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Inklusion og målopfyldelse - udvikling for alle elever

Skolerne i den svenske kommune Essunga har gennemført et pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på
inklusion. Det har resulteret i både større trivsel og bemærkelsesværdigt gode faglige resultater hos eleverne.
I denne bog beskrives og kommenteres udviklingen og de indsatsområder, som ledelse, lærere, forældre og
elever har fokuseret på. De professionelle har i fællesskab ladet sig inspirere af pædagogisk forskning og har
dermed opnået et fælles fagligt sprog og et solidt inkluderende værdigrundlag at drive skole ud fra. Særlige
fokusområder som fx relationsorienteret klasseledelse, teamsamarbejde, tolærerordning, motivation og
forældresamarbejde er nogle af grundstenene i forandringsarbejdet. Her er inspiration at hente til en mere

inkluderende skole, der sikrer både faglig og social udvikling for alle.

»Jeg er overbevist om, at vi med stor fordel kan skele til vores svenske naboer, for resultaterne fra
forandringsarbejdet er - efter min mening - bemærkelsesværdige. Derfor kan jeg meget varmt anbefale bogen

til alle med interesse for skoleudvikling og inklusion.«
- Folkeskolen

»'En lille svensk kommune har flyttet sig fra den absolutte bund til toppen af ranglisterne. Samtidig har de
indført fuld inklusion. Alt sammen for samme budget. Og metoderne er så enkle, at alle kunne gøre det - det
handler nemlig først og fremmest om en ændring i læreres, forældres og elevers motivation, fortæller en

forsker, der har fulgt forløbet.«
- 'Læs hele artiklen med Bengt Persson i ´Folkeskolen´
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