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Titel Professionelles samarbejde om skolens inkluderende klassefællesskaber i praksis 
Abstract 

Undersøgelsens primære fokus er på de professionelles samarbejde på 3 forskellige skoler, i henholdsvis en almen 
indskolingsklasse, en almen/specialklasses indskoling og i to specialklasser på indskolings- og mellemtrinsniveau. 

Formålet med undersøgelsen er at indfange opmærksomhedspunkter ved professionelles samarbejde vedrørende udvikling af 
inkluderende klassefællesskaber via de professionelles indbyrdes handlinger i og omkring klassens sociale og lærende liv. 

Undersøgelsens metode vil tage afsæt i et design baseret på casestudies, dels i praksis i klassen, dels i de professionelles 
samarbejde om klassen.  Med afsæt i kodninger af observationerne interviewes de implicerede professionelle.  

Analysestrategien baseres på 4 indholdsdimensioner: de rammesættende, de relationelle, de organisatoriske og de didaktiske. 
Denne analyseramme har et særligt fokus på indholdsdimensionerne i inkluderende klasse – og læringsledelse. 

Med afsæt i undersøgelsen af professionelles samarbejde på 3 skoler er målet at pege på opmærksomhedspunkter og 
hensigtsmæssige indsatser i praksis, der genererer udvikling af inkluderende klassefællesskaber gennem de professionelles 
samarbejde. Resultater af undersøgelsen vil kunne danne baggrund for videre inspiration og forskning i de professionelles 
samarbejde på skoler. 

Begrundet og 
velafgrænset 
relevant 
problemfelt og 
præcis problem-
formulering/ 

Problemfelt: Professionelles samarbejde i inkluderende klassefællesskaber i praksis 
 
Med afsæt i en fælles interesse og viden om elevers udvikling og læring i den inkluderende skole, er vores opmærksomhed i 
denne undersøgelse  primært rettet mod de professionelles samarbejde i skolens praksis i forhold til udvikling af inkluderende 
klassefællesskaber i indskolingen. 
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målsætning med 
projektet 

Begrundelsen for dette fokus skal findes i de professionelles arbejde og samarbejdes afgørende betydning for eleverne, hvilket 
bl.a. understreges af Qvortrup: ”Hvis man vil forklare elevernes læring, udvikling og trivsel, finder man ca. 30 procent af 
forklaringen i undervisernes indsats. Men det er vigtigt at tilføje, at vi her ikke kun taler om den enkelte lærer, pædagog, leder, 
men også om den fælles indsats, hvor man samarbejder om at fremme elevernes læring og udvikling, og om at gøre hinanden 
gode i det professionelle samarbejde på skolen. For det, der gør den enkelte lærer, pædagog og leder god, er samarbejdet med 
kolleger, hvor der er fokus på elevernes læring og udvikling, hvor man samarbejder om undervisning og ledelse, hvor det primære 
mål er at forbedre elevernes resultater, men hvor den bagvedliggende forudsætning er at styrke hinanden professionelt, både ved 
at give kollegial feedback, ved at koordinere indsatser og ved at bidrage til gensidig professionel læring og udvikling”. (Qvortrup 
2017;8). 
Ifølge EVAs rapport 2017 ”Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen (EVA 2017;17ff), listes en række 
opmærksomhedspunkter op, som man bør interessere sig for, og som vi vil lade os inspirere af i dette projekt. Det drejer sig fx 
om, hvordan samarbejdet foregår, om omfanget af samarbejdet og ikke mindst om hvordan de enkelte faggruppers 
kompetencer bliver bragt i spil. 
I forlængelse heraf bliver viden om og fokus på den enkelte professionelles kapital, forstået som en kombination af menneskelig 
kapital, social kapital og beslutningskapital (Hargreaves & Fullan 2016; 26ff) centralt i vores forståelse af, hvad der kan være 
betydningsfuldt for et udviklende professionelt samarbejde. Det, at netop lærere og pædagoger skal træffe beslutninger i 
komplekse situationer er ifølge Hargreaves og Fullan, hvad professionalisme handler om: ”De [de professionelle] erhverver 
kompetence, dømmekraft, indsigt, inspiration og evnen til at improvisere i deres stræben efter fremragende præstationer.” […] 
De øver sig på deres dømmekraft og beslutningskraft under kollektivt ansvar, er åbne over for feedback og indstillet på 
gennemsigtighed. De er ikke bange for at lave fejltagelser, når bare de lærer af dem” (2016;29ff). 
 
Når de professionelles arbejde med og samarbejde handler om udvikling af inkluderende læringsmiljøer, bliver det endvidere 
centralt at forstå arbejdet med inklusion som en ”en dynamisk og vedvarende proces, der afhænger af kontekst og situation og 
fordrer samskabelse med andre aktører, for at kunne akkumulere erfaringer og realisere nye tiltag, der har reel værdi for de 
deltagende”. (Forsberg; Lau 2017;92). ”I en samskabelsesproces ligger fokus på at få øje på de uanede udviklingsmuligheder, ud 
fra en erkendelse af, at helheden er mere end summen af de enkelte dele” (Forsberg; Lau 2017;93). Dermed er udvikling af et 
inkluderende klassemiljø en fortløbende proces, som dels kræver en analyserende skolekultur (Molbæk et al. 2015;51) og dels til 
stadighed kræver åbenhed, ydmyghed og forandringsvillighed i de professionelles samarbejde og møde med elever. 
Forskning viser, at den samarbejdsform, der har størst effekt for elevernes læringsudbytte, retter sig mod udvikling og 
kvalificering af en eksisterende undervisningspraksis gennem et tæt flerfagligt samarbejde (Friend et al., 2010). 
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Lektor i specialpædagogik, ph.d. J. Hedegaard Hansen, som introducerer Friends bog Co-teaching i praksis, retter 
opmærksomheden mod skolereformen 2014, som åbner op for, at pædagoger i højere grad indgår i udvikling af inkluderende 
læringsmiljøer, og på hvordan samarbejdet mellem lærere og pædagoger er blevet udvidet. Hedegaard-Hansen peger på, at når 
ressourcepersoner og pædagoger indgår aktivt i skolens opgaveløsning, er det nødvendigt at se på, hvordan samarbejdet mellem 
de professionelle udfoldes. I den forbindelse kan viden om co-teaching inspirere til at kvalificere og professionalisere 
samarbejdet om pædagogik, didaktik og læringsmål for den enkelte elev som for klassen i helhed. 
 
Inspireret af ovenstående kan der peges frem mod eksempelvis følgende konkrete problemstillinger: 
 
1. Hvordan samarbejder forskellige professioner på 3 udvalgte skoler om kvalificering af inkluderende klassefællesskaber 

primært i indskolingen? 

2. Hvordan er de udvalgte skolers rammesætning af de professionelles samarbejde? 

3. Hvilke tegn kommer til syne i de professionelles handlinger i klasserummet og i de professionelles møder om samarbejdet? 

4. Hvordan beskriver og oplever de professionelle selv deres samarbejde om inkluderende klassefællesskaber? 

5. Hvilke tiltag kan medvirke til at skabe eller fastholde et udviklende, professionelt samarbejde? 

 

Undersøgelsesspørgsmål: Med afsæt i 3 udvalgte skoler undersøges, hvordan de professionelles samarbejde og handlinger kan 
understøtte/styrke inkluderende klassefællesskaber primært i indskolingen? 

Begrundet valg af 
faglige begreber 
og teorier 
 

Vi har i det forberedende arbejde med projektbeskrivelsen udvekslet syn på og sammenlignet diskurser vedrørende inklusion, 
professionelt samarbejde og udvikling af skolens inkluderende læringsmiljøer ud fra de forskellige afsæt, vi repræsenterer: 
pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og efter – og videreuddannelsesområdet.  
Vi har ikke udelukkende fokus på lærer-pædagogsamarbejdet men vælger at benytte betegnelsen ’professionelt samarbejde’, da 
de 3 udvalgte skolers samarbejde både repræsenterer lærer-lærersamarbejdet samt lærer-pædagogsamarbejde. Vi er optaget 
af, hvordan forskellige professioner og professionelle kan berige hinandens professionsudøvelse. Det vil fremadrettet få 
betydning for vores valg af begreber. 
Vi har arbejdet os frem til en fælles forståelse af det problemfelt, vi ønsker at sætte fokus på, gennem forsknings- og 
litteraturstudier af en række centrale begreber, som vil danne klangbund og inspiration for vores undersøgelse.  
På baggrund af oplægget i problemfeltet kan vi for indeværende ikke præcist sige, hvilke begreber, der vil blive centrale. Vi 
henter altså inspiration i nedenstående valgte begreber vedrørende professionelt samarbejde, med henblik på at formulere tegn 
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til udfærdigelse af observationsguides, og vælger efterfølgende at arbejde induktivt med kodning af den indsamlede empiri frem 
mod udfærdigelse af interviewguide til fokusgruppeinterviews af de involverede professionelle. 
Gennem relevante referencer belyses her, ganske kort, vores forståelse af et inkluderende læringsmiljø og eksempler på 
faktorer, der har betydning for elevers mulighed for udvikling og læring, hvorefter vi sætter fokus på begreber og forskning 
vedrørende de professionelles samarbejde, som er inspirationskilde til centrale analytiske begreber i projektet. 
 
Danmarks Evalueringsinstitut EVA (2011;12) beskriver et inkluderende læringsmiljø således: ”Deltagelse i læringsfællesskabet vil 
sige, at eleven befinder sig sammen med og deltager aktivt i samme undervisning og fællesskab som sine klassekammerater, og 
at eleven derudover har optimalt udbytte og udvikler positive selvbilleder på baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet”.  
Denne beskrivelse kan inspirere os og de professionelle til at rette opmærksomheden mod deltagelse, optimalt udbytte og 
positive selvbilleder for fællesskabet og for den enkelte elev. Vi vil interessere os for, hvilke tegn, der viser sig i praksis på, at de 
professionelles handlinger har fokus på disse områder. Hvad gør de professionelle, hvordan og hvornår kommer disse tegn til 
syne i deres handlinger? 
 
Ifølge Professor D. Michells forskning (Mitchell 2014; 328) er der klar evidens for, at læringsmiljøet spiller en central rolle for 
elevers læring. Der peges på følgende nøglefaktorer, der understøtter elevers oplevelse af meningsfuld deltagelse i 
klassefællesskabet: 
 

o Relationer: I hvor høj grad de tilstedeværende i klassen støtter og hjælper hinanden 

o Personlig udvikling: I hvor høj grad den personlige vækst og udvikling lettes og fremmes 

o Systemvedligeholdelse: I hvor høj grad klassen fremtræder velordnet, og undervisere formulerer klare forventninger, 

opretholder kontrollen og reagerer på forandringer 

Disse nøglefaktorer benyttes som inspiration til at udpege tegn, der skal indgå i vores observationsguide til klasserummet, hvor 
de professionelle er sammen om at understøtte eleven og klassefællesskabet. 
 
Booth og Ainscow (2002) har udviklet en række indikatorer for inkluderende undervisning inden for tre hovedområder: 
 

o Hvordan man skaber en inkluderende skolekultur (opbygger fællesskab, skaber værdier) 
o Hvordan man udvikler inkluderende strategier (udvikler skolen for alle, støtter mangfoldighed) 
o Hvordan man udvikler inkluderende praksisser (organiserer læringen, mobiliserer ressourcer) 
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Vi vil i nærværende projekt udvælge og undersøge tegn på, hvordan og hvornår disse indikatorer kommer til syne på de tre 
valgte skoler gennem de professionelles samarbejde med henblik på at udvikle et inkluderende klassemiljø. 
 
Tværfagligt samarbejde 
Lektor Ph.d. Rasmussen, B. Morthorst og Lektor Bjerresgaard, H. (2017;81) argumenterer for, at ”…der er brug for fælles 
begreber til at begribe feltet med og en særlig generisk og empirisk ’tværfaglig’ viden, da den viden der oftest indsamles og 
anvendes i praksis og forskning har et monodisciplinært blik ind i feltet og overser dermed ’det særligt tværfaglige’, hvilket giver 
problemer i forhold til forskning, uddannelse og praksis.” Samtidig fremhæver de, med henvisning til national og international 
forskning, at ”…professioner udvikles og dannes i et samspil med hinanden, først og fremmest i deres afgrænsning til hinanden, 
men også i professioners møder og samspil er der tegn på, at de låner fra og lærer af hinanden” (Rasmussen og Bjerresgaard 
2017;83). 
 
Vi læner os op ad Rasmussen og Bjerresgaards begrebsafklaring vedrørende ’tværfagligt samarbejde’, som de omtaler ”…som en 
flydende betegner, men med en operationel definition af samarbejde på tværs: ”At et samarbejde på tværs/tværfagligt 
samarbejde omfatter personer, der har forskelligt fagligt arbejdsområde/funktion og/eller uddannelse, der samarbejder om en 
fælles opgave”. (Rasmussen og Bjerresgaard 2017;86) Det er ifølge Rasmussen og Bjerresgaard ”..den konkrete opgave og dens 
rammebetingelser, der er bestemmende for samarbejdet og samarbejdets form. Nogle opgaver kræver et begrænset samarbejde, 
hvor der alene udveksles informationer, og andre opgaver kræver et gennemgribende kollaborativt samarbejde, hvor ansvar, 
faglighed og resurser skal koordineres og integreres. Det er således opgaven, der er bestemmende for den tværfaglige 
samarbejdsform”. (Rasmussen og Bjerresgaard 2017;86) 
 
Samundervisning (co-teaching eller kollaborativ undervisning). 
Professor D. Mitchell (Mitchell 2014;107) inddrager i sin forskning over 2.000 forskellige forskningsartikler i sin udledning af 27 
evidensbaserede undervisningsstrategier, der virker bedst, når det gælder inkluderende undervisning. Disse strategier giver 
systematik til at indfange elementer, der kan medvirke til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Mitchell peger på 
samundervisning, som anvendes inden for rammerne af inkluderende undervisning, når en almindelig lærer og en speciallærer 
slår deres ekspertise sammen for at opfylde alle elevers behov. Begge påtager sig rollen som samarbejdspartner på lige fod. Det 
betyder ikke, at speciallæreren påtager sig eneansvaret for elever med særlige behov, mens den almindelige lærer tager sig af 
resten af klassen. Det betyder derimod, at man respekterer hinandens ekspertise til gavn for alle elever i klassen.  
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Ud over dette kræver samundervisning (Mitchell 2014;104): 
o Aktiv støtte fra skolens ledelse. 

o Tilstrækkelig tid til fælles planlægning. 

o Enighed om procedurerne for håndtering af elevers forstyrrende eller irrelevante adfærd. 

o Enighed om timernes mål og struktur – herunder undervisningsstrategier og evalueringsmetoder. 

o Klar kommunikation med forældre om samundervisning. 

Et kollaborativt samarbejde kan ifølge Mitchell defineres som en proces, der sætter mennesker med forskellig ekspertise i stand 
til at samle deres ressourcer og derved udvikle kvalificerende indsatser over tid.  
 
Kollaborativ undervisning 
I 2013 præsenterede Ministeriet for Børn og Undervisning (Schjerbeck og Busk 2013;9) hvordan effektfulde strategier til styrket 
inklusion i forhold til evidensbaseret viden om kollaborativ undervisning kan bidrage til at skabe en praksis for inklusion i 
grundskolen.  
Fælles for studierne er, at de undersøgte ordninger med to voksne i klassen består af én af klassens faste lærere plus en 
”speciallærer” (lærer som er specialiseret i at undervise elever med særlige behov). Denne evidensbaserede forskning om 
tolærerordninger med deltagelse af en almen lærer og en speciallærer viser, at dette giver mulighed for at styrke alle elevers 
læring, hvis indsatsen organiseres og udøves professionelt. Der peges på forskellige forhold, som kan understøtte de gode 
effekter af tolærerordninger, hvilket især gælder, hvis: 
 

o Lærerne via instruktion/efteruddannelse i en kollaborativ undervisningsmodel øger den reelle undervisningstid, især hvis 

speciallærer og lærer udveksler undervisningsroller. 

o Tolærerordningen gives i indskolingen. Tolærerordninger synes at være mest effektfulde i indskolingen 

o Der er afsat tid til regelmæssig planlægning og evaluering af undervisningen 

o Der er et velfungerende samarbejde mellem special- og almenlærer 

o Lærerne har adgang til supervision af andre professionelle – psykologer, ledere, konsulenter m.fl. 

o Begge lærere underviser og støtter alle elever. 

 
 
 

mailto:HAFO@via.dk
mailto:MTHS@via.dk
mailto:LSOM@via.dk


VIA UC/Læreruddannelsen 
Forsknings- og udviklingsprogram 2018-20 
Inklusion  
Hanne Forsberg HAFO@via.dk /Mette Thorsager Nielsen MTHS@via.dk /Lise Sommer LSOM@via.dk 
Dato:17.08.18 

Projektbeskrivelse 

7 
 

 

Co-teaching 
Professor M. Friends udlægning af co-teaching (Friend et al., 2010; 19ff) baserer sig på to-lærersamarbejde eller en almenlærer 
og en speciallærers samarbejde. Ifølge M. Friend indeholder co-teaching en række nøglebegreber, som muliggør optimering af 
inkluderende klassefællesskaber: 
 

o Co-teaching er en mulig støtteordning 
o De almene lærere implementerer co-teaching 

o Co-teaching-partnere deler undervisningsansvaret og alt i relation dertil 

o Alle elever er ligeværdige deltagere i undervisning med co-teaching 

o Co-teaching foregår primært i et enkelt fælles klasselokale 

o Co-teaching har fokus på adgang til pensum 

o Co-teaching-læreres deltagelse i undervisningen kan variere 

 
 Disse præsenterede faglige begreber og teorier medvirker til en fælles afklaring, men vil ikke nødvendigvis være lige centrale i 
forhold til det fremadrettede arbejde i projektet. 

Begrundet valg af 
undersøgelses-
metoder samt 
metodekritik 

Tre udvalgte skoler vil udgøre vores empiriske afsæt, der vil danne udgangspunkt for både single case studier, cross case studier 
og analyser (Yin, 2014). 
Skolerne er udvalgt på forskelligt grundlag. Skole 1 var inden projektstart udvalgt som kontekst, der skulle indgå i projektet. Skole 
2 og 3 er udvalgt på baggrund af forudgående kendskab til skolerne, samt ud fra viden om at de tre udvalgte skoler samlet set 
repræsenterer en bredde inden for professionelt samarbejde. Udvælgelsen af skolerne er en informationsorienteret udvælgelse 
med blik for maksimal variation (Flyvbjerg 2015;508). 
 
Vi går dermed tæt på tre skolers praksis og baserer projektet på en kvalitativ forskningstilgang (Brinkmann og Tanggaard 2015). 
Videnskabsteoretisk placeres projektet i den fænomenologiske tradition, hvilket kendetegnes ved en særlig opmærksomhed på 
fordomsfrit at se og lytte efter fænomener i undersøgelsesfeltet (Jacobsen, Tanggaard og Brinkmann 2015;218). At agere 
fordomsfrit i datagenereringen stiller krav til, at vi evner at sætte vores videnskabelige forforståelse om fænomener i parentes 
(Jacobsen, Tanggaard og Brinkmann 2015;220). 
 
Vi vil som analysestrategi lade os inspirere af de præsenterede begreber, men har som ønske at frigøre os fra allerede 
definerede og til dels konceptualiserede forståelser af det professionelle samarbejde i skolen, for at forholde os åbne til det 
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samarbejde, vi møder i praksis. Vi vil således gå eksplorativt til værks og lade kommende erfaringer fra egne empiriske 
undersøgelser på de 3 udvalgte skoler afgøre, hvordan dette professionelle samarbejde skal beskrives og forstås. 
 
For at følge undersøgelsens eksplorative og fænomenologiske udgangspunkt, og dermed målet om at kunne identificere 
fænomener i undersøgelsesfeltet vælges henholdsvis observationer og fokusgruppeinterview som primære 
dataindsamlingsmetoder. 
  
Konkret vil vi foretage observationer i lektioner, hvor der minimum er to professionelle tilstede og endvidere vil vi observere de 
professionelles samarbejde. Observation som metode anvendes i dette projekt til at indfange de professionelles handlinger, der 
udspiller sig i den fysiske kontekst og ekskluderer dermed indre processer hos aktørerne i konteksten.  
 
For at komme de professionelles samarbejde nærmere, fokuseres observationerne på de professionelles handlinger, og søger 
parallelt med litteraturstudier inspiration til tegn på, hvordan de professionelle agerer i deres indbyrdes samarbejde med henblik 
på at skabe et inkluderende klassefællesskab.  Vel vidende, at de professionelles kapital kan være vanskelig at indfange, vil vi 
formulere tegn, der kan støtte vores observationer af de professionelles handlinger i klasserummet og til møder, med andre ord, 
hvordan kan de professionelles kapital komme til syne i praksis. 
 
Observationerne anvendes således til indsamling af data om de professionelles handlinger i praksis og retter fokus mod 
”…direkte aflæselige træk…” i observationskonteksten (Raudaskoski 2015;98). Handling i praksis indbefatter i denne 
sammenhæng også måden, hvorpå de professionelle verbaliserer deres arbejde med og om inkluderende klassemiljø. 
Observationerne tager afsæt i en observationsguide, der udarbejdes med inspiration fra Tetler, S. Ferguson, D.L.; Baltzer, K. og 
Boye, C. (2011) Inkluderet i skolens læringsfællesskab? Dafolo, samt af Molbæk, M. og Tetler, S Inkluderende klasseledelse. 
Dafolo. 
Af observationsguiden vil det fremgå, hvilke tegn vi observerer efter, og fokus rettes mod følgende: 

o Den Rammesættende dimension 

o Den relationelle dimension 

o Den organisatoriske dimension 

o Den didaktiske dimension 
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Observationsguiden udarbejdes med fokus på de professionelles handlinger og vil danne grundlag for systematiske 
observationer på de tre skoler. Som observatør indtages en ikkedeltagende observationsposition (Gjøsund og Huseby 2004;36), 
hvilket henviser til, at observatøren placerer sig i lokalet med mindst mulig indvirkning på selve konteksten. Den ikkedeltagende 
position kan udfordres af henvendelse fra aktører i rummet, og i sådanne situationer fraviges den ikkedeltagende position.  
Vi foretager flere observationer på de tre skoler (se tidsplanen) og vil på baggrund af kodning af den samlede observationsempiri 
udarbejde en fokusgruppeinterviewguide.  
 
Hvis der opstår mulighed for dialog med de professionelle lige efter afsluttet observation, vil vi endvidere lade os inspirere af 
Obser-view-metoden (Kragelund, 2013), der muliggør adgang til de professionelles indre forståelsesmodeller for deres 
handlinger i praksis, for på den baggrund at kunne kvalificere udarbejdelsen af vores interviewguide til fokusgruppeinterviewet. 
 
Fokusgruppeinterview er kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil og lægger op til, at de deltagende komme med mange 
forskellige synspunkter, uden forventning om konsensus (Kvale og Brinkmann, 2009). Fokusgruppeinterview anvendes her, og 
med afsæt i kodning af observationsempirien, til yderligere at synliggøre, hvordan de professionelle taler om og oplever 
samarbejdet om inkluderende klassefællesskaber.  
 
Deltagere i fokusgruppeinterviewet er de professionelle, der indgår i både klasse- og teammødeobservationer. Antallet af 
deltagere vil derfor variere på de tre skoler. 
 
Analysestrategien baseres på 4 indholdsdimensioner: de rammesættende, de relationelle, de organisatoriske og de didaktiske. 
Denne analyseramme har et særligt fokus på indholdsdimensionerne i inkluderende klasse – og læringsledelse. 

Forventede 
resultater 
 

Med afsæt i undersøgelser af professionelles samarbejde i skolen er målet at pege på opmærksomhedspunkter og 
hensigtsmæssige indsatser i praksis, der genererer udvikling af inkluderende klassefællesskaber gennem de professionelles 
samarbejde. 

Tidsplan 
 

Forår 
2018 

Formøde med ledelse 

Mål – indhente viden om skolens rammesætning i forhold til tværprofessionelt samarbejde. 

Indledende dialogmøde med de professionelle deltager 
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Udarbejdelse af plan vedrørende efterårets forløb  

Efterår 
2018 

Observation af klassemiljø minimum 1 lektion/temadag 

Observation af det professionelle samarbejde/teammøde 

  
Observation af klassemiljø minimum 1 lektion/temadag  

Observation af det professionelle samarbejde/teammøde 

  
Observation af klassemiljø minimum 1 lektion/temadag 

Observation af det professionelle samarbejde/teammøde 

 
Udvikling af interviewguide på baggrund af observationer og vores rammesættende dimensioner  

  Forår 
2019 

Fokusgruppeinterview med det professionelle samarbejde som omdrejningspunkt. 

 
Dybdegående analyse af den indsamlede empiri 

 
Tilbagelevering til skolerne 

Efterår 
2019 

Formidling af projektets resultater: 

Ideer: Projektet skal indgå som et bidrag i pædagoguddannelsens specialiseringsmodul: ’Skole og fritid’ og i ’Det 
tværprofessionelle element’, samt i læreruddannelsen i Nr. Nissums specialiseringsmodul ’Inklusion i skolen’, 
efteråret 2018 

Desuden vil den viden og indsigt, der erhverves i forløbet, tages i anvendelse i projekt ’Udvikling af inkluderende 
læringsmiljø via co-teaching i Viborg’ fremover. 

Tanker, erfaringer og ideer vil indgå i to forelæsninger i diplomuddannelsesmodulet ’Læring, kontakt og trivsel’, 
hvor co-teaching vil blive formidlet, herunder inddragelse af nye perspektiver fra dette projekt. 
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Vi vil overveje en artikel til et professionsrettet tidsskrift 

Vi vil, så vidt det er muligt, gerne formidle fx på ECER-konference efteråret 2019 – 3 dages konference 

Eksterne 
samarbejds-
partnere 
 

Østbirk Skole Morten Stokholm Hansen, konstitueret skoleleder, Skolegade 2 8752 Østbirk, mosh@horsens.dk  
Grønhøjskolen/Tørring skole, Else-Marie Frandsen, Pædagogisk Koordinator, Randers Kommune, Tlf. 61748238 - 61748238 
Harboøre skole & Børnecenter, Christina Thusgaard Byskov, Viceskoleleder, Skolegade 8, 7673 Harboøre, 96631770 
Christina.thusgaard.byskov@lemvig.dk, 96631772 

Budget og 
ekstern 
finansiering 

 

mailto:HAFO@via.dk
mailto:MTHS@via.dk
mailto:LSOM@via.dk
mailto:Christina.thusgaard.byskov@lemvig.dk

