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Kontekst og baggrund 
På tværs af velfærdsområder næres der i disse år stor tiltro til, at tværgående samarbejde med private 

og/eller frivillige aktører kan styrke kvaliteten af den offentlige opgaveløsning (Bergmann, 2016; Plotnikof, 

2015; Vaaben, 2013). I Danmark såvel som i andre moderne velfærdsstater er der således under betegnelser 

som samskabelse (Agger & Tortzen, 2015; Bason, 2010; Verschuere, Brandsen, & Pestoff, 2012; Voorberg, 

Bekkers, & Tummers, 2015), partnerskaber (Andersen, 2008; Bode & Brandsen, 2014; Højlund & Biil, 2015; 

Valli, Stefanski, & Jacobson, 2016) og samarbejdsdrevet innovation (Hartley, Sørensen, & Torfing, 2013; 

Sørensen & Torfing, 2011; Sprogøe & Jagd, 2016) kommet et voksende fokus på at åbne de centrale 

velfærdsområders organisationer op med henblik på at udvikle, forbedre og effektivisere tilvejebringelsen af 

velfærd. I en dansk kontekst taler man blandt andet om den åbne skole (KL, 2015; Undervisningsministeriet, 

2014) og om åbne dagtilbud (Københavns Kommune, 2017; Regeringen, 2017b). På sundhedsområdet har 

regeringen lanceret en såkaldt partnerskabsstrategi med henblik på at sikre danskerne flere gode leveår samt 

mindske den sociale ulighed i sundhed (Regeringen, 2014). Og også på fx socialområdet og 

beskæftigelsesområdet arbejder mange kommuner i dag målrettet med samskabelse. Samtidig er regeringen 

med sit udspil til en sammenhængsreform gået til kamp mod siloopdelingen af den offentlige sektor og 

erklæret, at den ”vil styrke rammerne for samskabelse” (Regeringen, 2017a, p. 13). Samskabelse er kort sagt 

blevet et nøglebegreb i hele den offentlige sektor på tværs af professionsfelter. Det gør det relevant at 

undersøge, hvordan samskabelsesambitionerne sætter særlige betingelser for ledelse af kerneydelsen i 

professionspraksis. 

Formål og bidrag 
Formålet med dette forskningsprojekt er at producere viden om, hvordan samskabelse af velfærd afføder 

særlige dilemmaer, spændinger, udfordringer og ikke mindst nye handlemuligheder til 

velfærdsprofessionerne, -lederne og – organisationerne. Hensigten er ikke alene at kvalificere arbejdet med 

at lede og organisere velfærd på tværs af faglige og sektorielle grænser, men også at tilbyde nye perspektiver 

på velfærdsprofessionernes og –organisationernes samarbejde med eksterne parter. Dermed håber vi at 

kunne bidrage til, at ledelsespraktikere på forskellige niveauer får det nødvendige systematiserede 

vidensgrundlag til at se de muligheder og håndtere de udfordringer, som samskabelsesambitionerne spiller 

dem i hænde. Samtidig ønsker vi at medvirke til at tilvejebringe viden om organisering og ledelse af 

samskabelsesprocesser med relevans for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens 

uddannelser er rettet mod. Dette gælder i særdeleshed diplomuddannelsen i ledelse, men projektets 

resultater vil også kunne finde relevans på grunduddannelserne. 

Projektets erkendelsesinteresse går på tværs af velfærdsprofessionsfelterne, men i første omgang er fokus 

særligt rettet mod skoleområdet. Med folkeskolereformen fra 2014 forpligtedes danske folkeskoler nemlig 

til i højere grad at åbne sig for det omgivende samfund (Regeringen, 2013). I dag skal skolerne således indgå 

i et gensidigt forpligtende samarbejde med de kommunale musik- og billedskoler, ligesom de med hjælp fra 
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kommunerne skal forsøge at involvere det lokale idræts-, kultur- og fritidsliv i skolen. Formålet er at 

understøtte folkeskolens fag og formål, og derudover skal samarbejdet med eksterne partnere i den åbne 

skole fremme den lokale sammenhængskraft og øge elevernes kendskab til foreningslivet og dets 

muligheder. Det er som sådan ikke nyt, at folkeskolen forventes at præsentere eleverne for, hvad der foregår 

uden for skolen. Virksomhedsbesøg, erhvervspraktik og udefrakommende gæstelærere har længe været en 

integreret del af skolelivet. Traditionelt har hensigten været at øge elevernes indsigt i samfundsmæssige 

problemstillinger og skabe lokal debat om folkeskolens udvikling (Pors, 2016). Det nye ved ambitionerne om 

Den åbne skole er dels, at omdrejningspunktet for samarbejdet med eksterne aktører er elevernes læring og 

trivsel, og dels at samarbejdet skal være målstyret. For så vidt er den åbne skole uløseligt forbundet med 

folkeskolereformens øvrige elementer. 

Forventningerne til den åbne skole er mange (Undervisningsministeriet, 2014). Ikke alene skal det omgivende 

samfund altså inddrages på en måde, som tager afsæt i folkeskolens formål og fagenes mål, og som således 

understøtter elevernes læring og trivsel. Den åbne skole skal også bidrage til variation i skoledagen og til at 

differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau og dermed 

fremmer elevernes motivation. Derudover skal den åbne skole som nævnt styrke den lokale 

sammenhængskraft og øge elevernes kendskab til lokalområdets muligheder. De ambitiøse målsætninger 

lader sig imidlertid ikke indfri uden udfordringer. Evalueringer af kommunernes og skolernes erfaringer med 

at åbne skolen i de første år efter reformen peger således på, at der ud over de rent praktiske, logistiske og 

økonomiske barrierer også er udfordringer forbundet med, at parterne har forskellige interesser i 

samarbejdet, og at samarbejdet stiller nye krav til såvel de velfærdsprofessionelle som til de eksterne 

samarbejdspartnere (Damsgaard Andersen & Havgry, 2016; Undervisningsministeriet, 2014). I dette lys er 

det ikke overraskende, at mere end ¾ af de adspurgte kommuner svarer, at der er væsentlige eller 

grundlæggende udfordringer forbundet med samarbejdet med eksterne partnere, og at over halvdelen af 

kommunerne på den baggrund vil forsøge at gribe den åbne skole anderledes an fremover (KL, 2015). 

Udgangspunktet for dette forskningsprojekt er, at den åbne skole sætter en række faglige, organisatoriske 

og sektorielle grænser på spil, og at dette øger den kompleksitet, som møder skoleledere, -medarbejdere og 

eksterne partnere i deres daglige arbejde med at indfri skolereformens ambitiøse målsætninger. På den ene 

side involverer ambitionerne om at åbne skolen mod det omkringliggende samfund nemlig en forventning 

om, at skolens omgivelser kan bidrage til skolens kerneopgave, netop fordi omgivelserne er forskellige fra 

skolen (Bjerg & Staunæs, 2015). På den anden side giver forskelligheden også anledning til rolleforvirring og 

interessekonflikter mv. (Damsgaard Andersen & Havgry, 2016; Undervisningsministeriet, 2014). Tilsvarende 

er der en forventning om, at man i den åbne skole på én gang underlægger sig skolens rammer, regler, 

målsætninger mv. og overskrider – eller i hvert fald eksperimenterer med – disse rammer, regler og 

målsætninger (Bergmann & Højlund, 2015; Pors, 2016). Spørgsmålet er altså, hvordan ledere, medarbejdere 

og udefrakommende aktører i praksis håndterer de modsatrettede hensyn, interessekonflikter og forvirrende 

roller, som den åbne skole afføder, og hvordan åbenheden dermed får betydning for skolen, dens 

professionelle medarbejdere, dens relationer til omverdenen og ikke mindst for dens kerneydelse. Det leder 

frem til følgende overordnede forskningsspørgsmål: 

Hvordan sætter den åbne skole særlige betingelser for ledelse af skolens 

kerneydelse, og hvorledes håndterer involverede aktører i praksis de 

spændinger, dilemmaer, uklarheder og paradokser, som den åbne skole spiller 

dem i hænde? 

Med dette forskningsspørgsmål er der lagt op til et projekt, som fokuserer på den åbne skoles konstitutive 

betydning for skolen, dens medarbejdere, dens relationer og dens kerneopgave. Frem for at spørge til hvad 
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der får den åbne skole til at virke, spørger vi til, hvordan den åbne skole virker ved at forandre, hvad centrale 

begreber såsom skole, læring og velfærdsprofessionalisme kan betegne. En sådan viden kan anvendes til at 

kvalificere skolernes samarbejde med eksterne partnere ved at synliggøre, hvordan organiseringen af den 

åbne skole involverer en række valg med konsekvenser for selve den kerneopgave, som samarbejdet i første 

omgang skal bidrage til at producere. Samtidig vil projektets resultater kunne anvendes til at klæde de 

praktikere på, som i det daglige står for at organisere og lede den åbne skole. Dels ved at anskueliggøre de 

muligheder og udfordringer, som den åbne skole afføder, og dermed udvide praktikernes ledelsesmæssige 

handlerum. Og dels ved at vise, hvordan ambitionerne om at åbne skolen etablerer nye forventninger til 

skolen og dens medarbejdere, og dermed skabe grundlaget for, at professionshøjskolerne kan ruste 

praktikere bedre til den virkelighed, som møder dem. Samlet set er formålet med andre ord at bidrage til at 

skabe et ledelsesstrategisk sprog, som er på højde med den kompleksitet, som den åbne skole producerer. 

Projektets erkendelsesinteresse går for så vidt godt i spænd med det videnbehov, som Styrelsen for Forskning 

og Uddannelse påpeger under overskriften ’Innovation og samarbejde om målrettede løsninger’ i sin 

publikation FORSK2025 (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2017, p. 195f). 

Med henblik på at indfri forskningsprojektets erkendelsesinteresse og besvare den overordnede 

forskningsspørgsmål vil projektet involvere følgende fire analytiske spor: 

1) Et pilot-studie af forholdet mellem den åbne skole og andre centrale elementer fra skolereformen 

herunder øget tværprofessionelt samarbejde. 

2) En historisk orienteret policy-analyse af forventningerne til og betingelserne for skolens samarbejde 

med eksterne parter med henblik på at identificere det særlige ved den åbne skoles grundlæggende 

vilkår og hovedudfordringer. 

3) Et kvalitativt studie af hvordan den åbne skole i praksis organiseres og ledes på en række udvalgte 

skoler med henblik på at afklare den åbne skoles konkrete betydning for skolens medarbejdere, dens 

relationer og dens kerneopgave. 

Samskabelse – et broget forskningsfelt 
Generelt er forskning i samskabelse et broget felt præget af forskellige tilgange, uklare definitioner og 

uensartede erkendelsesinteresser (Agger & Tortzen, 2015; O’Leary & Vij, 2012). På et overordnet plan bliver 

tværgående samarbejde på velfærdsområderne ofte anskuet som et led i de mere omfattende 

udviklingstenderser i den offentlige sektor, som internationalt debatteres under betegnelsen New Public 

Governance (Osborne, 2006; Pestoff, Brandsen, & Verschuere, 2011). Nogle taler om, hvordan den offentlige 

sektor i stigende grad er blevet fragmenteret (Greve & Ejersbo, 2013; Pollitt & Bouckaert, 2011), mens andre 

taler om, at velfærdsstaten er blevet polycentrisk (Andersen, 1995; Sand, 2004), fordi der ikke længere er 

noget entydigt centrum, hvorfra beslutninger om velfærden træffes. I traditionelle politologiske termer er 

der tale om en udvikling fra government og den formelle forvaltnings stabile institutionelle strukturer mod 

en form for governance, hvor ledelse og styring af velfærd finder sted i en mangfoldighed af netværk, 

partnerskaber og projekter, som udfordrer forestillingen om den entydige parlamentariske styringskæde 

(Pedersen, 2008, p. 37). 

I dette projekt bruger vi samskabelse som samlebetegnelse for en række beslægtede engelske begreber – 

co-creation, co-production, co-governance, co-management, collaborative innovation, partnerships, social 

innovation m.fl. – som har det tilfælles, at de på forskellige måder betegner det, at aktører fra forskellige 

samfundsmæssige sfærer samarbejder om at udvikle og tilvejebringe af velfærd (uddannelse, sundhed, 

omsorg mv.). Mens nogle definerer samskabelse relativt snævert som det at involvere borgere og grupper i 

produktionen af offentlige ydelser (Bason, 2010; Verschuere et al., 2012), læner vi os op af bredere 

definitioner, hvor samskabelse refererer til, at to eller flere individuelle og/eller kollektive aktører 
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samarbejder på tværs af faglige og/eller sektorielle grænser om at planlægge og/eller forny og/eller 

tilvejebringe velfærd (Amsler, 2016; Ansell & Gash, 2008; Brandsen & Pestoff, 2006; Bryson, Crosby, & Stone, 

2015; Doberstein, 2016; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012; O’Leary & Vij, 2012; Plotnikof, 2016; Vangen, 

Hayes, & Cornforth, 2015). Det betyder, at vi ikke på forhånd afgrænser os til at studere formelle aktiviteter, 

hvor offentlige aktører initierer samarbejder med ikke-offentlige aktører om at producere offentlig service, 

men også åbner for at spørge til uformelle aktiviteter, hvor aktører fra samme sektor samarbejder om at 

identificere problemer, udvikle løsninger, udføre opgaver på velfærdsområderne. 

Selvom den åbne skole har ganske få år på bagen, er den allerede blevet gjort til genstand for flere 

undersøgelser, som dette forskningsprojekt står på skuldrene af. UCC-udgivelsen ’At lede efter læring – 

Ledelse og organiseringer i den reformerede skole’ (Bjerg & Staunæs, 2015) har således sat fokus på, hvordan 

folkeskolen i stigende grad mødes af forventninger om at søge, finde og synliggøre læring såvel i skolens 

interne organisering som i samarbejdet med eksterne aktører i skolens omverden. Tilsvarende har et 

temanummer i tidsskriftet Social Kritik (Carlsen & la Cour, 2016) belyst, hvordan skolen ligesom andre 

organisationer i stigende grad er blevet grænseløs, mens temanumre i tidsskriftet Unge Pædagoger har sat 

fokus på den åbne skole (Breinbjerg, Rasmussen, & Knudsen, 2016) og dens medspillere (Skaarup, Dahlbæk, 

Andersen, & Kristensen, 2017). Væksthus for Ledelse (2015) har med sin udgivelse ’Ledelse af samarbejdet 

om læring og trivsel i folkeskolen’ stillet skarpt på ledelse af samarbejdet om den åbne skole, ligesom bogen 

’Narrativ skoleledelse’ (Madsen, 2016) også gør det. Derudover har SFI  udgivet en rapport om ’Skoleledelse 

i reformens første år’ (Kjer, Baviskar, & Winther, 2015), som indeholder et kort afsnit om skoleledelsens 

kontakt med eksterne samarbejdspartnere, og ligeledes har en række centrale aktører skoleområdet 

heriblandt KL (2015), Undervisningsministeriet (2014) og Danmarks Evalueringsinstitut (2014) udgivet 

inspirationskataloger, som på forskellige måder tager afsæt i de foreløbige erfaringer med den åbne skole. 

Samlet set tegner disse undersøgelser et billede af, at den åbne skole stadig rummer et stort uforløst 

potentiale. Ligesom internationale studier peger på, at tværgående samarbejde er kompliceret og 

udfordrende (se fx Bryson et al., 2015; Doberstein, 2016; Vangen, 2017), peger danske undersøgelser på, at 

den åbne skole forøger den kompleksitet, som møder ledere og medarbejdere i praksis (se fx Bergmann & 

Højlund, 2015; Damsgaard Andersen & Havgry, 2016; Pors, 2016). Mens flere af disse studier har 

fremanalyseret, hvordan ambitionerne om at åbne skolen mod det omkringliggende samfund producerer 

spændinger og dilemmaer mv., har der været mindre fokus på, hvordan de involverede aktører i praksis 

håndterer dette. Nærværende forskningsprojekt forsøger at råde bod på dette samtidig med, at det 

undersøger, hvordan den åbne skole sætter særlige betingelser for ledelse.  

Teoretisk ramme 
Med henblik på at indfri ovenstående ambitioner opererer projektet inden for en poststrukturalistisk og 

systemteoretisk ramme. Projektets teoretiske udgangspunkt er således en grundantagelse om, at sociale 

kategorier, identiteter og relationer tager form i kontinuerlige konstitutionskampe, og at politiske ambitioner 

om at åbne skolen mod det omkringliggende samfund således har afgørende betydning for, hvordan skolen, 

dens medarbejdere og dens kerneydelse kommer til syne i praksis. Frem for at anskue ledelse som et 

spørgsmål om repræsentation og magtdeling med afsæt i en klassisk politologisk forestilling om statslig 

suverænitet eller som et rent instrumentelt forehavende, anskues ledelse derfor som et socio-politisk og 

konstitutivt fænomen, der skaber mulighedsrum for sociale identiteters handlinger, strategier og 

selvbeskrivelser mv. (se også D. Pedersen, Greve, & Højlund, 2008a, s. 18). Der er flere grunde til, at en sådan 

tilgang er relevant.  

For det første er den åbne skole som omtalt et udtryk for, hvordan den moderne velfærdsstat emergerer i 

en mangfoldighed af netværk, partnerskaber og projekter, der udfordrer forestillingen om den entydige 
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parlamentariske styringskæde. Man kan således ikke længere tage for givet, at uddannelsespolitiske 

beslutninger alene er nogle, som træffes af folkevalgte politikere i staten og kommunerne, fordi 

uddannelsespolitikken også bliver til fx i den konkrete organisering og ledelse af den åbne skoles 

samskabelsesinitiativer. Dermed afføder den åbne skole en ny styringskompleksitet, som gør det 

utilstrækkeligt alene at vurdere den i et klassisk implementeringsperspektiv, der fokuserer på, hvorvidt 

formelle politiske beslutninger implementeres mere eller mindre effektivt. I stedet kalder den åbne skole på 

analytiske redskaber, som gør det muligt at få øje på, hvordan dens konkrete aktiviteter bidrager til at 

restrukturere skolen, dens professionsidealer, dens relationer til omverdenen og dens kerneydelse. 

For det andet kan vi ikke længere tage for givet, at ledelse af skolens kerneydelse er noget, som alene 

vedrører skolen og dens ansatte, idet den åbne skole overskrider traditionelle fag- og sektorgrænser, ligesom 

ledelse af skolens kerneydelse ikke på forhånd kan afgrænses til at være noget, som skoleledere har patent 

på at udøve. Frem for at tage afsæt i en a priori skelnen mellem ledere og ikke-ledere, tager projektet således 

afsæt i, at ledelse er noget, som finder sted på mange forskellige niveauer, og som udøves af en 

mangfoldighed af aktører – både formelle ledere og ikke-ledere. 

For det tredje anskuer projektet ikke blot den åbne skole som et uskyldigt forsøg på at fremme danske 

folkeskoleelevers læring og trivsel. Tværtimod tager projektet afsæt i en tese om, at åbenheden gør noget 

ved skolens kerneydelse. I stedet for blot at anskue den åbne skole som et forsøg på at indfri omverdenens 

potentiale for at bidrage til elevernes læring og trivsel, stiller projektet derfor skarpt på de forestillinger, 

forventninger og forhåbninger til skolen, dens medarbejdere og dens samarbejdspartnere, som ambitionerne 

om den åbne skole er baseret på. Projektet fokuserer således på de teknikker, mekanismer, procedurer og 

vokabularier, hvormed den åbne skole i sin konkrete, praktiske udfoldelse søger at fremme bestemte 

kvaliteter, kapaciteter og egenskaber såvel inden for som uden for skolen, samt på hvordan de involverede 

aktører i praksis håndterer de muligheder og udfordringer, som den åbne skole dermed spiller dem i hænde. 

Empiri og metode 
De tre analytiske spor vil i sagens natur basere sig på forskellige empiriske grundlag, og projektet anvender 

derfor en bred vifte af forskellige forskningsmetoder. 

Pilot-studiet blev gennemført i efteråret 2017 baseret på observationsstudier af et professionelt 

læringsfællesskab mellem en skoleleder og en klubleder i Roskilde Kommune. 

Den historiske analyse vil tage afsæt i et arkiv af policy-dokumenter angående forventningerne til og 

betingelserne for skolens samarbejde med eksterne parter. 

Endelig vil studiet af, hvordan den åbne skole i praksis organiseres, ledes og gennemføres basere sig på 

observationsstudier, fokusgrupper og kvalitative interviews med involverede parter på en række udvalgte 

skoler. Konkret vil vi udvælge én eller flere case-skoler i 3 udvalgte kommuner, som vi gennem en periode på 

minimum et skoleår vil følge i deres arbejde med at åbne skolen. 

Samlet set er der altså tale om et kvalitativt studie, som søger at belyse og strukturere den viden, som 

allerede findes i praksisfeltet med henblik på at bidrage til praktikernes forståelse af de 

beslutningspræmisser, som møder dem i det daglige arbejde. En sådan tilgang vil anerkende praktikernes 

viden og søge at bidrage til, at praktikerne får det nødvendige systematiserede vidensgrundlag for at kunne 

håndtere de organisations- og ledelsesmæssige udfordringer, de står over for. Det vil med andre ord være 

hensigten, at forskningen bidrager til at åbne praktikernes egne observationer og handlemønstre for kritisk 

refleksion. En sådan tilgang kan kaldes pædagogisk for så vidt, at den frembragte viden indgår i en 
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læreproces, hvor parterne bevidstgøres om de elementer, som organiseringen og ledelsen af den åbne skole 

involverer. 

Projektets organisering og deltagerkreds 
Forskningsprojektet ledes af ph.d. Rasmus Bergmann (adjunkt i forskningsprogrammet Ledelse og 

Organisatorisk Læring), men projektet vil også involvere andre forskere fra programmet Ledelse og 

Organisatorisk Læring. Projektlederen er i løbende dialog med UCC’s efter- og videreuddannelsesafdeling 

med henblik på at finde relevante samarbejdsflader. Derudover er det forventningen, at medarbejdere fra 

grunduddannelserne allokeres ind i projektet til at varetage relevante opgaver og styrke overførslen af viden 

mellem projektet og uddannelserne. I første omgang er der i den forbindelse indgået aftale med 

pædagoguddannelsen om, at adjunkt Mathilde de Kruiff allokeres ind i projektet i foråret 2018. Udover andre 

forskere, konsulenter og undervisere ved UCC vil projektet søge at etablere samarbejde med: 

a) Faglige organisationer med interesse for samskabelse generelt og den åbne skole i særdeleshed. 

b) Danske og internationale forskningsmiljøer med fokus på samskabelse. 

c) Mulige finansieringskilder 

For det første er der i forskningsprojektets indledende fase afsat tid til at afsøge mulighederne for at etablere 

samarbejde med interessenter inden for området fx ved at etablere et netværk, hvor repræsentanter fra 

faglige organisationer, kommuner, frivillige forbund mv. dels kan få indsigt i den nyeste viden om 

samskabelse generelt og om den åbne skole i særdeleshed, og dels kan inspirere til løbende udvikling af 

forskningsprojektet i en praksisrelevant retning. Et sådant netværk rummer desuden en potentiel ekstern 

finansieringskilde for projektet. 

For det andet vil projektet etablere kontakt til danske og internationale forskningsmiljøer med fokus på 

samskabelse. I den forbindelse har projektet allerede samarbejdet med lektor Justine Grønbæk Pors, Institut 

for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, om gennemførelse af projektets pilot-studie. Med afsæt i dette 

samarbejde er der etableret dialog med forskningsgruppen Offentlig og Politisk Ledelse; Institut for Ledelse, 

Politik og Filosofi, CBS. Derudover vil projektet i dets indledende fase afsøge mulighederne for samarbejde 

med andre danske såvel som internationale forskningsmiljøer med interesse for samskabelse herunder 

forskere fra andre professionshøjskoler. 

Endelig vil forskningsprojektet for det tredje afdække mulighederne at søge ekstern finansiering hos private 

fonde såvel som offentlige puljer med fokus på velfærdssamfundets fortsatte udvikling. 

Publiceringsplan og forskningsformidling 
Forskningsprojektet vil formidle sine resultater på en række forskellige måder. For det første har vi planlagt 

at bidrage til en antologi udgivet af interesseorganisationen Ungdomsringen med en artikel om strategisk 

ledelse i den grænseløse skole baseret på erfaringer fra det omtalte pilotstudie.  For det andet planlægger vi 

løbende at præsentere forskningsresultater fra projektets øvrige dele på relevante konferencer, seminarer 

mv. For det tredje er det vores hensigt at publicere min. to peer-reviewed forskningsartikler i internationale 

tidsskrifter samt at afsøge mulighederne for at redigere og udgive en dansksproget antologi om samskabelse 

inden for velfærdsprofessionsfelterne. For det fjerde vil vi undervejs udarbejde min. to cases til 

undervisningsbrug. For det femte stiler vi efter at producere min. to debatindlæg til danske aviser og/eller 

faglige magasiner. For det sjette vil vi eksperimentere med at udvikle et rollespil, som kan bruges til at skabe 

dialog om nogle af spændinger og dilemmaer mv., som praktikere møder i deres arbejde med den åbne skole. 

Endelig er det for det syvende planen, at vi afholder en intern workshop for interesserede UCC-ansatte 
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undervejs i projektet samt en afslutningskonference, hvor vi præsenterer og diskuterer forskningsprojektets 

resultater med relevante aktører. 
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