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Erfaringerne fra et tidligere udviklingspro-

jekt i Ligeværd viser, at effektiv inklusion 

kræver et fokusskifte fra elevernes særlige 

behov eller vanskeligheder til fokus på ele-

vernes særlige forudsætninger for læring. 

Retter institutionerne blikket mod ele-

vens særlige læringsforudsætninger, bliver 

indsatsen anderledes fremadrettet og ud-

viklende. Fokus bliver dermed rettet mod 

elevens særlige muligheder frem for be-

grænsninger. Vi skal dermed, populært 

sagt, ikke være ”fejlfindere” men talent-

spejdere og talentudviklere.

29 af Ligeværds skoler og uddannelsessteder financierer og igangsætter et nyt 
forsknings- og udviklingsprojekt, ”God uddannelse for alle”, der skal bidrage til at 
samfundet giver reelle uddannelsesvalg og muligheder for unge med særlige læ-
ringsforudsætninger. 

Forsknings- og udviklingsprojekt:

vi skal ikke være fejlfindere 
men talentspejdere og 
talentudviklere

De seneste 30 års uddannelsespraksis 

blandt Ligeværds skoler og uddannelses-

steder er udgangspunkt i et omfangsrigt 

forsknings- og udviklingsprojekt med det 

formål at udvikle og formidle spørgsmålet 

om god uddannelse for unge med særlige 

læringsforudsætninger.

Fra venstre mod højre ses: Jens Thygesen, forstander Munkegården (næstformand FUS), Else Marie 
Markvorsen, forstander Struerskolen (repræsentant SL), Tine Kjøller, forstander Waldemarsbo Efter-
skole, Leo K. Konnerup – UCSyddanmark, Jens Ole Jørgensen, konsulent for FUS og SL, sekretariatet 
Ligeværd, Peter Vig, forstander Høng Erhvervsskole (formand for FUS), Henrik Friis, forstander Ka-
rise Efterskole og Lone Biørn-Henriksen, bestyrelsesmedlem Ørnehøj

Dokumentation og udvikling

Udviklingsprojektet skal dels fokusere på 

samfundets evne og vilje til at prioritere og 

give reelle uddannelsesvalg og muligheder 

for unge med særlige læringsforudsætnin-

ger og dels udvikle et sammenhængende 

materiale, der kan inspirere til diskussion 
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og videre udvikling - både internt og eks-

ternt i andre dele af uddannelsessystemet.

Udviklingsprojektet knytter an til ph.d. 

projektet med arbejdstitlen ”God uddan-

nelse for alle - at blive menneske og borger 

gennem lærende deltagelse”, som 29 af Li-

geværds skoler og uddannelsessteder in-

ternt financierer og igangsætter i et part-

nerskab med University College Syddan-

mark, afdeling for forskning og udvikling, 

og Aalborg Universitet, Institut for Kom-

munikation.

Formålet med projektet er, at undersø-

ge og beskrive den uddannelsesmæssige 

praksis for unge med særlige behov, der er 

udviklet af skoler og uddannelsessteder i 

Ligeværd. En uddannelsespraksis som ak-

tivt bidrager til at undgå uddannelsesmæs-

sig, beskæftigelsesmæssig og social margi-

nalisering af unge med særlige behov.

Viden omsættes straks til praksis

Sigtet med projektet er dermed dobbelt. 

Partnerne i projektet ønsker både en 

beskrivelse af den pædagogiske praksis, 

der kan danne baggrund for produktion 

af ny forskningsbaseret viden, og samtidig 

tilstræber de, at forskningsprojektet kan 

danne grobund for pædagogisk udvikling 

her og nu.

Projektdesignet sikrer dermed, at den 

nye viden, som projektet skaber, straks 

kommer tilbage i praksis og dermed kom-

mer de unge i målgruppen til gode. Pro-

jektpartnerskabet mellem universitetets 

forskningsmiljø, professionsuddannelserne 

og praksis, samt den organisatoriske for-

ankring i Ligeværd, er unik og står tilmed 

deLtagende skoLer og 
UddanneLsessteder:
Værkstedsskolen Ørnehøj
PMU Sindal
Kariseuddannelsen
Munkegården
StruerSkolen
Karise Efterskole
Tolne Efterskole
Ærø Efterskole
Det Ny Havredal
Forkanten
Efterskolen Helle
PGU Rosenholm
21´eren 
Bofællesskaberne Belvedere og 
Enemærket
Bo-Skole-Job
Try Efterskole
Efterskolen Østergård
Waldemarsbo Efterskole 
Aabæk Efterskole
Ulstrup Efterskole 
Erhvervsskolen Vestjylland
Stubbekøbing Efterskole
Idrætsefterskolen Ulbølle
Klintebjerg Efterskole 
Bøgevangskolen
Sofie Rifbjerg Efterskole 
Fenskær Efterskole
Gødvad Efterskole
Nr. Vesterskov

deLtagende samarbejdsPartnere:
University College Syddanmark, afdeling for forskning og udvikling, ved chef-
konsulent Leo Komischke-Konnerup.
Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, ved professor Lene Tanggaard 
og lektor Thomas Szulevicz.

som garant for, at sikre den vigtige sam-

menhæng mellem at udvikle praksis og ud-

folde praksis.

Projektet er vigtigt, fordi uddannelse er 

blevet vigtigere, som grundlag for at de 

unge kan deltage i det moderne samfunds 

mange forskellige fællesskaber. 

Alle skal kunne bidrage og deltage

Projektet er især vigtigt, fordi samfundets 

forståelse af uddannelse og undervisning 

bliver stadig mere snæver og derfor reelt 

ekskluderende i forhold til unge med sær-

lige læringsforudsætninger. Projektet er 

vigtigt i forhold til at beskytte, udvikle og 

styrke en betydningsfuld uddannelses-

praksis, der er udviklet på Ligeværds sko-

ler og uddannelsessteder.

Projektet følger op på det paradigme-

skifte, der er i gang; nemlig at alle skal have 

en reel chance og dermed mulighed for at 

klare sig med et arbejde sammen med an-

dre - at alle skal deltage og bidrage. Derfor 

skal mange flere have udviklet deres ar-

bejdsevne i de sammenhænge, hvor de 

kan være en del af fællesskabet.  

Projektet er dermed på linje med den 

aktuelle politiske dagsorden i Danmark, 

hvor reformer på folkeskoleområdet, ung-

domsuddannelsesområdet med revision af 

STU uddannelsen, et nyt tiltag med flexud-

dannelsen og reformer af førtidspensions-, 

fleksjobs- og kontanthjælpsområdet, net-

op tager det afsæt, at flest muligt skal in-

kluderes i skolen, i uddannelsessystemet 

og på arbejdsmarkedet – og at den enkelte 

unge skal opleve sig, som en reel del af fæl-

lesskabet. 


