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Bilag 1 
Projektbeskrivelse af FORSKNINGS- OG  
UDVIKLINGSPROJEKTET: 

Samarbejde PÅ TVÆRS om 
inklusion i den danske folke-
skole 
 

Baggrund og Formål  
Samarbejde på tværs om inklusion i den danske heldagsskole er et led i forskningssatsningen: det 
tværprofessionelle samarbejde om inklusion og lige muligheder under UCC´s forskningsprogram-
mer. Formålet med satsningens forskning er at producere viden om børn, unge og voksnes mulig-
heder og ikke-muligheder i dagens samfund. Dermed bestræber programmet sig på at udvikle 
dagsordenskabende viden der går forrest i diskussionerne om samfundets velfærdsinstitutioner og 
professionernes opgave, i det felt rejser sig nu temaet om heldagsskole, inklusion og nye lærings-
miljøer. Særligt ’heldagsskolen’ har aktualiseret samarbejdet mellem lærer-pædagog i klasserum-
met. Med øget krav om sammentænkning af pædagogiske forløb og didaktiske formål, med øget 
krav om tværfaglige undervisningsforløb og med øget krav om fleksibel undervisning forøges også 
kravene til samarbejdet mellem lærere og pædagoger i skolen. Men udviklingen stiller også mulig-
heder for at øge samarbejdet på tværs af klassetrin, fagtimer, fritidsinstitutioner knyttet til skolerne 
endda en inddragelse af det omkringliggende lokalmiljø kan være givtigt i forbindelse med ’heldags-
skolens’ udfoldelse. 
 
Også udviklingen på inklusionsområdet, hvor omstillingen til øget inklusion betyder, at flere 
børn skal favnes i de såkaldt almindelige klasser, giver anledning til at undersøge, hvordan de 
til skoleområdet tilknyttede professioner kan gribe inklusionsindsatsen an. Samarbejde om-
kring inklusion i folkeskolen handler dels om en inklusion af alle børn i fællesskabet forstået 
som: skoleliv (klasseliv) og efterskoleliv (KKFO og fritidshjem) samt fritidsliv (kontakt og fæl-
lesskab knyttet til familien og fritidsinteresser). Dels om inklusion af udsatte børn i en almen-
pædagogisk ramme. Udfordringen er derved dobbelt: Den politiske ambition om både at 
skabe inklusion med plads til forskellighed gennem arbejdet med børns betingelser i skolen 
OG at udvikle tidlig indsats gennem udpegning af børns individuelle dysfunktioner er mod-
sætningsfyldte krav til alle deltagerne. 
 
Da det ydermere er satsningens formål at skabe forskning i tæt samspil med professioner, 
KKFO, fritidshjem, skoler og medarbejdere sættes der et forskningsprojekt i verden, der for-
ener forskningsarbejde med udviklingsarbejde. Samarbejde på tværs om inklusion i den dan-
ske folkeskole er altså et projekt, der tilbyder en arena for forandring/udvikling samtidig med 
at der skabes ny viden om og på området. Der opfordres således til et inddragende og delta-
gende perspektiv, hvor ledelse og særligt medarbejdere udgør den væsentligste aktør. Ved at 
tage hul på processen gennem et deltagerperspektiv sikres det, at der holdes fast i de ting 
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der allerede gøres og gøres godt, men samtidig udfordres hverdagens rutiner under forsk-
ningsprojektets beskyttede ramme. 
 
Forskningsprojektets formål er at producere, dokumentere og analysere viden om, hvordan 
tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder om inklusionspraksis og læringsmiljøer, kan 
udvikles gennem inddragelse af praksisfeltets aktører med udgangspunkt i de forståelser, er-
faringer, muligheder og barrierer, der opleves som rammesættende for ’godt skolearbejde’.  
 
Samarbejde på tværs om inklusion etableres i et samarbejde mellem Forskning og Udvikling 
UCC, og Ellebjerg skole i Københavns SV område. Ellebjerg skole har en række udfordringer 
der konkret knytter sig til inklusionsarbejdet grundet skolens beliggenhed i et meget hetero-
gent område af byen der både rummer kreative bydele som havebyerne Mozart og Frede-
rikshøj, et historisk stærkt græsrodsmiljø blandt andet omkring ’børnenes dyremark’ og Syd-
havnskompagniet, samtidig med at bydelen huser en stor gruppe af såkaldte socioøkonomi-
ske svage grupper. Hvilket betyder en blandet demografi men med overvægt af de såkaldte 
ressourcesvage grupper. Dette betyder samtidig at skolen naturligt har en lang erfaring med 
at arbejde med inklusion, derfor har skolen også en række forudsætninger for at deltage i 
forskning om tværfagligt samarbejde, inklusion og læringsrum. 
 
Med Ellebjerg skole som samarbejdspartner tager dette projekt naturligvis afsæt i skolen som 
centrum og udviklingsorgan for det tværprofessionelle samarbejde om inklusion for udvikling 
af trygge og inspirerende læringsmiljøer for børn i skole og fritidstilbud. 
 
Projektet gennemføres som et længerevarende aktionsforskningsprojekt som undersøger, udvikler 
og afprøver nye svar på fremtidens skole i et inklusions- og tværprofessionelt perspektiv og dermed 
udvikle og afprøve nye svar på følgende forskningsspørgsmål; 
 

 Hvilke forandringsudkast knyttet til ’den gode skole’ formulerer professionerne selv som 
meningsfulde og udviklende for samarbejdet omkring inklusionspraksis og læringsmiljøer? 

 Hvilke vanskeligheder og barrierer for udviklingen af inklusionspraksis og læringsmiljøer rej-
ser et sådant udviklingssamarbejde? 

 Hvilke muligheder for overskridelse af barrierer og fremadrettet udvikling af samarbejdet 
omkring inklusionspraksis og læringsmiljøer kan identificeres som resultat af projektet? 

 
Således vil forløbet konkret danne ramme for at:  
 

 Professionerne selv formulerer perspektiver for og konkrete handlingsinitiativer ved-

rørende samarbejdet omkring inklusionspraksis og læringsmiljøer, for at:   

 Udvikle og afprøve disse nye, konkrete løsninger og handleinitiativer, der på sigt skal 

resultere i øget trivsel for medarbejdere såvel som børn og unge i folkeskolen. Dette 

vil samtidig bidrage til at: 

 Udvikle ny viden om samarbejde om inklusionspraksis og læringsmiljøer i folkeskolen, 

for dermed at:  

 Inspirere til en udvikling af kernedriften i de fagprofessionelle sektorer, gennem for-

midling og vidensdeling af projektets resultater og erfaringer til et bredt nationalt 

netværk af professionelle der arbejder med inklusion og læringsmiljøer i et tværfag-

ligt perspektiv. 
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Projektet har således særligt tre fokuspunkter. For det første skal det skabe bedre betingelser for 
refleksion over og dermed udvikling af inklusions- og læringsmiljøudviklingsarbejdet i folkeskolen. 
Dette gøres ved at tage et konkret afsæt i professionernes egne analyser og erfaringer. Første skridt 
er derfor at finde ud af, hvad medarbejderne selv peger på som udfordringerne og mulighederne i 
det tværfaglige inklusions- og læringsmiljøarbejde.  

For det andet vil projektet medvirke til at skabe nye samarbejdsplatforme mellem forskellige fag-
grupper (og institutioner). I forlængelse heraf skal forløbet udvikle og afprøve konkrete løsninger og 
handleinitiativer formuleret, planlagt og udført af de deltagene medarbejdere. De akkumulerede 
løsninger og handlemuligheder vil således tilbyde nye alternativer til praksisser i det fagprofessio-
nelle arbejde med inklusion og læring, der kan inspirere og implementeres i de fagprofessionelles 
kernedrift, hvilket bør resultere i øget trivsel både hos medarbejdere og børn og unge på skolen. 

For det tredje vil forløbet generere helt ny viden og praktiske erfaringer på et område, hvor der er 
et stort behov for dokumenterede erfaringer og metoder, som kan anvendes og inspirere på et 
bredt nationalt niveau. Således skal forløbet forpligtes til at formidle og dele viden både kommunalt 
og nationalt, så flest mulige børn og unge og medarbejdere i den danske folkeskole oplever positive 
udviklingstiltag på baggrund af arbejdet i og omkring projektet.      
 
 
Forskningens perspektiv: 
Forløbet vurderes ud fra følgende forskningsmæssige interesser: 
 

 Forløbet er en succes når de deltagende medarbejdere på Ellebjergskole eksperimenterer med 
nye typer løsninger i forhold til tværprofessionelt inklusionssamarbejde. Dette kunne være ekspe-
rimenter omkring teamsamarbejde, læringsplaner, dokumentationsformer, elevinddragelse etc. - 
det afhænger af hvad der driver deltagergrupperne selv.  

 Ydermere er forløbet en succes når de konkrete forskningsmæssige fund kan anvendes til et mere 
generelt blik på tværprofessionelt samarbejde, inklusion og læringsmiljøer, der analytisk og teo-
retisk kan bidrage til det samlede vidensfelt og til professionernes uddannelse og arbejde frem-
adrettet. 

 Endeligt er forløbet en succes når der ved forløbets afslutning kan udvikles nye viden om hvordan 
forskningsmæssigt forandrings- og udviklingsarbejde, og ny forskningsmæssig viden kan foran-
kres i den daglige praksis i givne institutioner – i dette tilfælde på Ellebjerg skole 

 
Forløbet vurderes ud fra følgende praksisorienterede interesser – kriterierne er formuleret af læ-
rerne og pædagogerne på skolen: 

 Forløbet er en succes når der er udviklet fælles faglig viden og proces omkring inklusionsarbejdet 
(både omkring udsatte og ressourcestærke børn)  

 Forløbet er en succes når der er udviklet konkrete brugbare metoder/redskaber til inklusionsar-
bejdet, der resulterer i faglig udvikling der giver lærerkollegiet flere handlemuligheder i hverda-
gen. 

 Et succeskriterie er tillige at der udvikles anerkendende tværfagligt samarbejde. 

 Når medarbejderne oplever god trivsel blandt sig selv og eleverne. 

 Et stærkt og velfungerende ressourcecenteret. 
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Forløb, deltagere, teoretisk forankring og metodiske tilgang 
Forløbet er inspireret af den skandinaviske aktionsforskningstradition, der er kendetegnet ved at 
koble forskningsprocesser og udviklingsarbejde (Nielsen og Nielsen 2010, Tofteng og Husted 2007, 
Toulmin og Gustavsen 1996, Brydon-Miller et. Al. 2003).    
 
Målet er gennem inddragende og demokratiske processer at skabe muligheder for i et ’bottom-up’ 
perspektiv at udvikle og udarbejde ny viden, der sætter deltagernes erfaringer og livsbehov i cen-
trum. Ambitionen er således også at privilegere andre typer af viden end forskerens og dermed 
skabe ny viden og forandringer af feltet.  
 
Forskningsspørgsmålet undersøges og udvikles i samarbejde med Ellebjergskole. Herved bliver pro-
jektets deltagerkredse: 

 Lærerne på Ellebjergskole  

 Pædagoger på Ellebjerg skole– både skolepædagoger og børnehaveklasseledere. 

 Skoleleder og pædagogisk leder.  
 

Herudover vil projektet i nogen grad inddrage; 

 Ressourcecenterets aktører. 
 
Projektets fremdrift er styret gennem en række værkstedsforløb, som giver deltagergrupperne mu-
lighed for at udvikle, afprøve og undersøge egne svar på forskningsspørgsmålet i både homogene 
og heterogene grupper. De forskningsmæssige og metodiske greb for dette arbejde vil være; 
 

 Etablering af Fremtidsværksteder og forløb, som kan synliggøre og kvalificere og undersøge 
de enkelte deltagergruppers kritik, udviklingsønsker og forestillinger i forhold til ’De gode 
samarbejder om inklusion og læringsmiljøer’.  

 Etablering af arbejdsgrupper blandt deltagerne. Der forventes at der ud af fremtidsværk-
stederne kommer en række arbejdsgrupper bestående af en blanding af de forskellige del-
tagerkredse. Disse arbejdsgrupper skal understøttes og vejledes af satsningens medarbej-
dere. Arbejdsgrupperne skal arbejde eksperimenterende med de utopiske udkast der blev 
udviklet på Fremtidsværkstederne. 

 Etableringen af dialogarenaer på tværs af deltagergrupperne, som giver arbejdsgrupperne 
mulighed for at præsentere, synliggøre og drøfte forskellige perspektiver på det tværpro-
fessioneller samarbejde og på arbejdet med inklusion. Herudover skal der etableres forsk-
ningsværksteder, hvori eksterne aktører i rollen som loyale eksperter kvalificerer og under-
søger deltagergruppernes bud på ’Det gode samarbejde’ og `Det gode inklusionsarbejde´. 

 
Det metodiske forløb bygges således processuelt op omkring en seksfaset forandringsmodel, hvor-
igennem arbejdet systematisk udfoldes. De seks faser er: Analyse, udvikling, kvalificering, afprøv-
ning, evaluering og implementering. Forandringsmodellen er bygget op omkring en kontinuerlig 
vekselvirkning mellem de seks faser.  
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Både ved de forskellige værksteder og i de eksperimentelle forløb arbejdes der ud fra denne model. 
 

TIDSPLAN 
Aktionsforskningsprojektet afvikles over ca. to år med opstart i 2014, og evaluering slut 2015/start 
2016. forløbet opdeles i tre halvår med forskelligt fokus: 
 

1. Halvår: Opstart og ideudvikling 
2. Halvår: Eksperimentel udviklingsperiode 
3. Halvår: Evaluering og implementering 
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•Infomøde tirsdag den 
17. juni 13.00- 13.30 

•Temadag fredag den 8. 
august 8.00 - 15.00? 

•Fremtidsværksted 
tirsdag den 9. 
september 13.30 - 
20.00 

•Opfølgningsmøde 
tirsdag den 23. 
september 17.00 - 
20.00 

•Opfølgningsmøde 
tirsdag den 7. oktober  
14.00 - 17.00 
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•Eksperimentel 
udviklingsperiode 
med møder i 
arbejdsgrupper med 
supervisor 

•Dialogmøde Fredag 
den 2. januar 8.30 - 
15.30 

•Forksningsværksted 
tirsdag den 21. april 
13.30 - 20.00  

•Statusmøde tirsdag 
den 16. juni 13.30 - 
17.00 
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•Udviklingsseminar  

•Evaluering og 
implementerings 
workshops 

•Afslutnings-
konference 
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Projektets organisering 
Projektet organiseres med følgende grupper; 
Projekt- og styringsgruppe: 
Med ansvar for daglig drift og ledelse. 
Daglig drift, organisering og økonomi ligger hos Ellebjerg skole 
Metodiske fremdrift og procesledelse varetages af UCC 
 
Anne Graah, skoleleder, Ellebjerg skole 
Pædagogiske leder: Ane Vestergård, Ellebjerg skole 
Jan Fugl, inklusionsvejleder, Ellebjerg skole. 
Mette Bladt – UCC 
Ditte Tofteng - UCC 
 
Følgegruppe: 
Med opgave at følge projektet – give faglig sparring og understøtte projektets aktiviteter. Ca. 3 mø-
der i projektets forløb. Følgegruppen er rådgivende. 
Anne Graah - skoleleder Ellebjerg skole 
Mette Bladt - UCC 
Ditte Tofteng - UCC 
Eva Hjarsø - Tillidsrepræsentant Ellebjerg skole 
Hans Henrik Præstbro - Skolebestyrelsesformand Ellebjerg skole 
Lotte Georg – tværfaglig support funktion – BUF 
Pia Bah – klyngeleder V8  
 
Implementeringsgruppe: 
Implementeringsgruppen er skolens Ressource center: 
Anne Graah - skoleleder – Ellebjerg skole  
Koordinator – Kate Schønfeldt – Ellebjerg skole 
Skolesocialrådgiver/BUF – Signe Hallgren Andersen 
Psykolog/BUF – Katrine Hvidsteen 
Psykolog/BUF - Maria Stenberg 
Tale-høre lærer/BUF – Marianne Bro 
Inklusionsvejleder/Ellebjerg skole - Jan fugl 
Ane Vestergård - pædagogisk leder Ellebjerg skole 
Mette Bladt UCC 
Ditte Tofteng UCC 

 
 
 
Forskningsteam:  
Forskningsteamet består fra UCC af: 
 
Projektleder: 
Ditte Tofteng 
Seniorforsker 
Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Professionshøjskolen UCC 
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Mette Bladt 
Adjunkt/Forsker 
Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Professionshøjskolen UCC 
 
Videnmedarbejdere: 
Mathilde Sederberg 
Studievejleder - videnmedarbejder 
Pædagoguddannelsen, Campus Nordsjælland 
Lisbeth Madsen – (barsel efterår 2014) 
Projektforsker - videnmedarbejder 
Teori og Metodecenter, Campus Nordsjælland 
Gitte Lyng Rasmussen 
Lektor - Videnmedarbejder UCC 
Pædagoguddannelsen Sydhavn 
Tom Ritchie 

Lektor – Videnmedarbejder 
Efter- videreuddannelsen UCC 
 

Kommunikation, dokumentation og evaluering  
Udbredelse og kommunikation af projektets aktiviteter og resultater vil foregå fra flere forskellige 
platforme. Dels vil der naturligt løbende være kommunikations/dokumentationsaktiviteter som en 
naturlig del af selve projektet dette i form af: 
 

 Nyhedsbreve – statusskrivelser 

 Avisartikler 

 
Ligeledes vil forløbets forskningselementer løbende udbredes, kommunikeres og dokumenteres i 
form af: 
 

 Artikler, kapitler i fagbøger mm.  

 Kurser, undervisning og konferencer 

 
Afslutningsvist skal der foretages en intern evaluering af forløbet der vil resultere i en:  
 

 Evaluerings- og dokumentationsrapport 

 

 
 


