som muligt
Der er mange veje til at udvikle og styrke inkluderende
læringsmiljøer, og nogle gange kan enkle tiltag gøre en stor
forskel. Samtidig er det lettere at komme i mål med enkle
tiltag i hverdagen, så de kan være et godt første skridt.

Overvej, om der findes data, som I kan bruge til at understøtte og følge arbejdet med handleplanen, og om der er
behov for at indsamle nye og andre typer af data som en del
af handleplanen.
I handleplanen herunder er enkle handlinger, som lærerne
Jens, Karen, Hanne og Lasse har aftalt, sat ind som eksempler. Brug det som inspiration, tegn selv handleplanen op og
sæt jeres handlinger ind:

HANDLEPLAN
Fokus

Mål (formuleres
positivt)

Delmål
(formuleres
positivt)

Handlinger

Tid

Roller

Elever

At inddrage
eleverne i at
udvikle
inkluderende
læringsmiljøer

• At vi får
inspiration fra
Bøgeskolen

• Besøg på
Bøgeskolen, der
har spændende
erfaringer med
inddragelse af
elever

Inden 
sommerferien

Jens

At afklare 
muligheder for ny
indretning af
lokaler

• At inddrage
ledelsen med
henblik på
prioritering

• Møde med
skoleledelsen

I denne måned

Lasse og Hanne

• Karen læser op
på videnspakken
og holder et
oplæg om de
vigtigste punkter

Til den 
pædagogiske dag
til maj

Karen

Rammer

• ...
• ...

• ...
• ...

Undervisning

At vi får øget viden
og inspiration til at
videreudvikle
undervisningen

• At dele viden om
enkle og gode
greb

...
...
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Fase 4: Evaluér og planlæg forankring
De inkluderende læringsmiljøer udvikler sig hele tiden og bør evalueres
løbende.
Løbende evaluering er med til at fastholde opmærksomhed
og momentum. Det gør, at arbejdet med at forankre og
udvikle inkluderende læringsmiljøer fortsætter, også efter at
netop disse punkter i handleplanen er ført ud i livet.

Professionelle læringsmiljøer
som ramme for fælles refleksion
Som led i udvikling og forankring er det essentielt at se
bagud for at evaluere og se fremad for at justere. Det kan
professionelle læringsmiljøer være et forum for. Både med
henblik på at forankre det, I har sat i gang, og med henblik på
at forberede nye udviklingstiltag i den pædagogiske praksis.
Konkret kan I bruge jeres teammøder som ramme for fælles
refleksion. Her er en kort ramme for læringsmøder, som I kan
tage afsæt i:
HVAD
Et møde på ca. to timer med faste, jævnlige mellemrum, fx
hver måned eller hvert kvartal. Deltagerne kan være lærere,
pædagoger, ressourcepersoner og koordinatorer på tværs af
klasser og årgange, som har deres daglige virke i de inkluderende læringsmiljøer – samt repræsentanter for skolens
pædagogiske ledelse. På læringsmøderne kan I støtte hinandens faglige praksis gennem fælles refleksion og sparring.

HVORDAN
Her er et bud på en dagsorden til evaluerings- og forankringsmøder i fase 4:

1. Velkommen og agenda

Den medarbejder, som har påtaget sig at stå for mødet,
byder velkommen og gennemgår formål og program for
mødet.

2. Fælles refleksion
Runde, hvor deltagerne på skift fortæller om deres
erfaringer siden sidst baseret på konkrete observationer
eller andre data om elevernes og de fagprofessionelles
udvikling. Efter hver deltager er der fem minutters fælles
refleksion og sparring til deltageren.

3. Fælles og individuelle mål
Den sidste halve time bruges på en fælles proces, hvor der
aftales to til tre fælles fokusområder frem til næste møde.
Den enkelte medarbejder kan derudover formulere sine
egne individuelle fokusområder.

HVORFOR
Deltagerne deler erfaringer med henblik på både individuel
og fælles læring. Det er et godt grundlag for at fastholde eller
udvikle god praksis i de inkluderende læringsmiljøer.
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Ledelsens rolle i de professionelle
læringsmiljøers udviklingsarbejde
Når udvikling er på dagsordenen i professionelle læringsmiljøer, kan ledelsen selv deltage aktivt eller påtage sig en
understøttende rolle. Som led i den understøttende rolle
kan ledelsen:
• Vise tillid og uddelegere ansvar. Fx ved at etablere en
arbejdsgruppe og udpege en tovholder, der har ansvar
for at drive udviklingsprocessen blandt medarbejderne.
• Understøtte en kultur, som bygger på sparring og
feedback mellem ledelse og det pædagogiske per-
sonale og mellem det pædagogiske personale ind
byrdes. Det kan fx være gennem reflekterende samtaler
på pædagogiske møder, hvor data bringes systematisk i
spil.
• Understøtte det pædagogiske personales teamsam
arbejde og skabe rum for faglig dialog om videreud
viklingen af inkluderende læringsmiljøer.
• Koordinere anvendelse af interne og eksterne ressourcepersoner, herunder fra ressourcecentre, PPR og vejledere

og i forbindelse med bl.a. co-teaching og lærerpædagogsamarbejde.
• Sætte retning for det tværfaglige samarbejde, herunder samarbejde med socialforvaltningen, dagtilbud
(overgange), skolens fritidsinstitution mv.
• Lægge op til fælles refleksion på fx pædagogiske møder
over, hvordan skolens inkluderende kulturer, strategier
og praksis skal videreudvikles af det pædagogiske
personale.
• Hjælpe det pædagogiske personale i deres daglige
praksis ved at udvise dedikeret og kontinuerlig støtte,
være fleksibel og give personlig støtte og ved at give
administrativ støtte.
• Understøtte, at udviklingen forankres i den videre
praksis. Det kan fx ske ved at sætte udviklingsprocessen
på dagsordenen på pædagogiske møder, prioritere
udviklingstid, ved at kommunikere om handleplanen, og
ved at ledelsen aktivt deltager på udvalgte møder.
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Du står med en del af en samlet videnspakke
Dette vidensnotat er en del af en samlet videnspakke med en
række forskellige produkter, som på hver sin måde præsenterer
og lægger op til at videreudvikle de inkluderende læringsmiljøer
på jeres skole!
Faktaark med plakat
Faktaark om elevgrupper i inkluderende læringsmiljøer. På den ene
side af hvert faktaark er der en lille
plakat med gode råd og på den
anden side er der væsentlige
opmærksomhedspunkter.

Redskaber til dagligdagen
Udvalgte redskaber til at indrette inkluderende læringsmiljøer, hvor elever med ADHD,
autisme, ordblindhed, syns- og
hørenedsættelse også har lige
deltagelsesmuligheder.

Film
Korte film med gode råd fra
praktikere til dagligdagen og
med viden fra eksperter i
inkluderende læringsmiljøer.

Vidensnotat
Uddybende vidensnotat om baggrunde, virkningsfulde tilgange og
udfordringer, i forhold til at alle elever
kan deltage på lige fod, trives socialt og
udvikle sig fagligt i grundskolens
læringsmiljøer.

Hvor meget hører eller ser eleven, og
hvordan fungerer hørelsen eller
synet i en skolekontekst?
Stikord: Eleven hører/ser meget begrænset; eleven
er godt kompenseret og hører/ser derfor meget;
elevens hørelse/syn er forskelligt udfordret i
forskellige kontekster etc.

Plakat
Plakat, som stiller det
centrale spørgsmål at
besvare, når man skal
udvikle inkluderende
læringsmiljøer.

Udviklingsredskaber
Et redskab til skolen til at
videreudvikle de inkluderende læringsmiljøer og en
plakat med tegn på, at
udviklingen går i den
rigtige retning.

Cases med refleksionsspørgsmål
Virkelighedstro cases, hvor lærere
arbejder for at sikre inkluderende
læringsmiljøer for alle elever.

Dialogkort
Kort med spørgsmål til at
støtte dialoger med kolleger
eller med forældre om,
hvordan status er på de
inkluderende læringsmiljøer
hos jer, og hvordan I kan
udvikle dem.

Du kan finde alle materialer og den samlede
videnspakke om inkluderende læringsmiljøer i
Viden Om-serien på
emu.dk.

