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Forord

Ideen til denne bog opstod i forbindelse med professor Kjell Skogens 
70-års jubilæum i 2009. Skogen har været en markant og synlig tals-
mand for faget specialpædagogik gennem mange år. Han arbejdede som 
universitetslærer fra 1980 til 1990 og har siden 1990 været professor ved 
Universitetet i Oslo. Han har været rektor ved Statens speciallærerhøgskole 
i syv år og leder af Institutt for specialpedagogikk ved Universitetet i Oslo 
i seks år. Blandt de centrale hverv, han har haft inden for pædagogik og 
specialpædagogik, kan nævnes formandskabet for Norsk Pedagogikklag og 
for Nasjonalt fagråd for pedagogikk og specialpedagogikk og medlem af 
Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring. Kjell Skogen har 
også været aktiv internationalt gennem mange år, blandt andet i projekter 
i OECD’s, Verdensbankens og EU’s regi. Han har blandt andet planlagt 
og ledet gennemførelsen af et masterstudium i specialpædagogik for den 
indonesiske regering i samarbejde med University of Virginia, USA. Han 
har endvidere samarbejdet med en række universitetsmiljøer i Europa, 
USA og Canada og været gæsteforsker ved Harvard University. Ved siden 
af sin bog- og artikelproduktion har han holdt en række forelæsninger og 
foredrag og været en aktiv bidragsyder til magasiner, aviser og tv.

Nærværende bog tager temaer op, som har stået centralt i hans fag-
lige liv og virke, og temaerne behandles af personer, som han har haft 
et fagligt samarbejde med. Vigtige temaer er blandt andre inkludering, 
differentieret undervisning, kvalitetsudvikling, innovation, kompeten-
ceudvikling og samspil mellem teori, forskning og undervisningspraksis. 
Disse temaer belyses i forskellige sammenhænge og set fra forskellige 
synsvinkler.

Det første kapitel tager forskellige samspilsfaktorer op, der står centralt 
i problematikken om differentieret undervisning og specialundervisning.

Næste kapitel, som er skrevet af Edvard Befring, behandler samspillet 
mellem børns opvækst og deres læring og udvikling i skolen.

Kapitel 3 handler om kvalitetsudvikling i skolen set i et organisati-
onsteoretisk perspektiv. Kapitlet er skrevet af Per Dalin i samarbejde 
med Jorun Buli-Holmberg.
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FORORD                                                                                                                                                             

I kapitel 4 belyses samspillet mellem nationale læseplaner og indi-
viduelle forudsætninger som grundlag for kvalitetsudvikling. Det er 
skrevet af Sven Nilsen.

Kapitel 5 er skrevet af Reidung Tangen og behandler elevsamtalen 
og dens betydning for differentieret undervisning.

Temaet i kapitel 6 er praksisnær efter- og videreuddannelse og dens 
betydning for kvalitetsudvikling. Kapitlet er skrevet af Jorun Buli-Holm-
berg.

I kapitel 7 er temaet samspillet mellem forskere og praktikere i kva-
litetsudvikling af uddannelsen. Det er skrevet af Halvor Bjørnsrud.

I kapitel 8 behandler Jarle Sjøvoll betydningen af at bevidstgøre og 
udvikle læreres tavse viden i specialpædagogisk professionsuddannelse.

I kapitel 9 belyser Kjell Skogen samspillet mellem teori, forskning og 
praksis og den betydning, dette har for kvalitetsudvikling.

Afslutningskapitlet peger på nogle vigtige fremtidige udfordringer, 
som man står over for i arbejdet med kvalitetsudvikling af differentieret 
undervisning og specialundervisning. Kapitlet er udarbejdet i samarbejde 
mellem Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen og Kjell Skogen.

Bogen henvender sig i første række til studerende i pædagogik, spe-
cialpædagogik og på læreruddannelsen, og til ansatte i skolevæsnet, 
forældre og skolepolitikere.

Vi håber, bogen kan bidrage til at skabe debat og være til inspiration 
i arbejdet med kvalitetsudvikling i skolen inden for differentieret under-
visning og specialundervisning.

Blindern, november 2009
Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen


