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Baggrund
Baggrunden for netværket af ph.d.-studerende inden for inklusionsområdet skal findes i
etableringen i 2012 af Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning (forankret i
Ministeriet for Børn og Undervisning). I den sammenhæng blev bl.a. udarbejdet en strategi
med fokus på at omsætte viden tilpraksis, idet formålet var at sikre en sammenhængende
og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik.
Ressourcecentret fik tre væsentlige opgaver:


At skabe overblik over viden på området (videnindsamling)



At udvikle ny viden (videnopbygning)



At gøre denne viden anvendelig for fagpersoner i og omkring folkeskolen (vidensformidling og vidensspredning)

I 2013 blev der i regi af Ressourcecentret etableret et vidensnetværk bestående af centrale
videnspersoner inden for inklusions- og specialundervisningsområdet. Netværket bestod
fortrinsvis af repræsentanter fra universiteter, professionshøjskoler, forskningsinstitutioner
samt ’praksiseksperter’. Ligeldes var det en del af strategien at etablere et netværk for
ph.d.-studerende inden for inklusion og specialundervisning, bl.a. ud fra det formål at
styrke videndelingen mellem ph.d.-projekterne og aktører med interesse og ansvar for
kompetenceudvikling.
Ph.d.-netværket blev etableret i 2014 (under ledelse af Susan Tetler, professor mso, DPU,
Aarhus Universitet og med sekretariatsbistand fra Dan Fog Enevoldsen) og kom i sin toårige funktionsperiode (medio 2014 –medio 2016) til at omfatte en stor del af de ph.d.studerende (indskrevet ved samtlige danske universiteter), som forskede inden for inklusionsområdet i forhold til folkeskolen. Ligeledes var en stor del af de ph.d.-studerende ansatte, så de repræsenterede samtlige professionshøjskoler. Bevillingen løb ud med udgangen
af 2016, og nærværende rapport har til formål at afslutte forløbet og sprede den viden, som
blev udviklet via de ph.d.-studerendes relevante og inspirerende forskningsprojekter.

Rapportens opbygning
I den første del præsenteres netværkets formål og aktiviteter, mens den anden del er en
præsentation af de ph.d.-studerendes abstracts af deres afsluttede eller igangværende projekter. Afslutningsvis er en liste med info om de enkelte deltagende ph.d.-studerende; herunder hvordan de kan kontaktes.
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Formålet med etablering af et ph.d.netværk om inklusion
Formålet med ph.d.-netværket er to-delt:
a) At etablere et samlet overblik over ph.d.-studerendes forskning vedrørende den inkluderende skole og at gøre denne forskningsbaserede viden tilgængelig for aktører i udviklingen af en inkluderende skole, herunder læringskonsulenter i UVM og undervisere på læreruddannelsen.
b) At give mulighed for at ph.d.-studerende på tværs af forskerskoler og ansættelsessteder kan mødes, inspirere og erfaringsudveksle med hinanden.
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Aktiviteter i netværket
2014
Der blev afholdt seminarer: et internationalt tematisk seminar og et nationalt formidlingsseminar
Internationalt tematisk seminar fredag d. 7. november 2014 med fokus på inklusionsforståelser – i internationalt perspektiv. Seminaret blev afholdt i København kl. 10-15. Seminaret rettede sig mod netværkets ph.d.-studerende og UVMs lærings- og inklusionskonsulenter.
Oplæg og drøftelse om formiddagen: “Inclusion: Challenges and Dilemmas from an international perspective” v/ Julie Allan, professor of equity and inclusion, University of Birmingham. Julie Allan has been advisor to the Scottish Parliament, the Welsh Assembly, and
the Dutch and Queensland Governments and has worked extensively with the Council of
Europe.
Formidlingsseminar mandag d. 15. december 2014 for UVMs inklusions- og læringskonsulenter. Seminaret blev afholdt på DPU kl. 10-16, og målgruppen var UVMs inklusionsog læringskonsulenter. Programmet bestod af 12 kortere oplæg og 4 workshops.
Et samlet oplæg om formiddagen om ’Ny viden på vej’, hvor 11 igangværende ph.d.projekter kort blev præsenteret af Hanne Voldborg Andersen, Anette Lisbeth Bentholm,
Laura Mørk Emtoft, Henrik Grum, Charlotte Riis Jensen, Leo Komischke-Konnerup, Jimmy
Krab, Tilde Mardahl-Hansen, Anni Mortensen, Maria Christina Secher Schmidt, Hilde Ulvseth.
Herefter fulgte fire workshops, baseret på 4 andre ph.d.-projekter:


”Børns inklusion, læring, medvirken og samspil som kvalitetskriterier for professionel
praksis – medmodellerfor indikatorer for inklusion” v/Torben Næsby, AAU



”Lærer-elev relationer med fokus på lærerens professionelle relationskompetence”
v/Louise Klinge, KU



”Fra politisk beslutning til pædagogisk praksis – med iagttagelse fra Hjørring Kommunes implementering af inklusion” v/Torsten Conrad, AAU



”Børns deltagelsesmuligheder i udeskolens læringsrum” v/Monique Vitger, RUC
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2015
I 2015 blev der afholdt tre seminarer: et internationalt tematisk seminar, et nationalt formidlingsseminar og et dialogisk seminar.
Internationalt tematisk seminar tirsdag d. 22. september 2015. Seminaret blev af holdt i
København kl. 9.30-15.30 og fokuserede på etiske problemstillinger i de ph.d.-studerendes
projekter inden for inklusionsområdet med Kitty te Riele (associate professor and Principal
research fellow v/Victoria University, Melbourne, Australien. Kitty te Rieles oplæg:
“Ethicks in Educational Research”. Herefter fælles drøftelse og korte oplæg fra de ph.d.studerende om etiske problemstillinger i egne ph.d.-projekter
Et nationalt formidlingsseminar blev afholdt d. 17. november 2015 på UC Nordjylland kl.
10-16. Seminaret havde fokus på ”’Inklusion og teknologi i læringsmiljøer – fra forskning til
praksis” og henvendte sig til lærere, pædagoger, skoleledere, PLC medarbejdere, læringsvejledere og konsulenter, som arbejdede med fremme af inklusion på uddannelsesområdet.
Der blev holdt følgende hovedoplæg om formiddagen:
”Inkludering i ord og handlin” v/ Susan Tetler, DPU
”IT-faciliteret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser” v/
Elsebeth K. Sørensen og Hanne Voldborg, AAU
Herefter præsenterede seks af netværkets ph.d.-studerende deres igangværende projekter:


”Inklusion – muligheder og barrierer for deltagelse i læringsfællesskaber” v/Christina
Poulsen, Syddansk Universitet



”Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen” v/Helle Bundgaard Svendsen,
DPU



”Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte” v/Hilde Ulvseth,
DPU



”Inkluderende it didaktik” v/Laura Emtoft, RUC



”Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning” v/Thomas
Engsig, AAU



”God uddannelse for alle – også for unge med særlige behov” v/Leo KomischkeKonnerup, AAU

Ph.d.-seminar – i dialog med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling torsdag
d. 3. december 2015, som primært henvendte sig til UVMs inklusions- og læringskonsulenter. Seminaret blev afholdt på DPU, Campus København kl. 10-16. Der blev holdt følgende
oplæg:


”Inkluderende læringsmiljøer – i et praksisperspektiv” v/Susan Tetler, DPU
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”Inkluderende læringsmiljøer – i et koordinerings- og ledelsesperspektiv” v/Janne Hedegaard, DPU

De to oplæg præsenterede erfaringer og resultater fra et tre årigt svensk inkluderingsprojekt, der involverede 12 svenske kommuner på forvaltningsniveau, konsulentniveau, skoleledelsesniveau og praksisniveau. Herefter udspandt der sig en fælles drøftelse af, hvad der
kunne læres af de svenske erfaringer på basis af læringskonsulentkorpsets projekterfaringer med danske kommuner.
Herefter blev der afholdt fire workshops, baseret på ph.d.-studerendes igangværende projekter:


”Det inkluderende skole-hjem samarbejde. Set i forældreperspektiv” v/ Jimmy Krab,
RUC



”Det inkluderende arbejde i klasserummet. Set i vejlederperspektiv” v/ Charlotte Riis
Jensen, DPU



”Hvordan skabes en inkluderende it-faciliteret praksis i folkeskolen?” v/ Hanne Voldborg, AAU



”Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikt i folkeskolens læringsfællesskaber” v/ Tilde Mardal-Hansen, RUC

2016
Dialogisk formidlingsseminar tirsdag d. 23. august 2016 om Inklusion i et UCkompetenceudviklingsperspektiv. Seminaret blev afholdt kl. 10-16 på DPU, campus København og rettede sig mod UC-medarbejdere inden for inklusionsområdet, UVMs inklusions- og læringskonsulenter samt ph.d.-studerende inden for inklusionsområdet.
Fem oplæg om formiddagen om ”Hvor blev specialpædagogikken af, når fokus er på
kompetenceudvikling i et inklusionsperspektiv”: Susan Tetler, DPU, Mette Bruhn, UC Sjælland, Inger Faurdal, UC Metropol, Hanne Kidde, UC Lillebælt og Lotte HedegaardSørensen, DPU. Herefter fælles drøftelser på basis af de nævnte fem oplæg.
Herefter præsenterede ph.d.-studerende deres igangværende og afsluttede ph.d.-projekter
i workshops:


”Inkluderende klasse- og læringsledelse” v/Mette Molbæk, DPU



”Engagerende læringsmiljøer – som katalysator for engagement og inklusion” v/Hilde
Ulvseth, DPU



”Om inklusionsbegrebet og udvikling af inkluderende læringsrum” v/Morten Timmermann Korsgaard, DPU



”Social relations and well-being in ’udeskole’” v/Mads Bølling, KU
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”De ‘vanskelige’ drenge i klasserummet” v/Pia Frederiksen, AAU



”(Dis)engagement og passion i udskolingens læringsrum” v/Maj Sofie Rasmussen,
DPU



”Inklusion af børn med ADHD i skole og SFO” v/Thyge Tegtmejer, Syddansk



”Inklusion af børn med autisme og ADHD i skolens idrætsmiljø” v/Anette Bentholm,
AAU

I alt er der i netværket for ph.d.-studerende inden for inklusionsområdet afholdt to internationale tematiske seminarer, to formidlingsseminarer og to dialogiske seminarer i løbet af
netværkets to årige bevilling. På de seks seminarer har i alt 20 forskellige ph.d.-studerende
præsenteret deres projekter i workshops, repræsenterende samtlige fem danske universiteter.
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Oversigt over samtlige ph.d.studerende i ”Ph.d. netværk om inklusion”
Anette Lisbeth Bentholm
Arbejdssted: Fysioterapeutuddannelsen University College Nordjylland, UCN
Tilknytning: Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet
Projekttitel: Inklusion af børn med autisme og ADHD i skolens idrætsmiljøer.
Kontakt: ANB@ucn.dk

Anni Mortensen
Tilknytning: Aalborg Universitet, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og
pædagogisk praksis og Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)
Projekttitel: Inklusionsdifferentiering og læringsudbytte i et neuropædagogisk perspektiv
Kontakt: anm@ucn.dk

Charlotte Riis Jensen
Tilknytning: DPU, Aarhus Universitet og UCC
Projekttitel: Vejledning – en samskabende proces?

Når lærere støttes i at udvikle in-

kluderende læringsmiljøer.
Kontakt: chrj@edu.au.dk

Christina Holm Poulsen
Tilknytning: Syddansk Universitet og UC Syddanmark
Projekttitel: Inklusion. Muligheder og barrierer for deltagelse i læringsfællesskaber.
Kontakt: chpo@ucsyd.dk

Cristina Daniela Gulløv
Tilknytning: NVIE, UC Syddanmark og Århus Universitet (DPU)
Projekttitel: Pædagogen i folkeskolen
Kontakt: cgul@ucsyd.dk
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Hanne Voldborg Andersen
Tilknytning: D4Learning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Projekttitel: Hvordan skabes en inkluderende ikt-faciliteret praksis i folkeskolen?
Kontakt: Voldborg@learning.aau.dk

Helene Falkenberg
Tilknytning: Aarhus Universitet og UCC
Projekttitel: Overbygningsskolen som potentielt vendepunkt - om kategoriseringspraksis
og in- og eksklusion i udskolingen
Kontakt: HFA@ucc.dk

Helle Bundgaard Svendsen
Tilknytning: Aarhus Universitet og UC VIA
Projekttitel: Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen
Kontakt: hbs@via.dk

Henrik Grum
Tilknytning: Aalborg Universitet
Projekt titel: Ididakt
Kontakt: grum@learning.aau

Hilde Ulvseth
Tilknytning: Aarhus Universitet og UCC
Projekttitel: Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte
Kontakt: hildu@edu.au.dk

Jimmy Krab
Tilknytning: Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
Projekttitel: Det inkluderende skole-hjem samarbejde? ` set fra et forældreperspektiv.
Kontakt: jik@ruc.dk

Laura Emtoft
Tilknytning: RUC og UC Sjælland
Titel: Inkluderende it didaktik
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Kontakt: lmem@ruc.dk

Leo Komischke-Konnerup
Tilknytning: Aalborg Universitet og NVIE/UC Syddanmark
Projekttitel: God uddannelse for alle – også for unge med særlige behov.
Kontakt: lkko@ucsyd.dk

Louise Klinge
Tilknytning: Metropol og Københavns Universitet
Projekttitel: Lærerens Relationskompetence. En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen
Kontakt: relationskompetence@louiseklinge.dk

Mads Bølling
Tilknytning: Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet
Titel: Social relations and well-being in udeskole
Kontakt: mab@nexs.ku.dk

Maj Sofie Rasmussen
Tilknytning: Aarhus Universitet og VIA UC
Projekttitel: (Dis)engagement og passion i udskolingens læringsrum
Kontakt: mara@edu.au.dk

Maria Christina Secher Schmidt
Tilknytning: Professionshøjskolen Metropol og Aarhus Universitet
Projekttitel: Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen: en empirisk undersøgelse
af matematiklærerens klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier
Kontakt: mrsc@phmetropol.dk

Mette Molbæk
Tilknytning: UC VIA og Aarhus Universitet
Projekttitel: Inkluderende klasse- og læringsledelse
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Kontakt: mem@via.dk

Mette Munk Jensen
Tilknytning: Aarhus Universitet og UC Syddanmark
Projekttitel: Inklusion i idrætsundervisningen
Kontakt: mmj@folkesundhed.au.dk

Monique Vitger
Tilknytning: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC og Institut for Skole og
Læring og Metropol
Projekttitel: Børns deltagelsesmuligheder i udeskolens læringsrum
Kontakt: vitger@ruc.dk

Morten Timmermann Korsgaard
Tilknytning: Aarhus Universitet og UCC
Projekttitel: Bearing with Strangers – Education and the Politics of Inclusion.
Kontakt: Motk@edu.au.dk

Nina Berg Gøttsche
Tilknytning: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og VIA UC
Projekttitel: Explicit litteraturundervisning i et inkluderende perspektiv
Kontakt: NBG@VIA.dk

Pia Frederiksen
Tilknytning: Aalborg Universitet, LSP & UC Nordjylland
Projekttitel: De ‘vanskelige drenge I klasserummet’ – om konstruktion af kønsidentitet, mening og sociale relationer i klasserummet og dens betydning for læringsadfærd samt inklusi-ons- og eksklusionsmønstre
Kontakt: psf@ucn.dk

Thomas Andreasen
Arbejdssted: Syddansk Universitet, Odense
Tilknytning: SDU, Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesforskning
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Projekttitel: Inklusion og etisk dømmekraft
Kontakt: andreasen@sdu.dk

Thomas Thyrring Engsig
Tilknytning: Aalborg Universitet, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og
pædagogisk praksis.
Projekttitel: Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning - En
undersøgelse af støtteforanstaltningers betydning for elevers deltagelsesmuligheder, læringsudbytte & oplevelse af inklusion
Kontakt: tte@learning.aau.dk

Thyge Tegtmejer
Tilknytning: Syddansk Universitet og UC Syddanmark
Titel: Inklusion af børn diagnosticeret med ADHD i skole og SFO
Kontakt: tteg@ucsyd.dk

Tilde Mardahl-Hansen
Tilknytning: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES), Roskilde Universitet
(og i samarbejde med University College Lillebælt)
Projekttitel: Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikt i folkeskolens læringsfællesskaber.
Kontakt: tima@ruc.dk

Torben Næsby
Tilknytning: Aalborg Universitet, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og
pæ-dagogisk praksis
Projekttitel: Kvalitet i dagtilbud - om pædagogisk kvalitet og pædagogens professionelle
kompetence.
Kontakt: tn@learning.aau.dk

Torsten Conrad
Tilknytning: Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi
Projekttitel: Fra politisk beslutning til pædagogisk praksis – implementeringen af Inklusion
Kontakt: toc@learning.aau.dk
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Abstracts/resuméer fra netværkets
ph.d.-projekter
Inklusion af børn med autisme og ADHD i idrætsmiljøerne i
folkeskolen
Anette Bentholm
Arbejdssted: Fysioterapeutuddannelsen University College Nordjylland, UCN
Tilknytning: Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet
Kontakt: ANB@ucn.dk

Baggrunden for phd-projektet er, at der er evidens for, at mange børn med ADHD og autisme er udfordret socialt, kognitivt og fysisk (motorisk og sundhedsmæssigt). Der ses også
en øget tendens til, at børn med autisme og ADHD har færre sociale relationer, er mindre
fysisk aktive i løbet af en skoledag i forhold til deres klassekammerater uden diagnoser, og
at de føler sig mindre inkluderede i flere af folkeskolens sociale fællesskaber.
Formålet med ph.d. projektet er at undersøge inklusion- og eksklusionsprocesser af børn
med autisme og ADHD i skoleidrætten, og hvilke muligheder og begrænsninger der er for
en inkluderende proces i idrætstimerne.
Det er et overvejende kvalitativt studie ud fa en proces-sociologisk vinkel med brug af
Norbert Elias’ teorier om civilisationsprocesser og The Established and the Outsiders, samt
Erving Goffmanns teorier om Stigma og Hverdagslivets Rollespil. Metodisk tages der udgangspunkt i børnenes eget perspektiv, men også idrætslærernes, skoleledernes og forældrenes perspektiver inddrages. I alt 11 fokuselever med autisme eller ADHD på to folkeskoler i Aalborg Kommune er blevet fulgt. Metodisk er der anvendt deltagende observationer af i alt 45 idrætstimer og 2-3 hele skoledage af hver fokuselev. Individuelle interviews
af fokusbørnene, skolelederne og forældrene, fokusgruppeinterviews af idrætslærerne,
samt Social Network Method analyse til at vurdere børnenes sociale position i idrætstimerne og frikvartererne i relation til klassekammeraterne. Empirien er indsamlet forår og
efterår i 2015. Der er lavet dokumentanalyse af idrætsfaget og inklusionsindsatsen nationalt og lokalt.
De indledende analyser viser, at idræt og bevægelse har fået en højere position i folkeskolen i dag med en eksistensberettigelse rettet mod læring og sundhed. Nogle af fokuseleverne deltager ikke i idræt, oftest fordi idrætten opleves for kaotisk for dem. De fleste deltager
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dog og kan godt lide idrætstimerne, men langt de fleste har oplevet følelsen af være outsiders i idrætstimerne. Elevernes evne til at kunne vise skam i forbindelse med en uciviliseret
adfærd i idrætstimerne, og størrelsen på figurationen har bl.a. indflydelse på, hvor inkluderede de føler sig i idrætstimerne. Men også skolens og idrætslærernes opmærksomhed
og planlægning kan henholdsvis fremme og hæmme en inkluderende proces for denne
målgruppe i idrætstimerne.

16
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Vejledning – en samskabende proces. Når lærere støttes i
at udvikle inkluderende læringsmiljøer
Charlotte Riis Jensen
Tilknytning: DPU, Aarhus Universitet
Kontakt: chrj@edu.au.dk

Ph.d. projektet tager udgangspunkt i, at flere og flere lærere oplever, at de ikke har de fornødne kompetencer til at håndtere de udfordringer, de står med i klassen. Lærerne oplever,
at de mangler handlemuligheder, kompetencer og viden i forhold til at kunne inkludere en
større diversitet af elever (Allan 2008, 2010; Tetler 2010, 2011a, 2011b; Slee 2011; Ratner
2013; Ifous 2015; Blossing 2016; Baltzer 2016; Hedegaard-Sørensen & Grumløse 2016; Jensen, Molbæk & Tetler 2016).
Ph.d.-projektet er en undersøgelse af:
a) læreres oplevelse af at deltage i et vejledningsforløb rettet mod udvikling af egen inkluderende praksis
b) inklusionsvejlederes anvendte tilgange og strategier og disses betydning for læreres
handlekompetence
Dette projekt har vist, at lærerne, inden de starter et vejledningsforløb, oplever at være
fastlåste i deres situation, og de ikke har handlemuligheder og kompetencer til at komme
ud af denne fastlåsthed. Lærerne har således et ´lack of confidence in their capacity to deliver
inclusion with existing resources´ (Allan 2010:612), hvilket kalder på, at der må tilføres nye
ressourcer til fx et vejledningsforløb over tid. Det er et fund i analyserne, at lærerne gennem et vejledningsforløb over tid med en ekstern vejleder langsomt får både oplevelsen af
at kunne mestre sin praksis igen og samtidig bliver i stand til at håndtere de udfordringer
læreren tidligere oplevede som uoverstigelige:
´Jeg er blevet mere selvsikker i undervisnings sammenhænge og har fået troen på, at det jeg
gør, er rigtigt men også redskaber, så jeg kan klare endnu mere´
´Vejledningen har jo givet mig arbejdsglæden tilbage, det er der da ingen tvivl om, og jeg skal
da være ærlig at sige, at jeg var tæt på at sige, det her det orker jeg simpelthen ikke mere, det
magter jeg ikke, det går jeg ned på. På den måde har det været med til at give mig arbejdsglæden tilbage´
I undersøgelsen indgår fire vejledningsforløb i tre forskellige kommuner. Forløbene er fulgt
i en periode over fjorten måneder fra maj 2013 – juni 2014. Det er således tilstræbt at interviewe lærere og inklusionsvejledere før, undervejs og efter forløbene. Der er i alt indsamlet
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24 kvalitative semistrukturerede interviews med 5 lærere og 3 inklusionsvejledere. Der er
foretaget observationer under vejledningssamtalerne samt foretaget observationer i klasserne både før vejledningsforløbet og efterfølgende.
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Inklusion – muligheder og begrænsninger for deltagelse
belyst gennem børns perspektiver
Christina Holm Poulsen
Tilknytning: Syddansk Universitet – UC Syddanmark
Kontakt: chpo@ucsyd.dk

Problemstilling og design:
Der har altid været børn, for hvem skolen ikke ser ud til at fremstå relevant eller tilgængelig for deres deltagelse. I en tid, hvor vi er optaget af inklusion, beskæftiger vi os således
med en historisk grundproblematik, som knytter sig til skolen, dens formål og mangesidede opgave. En problematik, der historisk set er blevet betragtet fra et skole- og uddannelsespolitiskperspektiv og dermed fra dem, der vil noget med børnene. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken indsigt det vil bevirke, hvis børnene inddrages som subjekter i eget skoleliv.
Og derved som nogle, der kan bidrage med relevant viden i forhold til, hvordan vanskeligheder opstår og udvikler sig i skolen, og hvorledes vi kan forstå og håndtere det, der ser
ud til at fremstå vigtigt for børnene.
I projektet er jeg optaget af at forstå børns deltagelsesvanskeligheder i sammenhæng med
en skolepraksis, der er organiseret på særlige og forskellige måder for at få viden om, hvad
forskellige opdelinger af eleverne ser ud til at betyde for problemernes opståen og udvikling samt de professionelles muligheder for at håndtere det, der synes vanskeligt for børnene. Empirien produceres via et etnografisk inspireret feltarbejde på to folkeskoler, hvor
jeg på den ene skole følger elever i en årgangsopdelt klasse og på den anden skole elever
på aldersintegrerede fleksible hold. Observation er den primære metode, men suppleres af
interviews med elever samt hverdagssamtaler med elever, lærere og pædagoger.
Forskningsspørgsmål: Hvad handler deltagelsesvanskeligheder om i skolen, når de udforskes gennem et børneperspektiv, og hvad hænger vanskelighederne sammen med?
I tilknytning til forskningsspørgsmålet undersøges det:


Hvad handler inklusion om, når vanskelighederne analyseres fra børns perspektiver,
og hvorledes kan denne viden bidrage til inklusionsforståelser, der kan få betydning
for skolens hverdagspraksis?



På hvilken måde spiller de forskellige opdelinger af børnene ind i børnenes mulighed
for at tage del i de faglige og sociale fællesskaber? Og hvilken betydning har opdelingerne for de professionelles handlemuligheder og rådighed i relation til deltagelsesproblematikker?
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Analytiske pointer/fund:


For de børn, der i løbet af mit feltarbejde kommer i vanskeligheder, ser vanskelighederne ud til at handle om det samme: At være usynlig i fællesskaberne. En af de analytiske pointer bliver, at de mest synlige børn (de larmer og forstyrrer undervisningen)
på en og samme tid kan være de allermest usynlige i fællesskaberne.



Analyserne peger på, at inklusion handler om kvalitative måder at deltage på, hvor
inddragelse og indflydelse gør sig gældende i fællesskaber, der kan karakteriseres som
inkluderende.



Analysen viser, at fleksible opdelinger af børnene og fleksible samarbejdsmuligheder
for lærere og pædagoger får betydning for de professionelles rådighed og mulighed for
at håndtere og arbejde med deltagelsesvanskeligheder i skolen.
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Pædagoger i folkeskolen
Betydningen af de muligheder og barrierer pædagoger møder i folkeskolens
handlesammenhænge og praksisfællesskaber for pædagogens deltagelse og
handleevne efter implementeringen af Folkeskolereformen 2014.
Cristina Daniela Gulløv
Tilknytning: NVIE, UC Syddanmark og Århus Universitet (DPU)
Kontakt: cgul@ucsyd.dk

Den betydelige fokus på inklusion i den danske folkeskole ses i gennemførelsen af en lovændring pr. august 2012 om øget inklusion (Lov nr. 379 august 2012) og Folkeskolereformen 2014 (LBK nr. 665 af 20/06/2014), hvor sidstnævnte fokuserer på den organisatoriske
struktur som skoledagens længde samt indholdet af en skoledag med fokus på en mangfoldig sammensætning af faglig undervisning og fritidspædagogiske aktiviteter (Weirsøe
2013:13). Skolereformen sætter dermed også fokus på pædagogers deltagelse i skolens organisering og åbner op for at pædagogerne i højere grad kan varetage opgaver omhandlende specialundervisning, samt mulighed for at varetage den understøttende undervisning og skolehjem samtalerne (BUPL 2014). En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA 2013: 17-18) viser, at pædagogernes tilstedeværelse i skolen spiller en væsentlig
rolle, og det oplever både lærere og pædagoger som positivt og nødvendigt. Pædagogerne
oplever dog, at samarbejdet med lærerne kan være vanskeligt, og at det til stadighed er en
udfordring, hvordan man får det bedste ud af de to fagligheders forskellige kompetencer.
Formålet med nærværende projekt er, med et socialpraksisteoretisk afsæt, at undersøge,
hvilke muligheder og barrierer gør sig gældende for pædagoger i de konkrete handlesammenhænge og praksisfællesskaber i skolen, og hvilken betydning får de oplevede muligheder og barrierer for pædagogernes deltagelse og handleevne.
Projektets undersøgelse foretages på tre skoler med forskellige organiseringer af samarbejdet med pædagoger: Pædagoger i teamsamarbejde om undervisningen, pædagoger i AKTfunktioner og pædagoger, der indgår i understøttende undervisning. Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om hvordan pædagoger overskrider barrierer for deltagelse i undervisningen og i skolen, og således vil undersøgelsen også bidrage til udvikling
af de professionelles samarbejde i skolens handlesammenhænge.
Projektet foregår over perioden september 2015 til september 2018.
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Teknologibaseret læsning og skrivning i Folkeskolen
Helle Bundgaard Svendsen
Tilknytning: VIA University College og Aarhus Universitet
Kontakt: hbs@via.dk

Udgangspunktet for ph.d. projektet er en erfaringsbaseret hypotese om, at elever med dysleksi, når de anvender læse- og skriveteknologi, udvikler nogle specifikke teknologibaserede læse- og skrivestrategier. Når denne erfaringsbaserede hypotese ønskes afprøvet, så
skyldes det en forventning om, at disse strategier med fordel kan integreres i undervisningen af børn med afkodningsvanskeligheder fra 4. klassetrin, sådan at de i højere grad får
mulighed for at udvikle deres læsning og skrivning på lige fod med de øvrige elever i klassen.
Det overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvordan tilrettelægge et didaktisk design til 4. kl., der integrerer viden om teknologibaserede
læse- og skrivestrategier samt didaktiske greb og refleksioner med det formål, at elever med og i
skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse- og skriveteknologi, udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier og inkluderes i den almene danskundervisning?
For at undersøge dette iværksættes tre undersøgelser:
1. En undersøgelse af hvad der kendetegner hensigtsmæssige teknologibaserede læse- og
skrivestrategier hos unge med dysleksi. Det er en kvalitativ think-aloud (Pressley &
Hilden, 2004; Pressley & Afflerbach, 1995) undersøgelse. I undersøgelsen indgår seks
unge med dysleksi, der klarer sig godt på en gymnasial ungdomsuddannelse. Resultaterne bygger på næranalyse af skærmbevægelser og computerlyd, samt de unges
”tænken højt”, mens de besvarer 5 spørgsmål til en digitaliseret tekst. Målet er at afdække teknologibaserede læse- og skrivestrategier, som integreres i det didaktiske design.
2. En undersøgelse af hvilke didaktiske greb undervisning målrettet netop udviklingen af
disse strategier indeholder. Denne undersøgelse bygger på fokusgruppeinterview
(Halkier, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009) af seks lærere på tre forskellige ordblindeefterskoler. De er udvalgt som praksiseksperter i forhold til at undervise unge med
skriftsprogsvanskeligheder i at anvende læse- og skriveteknologi. Målet er at afdække
didaktiske greb og refleksioner, som integreres i det didaktiske design.
3. Udvikling af det didaktiske design i samarbejde med to dansklærere i to forskellige
klasser med fokus på at undersøge, hvordan resultaterne fra de to første undersøgelser
kan anvendes i undervisningen af elever med skriftsprogsvanskeligheder i 4. kl, såle-
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Engagerende læringsmiljøer som katalysator for inklusion
og engagement
Hilde Ulvseth
Tilknytning: UCC og DPU, Aarhus Universitet
Kontakt: hildu@edu.au.dk

Ph.d. afhandlingen fokuserer på engagerende læringsmiljøer og deres betydning for elevers engagement og inklusion. Formålet med projektet er dels at undersøge elevengagement mere generelt i 7. klasse i folkeskolen og dels at undersøge karakteristika ved engagerende læringsmiljøer. Projektet har hovedsagligt fokus på elevperspektivet, hvor elevers
oplevelser og erfaringer er centralt.
Ph.d.-projektet indeholder to undersøgelser og har et mixed methods design (Brewer &
Hunter, 2006; Frederiksen, 2014). Afhandlingen har overordnet udgangspunkt i systemteorien, som den er formuleret og udviklet af Niklas Luhmann (2002, 2006, 2009).
Første del af projektet består af en spørgeskemaundersøgelse af 1295 elever fra 7. klasse på
22 strategisk udvalgte skoler, hvor der er anvendt et valideret amerikansk spørgeskema om
elevengagement (Appleton, Christenson, Kim & Reschly, 2006). Resultater af spørgeskemaundersøgelsen viser, at eleverne i Danmark er overvejende engageret, men at der ved
dimensionen omkring lærer/elev-relationen er stor variation i elevernes besvarelser. Fx er
det at føle sig lyttet til og det at have indflydelse på skolen og undervisningen fraværende
for flere elever. Analyser viser ligeledes, at der er forskel på elevers besvarelser mellem
skoler, men yderligere er der også signifikant forskel på elevers oplevelse af lærer/elevrelationen internt på skoler mellem klasserne. Dette resultat antyder, at elevers sammensætning, elevers baggrund og i særlig grad klassens lærere har stor betydning for de betingelser, eleverne har for deltagelse og læring.
Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen anvendes udover ovennævnte analyser af elevers engagement til at udvælge klasser, der involveres i projektets anden undersøgelse.
Der udvælges i denne del tre klasser, hvor eleverne har givet udtryk for et højt engagement, og formålet er at undersøge, hvad der karakteriserer de pågældende læringsmiljøer.
Gennem projektets anden del er der hovedsagligt fokuseret på elevernes oplevelser, og der
er anvendt varierende metoder (fra studentsvoices.eu) til at indfange elevstemmer om engagement og deltagelse.
Ligeledes er lærere fra de pågældende klasser blevet interviewet med fokus på deres refleksioner over elevernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen samt lærerenes forståelser af og overvejelser om elevers deltagelse. Ph.d. projektet afsluttes i foråret 2017.
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Inklusions perspektiver på brug af IT i Folkeskolens undervisning
Laura Emtoft
Tilknytning: UC Sjælland og Roskilde Universitet
Kontakt: lmem@ruc.dk

Dette ph.d projekt handler om inklusion og IT-læremidler i folkeskolen, om hvordan læreres og elevers praksis tager sig ud i en folkeskole, der er under forandring. Samtidig handler afhandlingen også bredere om at bidrage med ny viden og indsigt i, hvordan læreres og
elevers praksis med IT-læremidler og hinanden får betydning for de faglige og sociale deltagelsesmuligheder, der etableres for elever i komplicerede læringssituationer.
I dette projekt bliver inklusion forstået ud fra et mikrosociologisk perspektiv og som sammenvævet af faglig og social deltagelse. Ved at vælge et mikrosociologisk perspektiv rettes
fokus mod, hvordan den sociale kontekst og interaktionsorden opstår, opleves og fortolkes
af aktørerne. Teoretisk tager projektet udgangspunkt i Erving Goffman. Goffman beskæftiger sig i mikrosociologien med analysen af, hvad der sker helt konkret i sociale situationer. I projektet antages imidlertid også, at klasserummet er et praksisfællesskab (Lave &
Wenger 2003), hvorved læring forstås som social praksis. Empirien er indsamlet, med etnografisk inspireret metode, i tre 6. klasser på to forskellige skoler i en større provinskommune. Kommunen har lukket størstedelen af dens specialklasser og tilbageført eleverne til almenskolen. Samtidig med dette har kommunen købt iPads til alle lærere og elever
på mellemtrinnet som en del af deres inklusions og digitaliseringsstrategi.
I analyserne peges der på, at lærernes rammesætning af undervisningen ser ud til at være
helt afgørende for, hvorvidt it-læremidler kommer til at indgå i en inkluderende praksis.
Når lærerne rammesætter arbejdet med it-læremidler som par eller gruppearbejde etableres der oftere deltagelsesmuligheder for elever i komplicerede læringssituationer. Yderligere ser multimodale læremidler ud til at facilitere flere forskellige typer af deltagelse for
eleverne. Det vil sige, at der er mulighed for at integrere forskellige udtryksformer, som
eks. lyd, tekst, tegning og billede, hvilket giver mulighed for at løse samme opgave på forskellige måder. De lærere som indgår i analyserne har forskellige opfattelser af inklusion
og forskellig kategoriseringspraksis. Analyserne peger samlet på, at det er væsentligt for at
facilitere inklusionsprocesser, at læreren har blik for at sammensætte grupper, hvor eleverne er sensitive over for hinanden. Lærernes kategoriseringspraksis ser ud til at have en
effekt i elevernes pauser og have betydning for elevernes deltagelsesmuligheder i disse.
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God uddannelse for alle – også for unge med særlige behov. En almenpædagogisk informeret undersøgelse af skole- og uddannelsespraksis for unge med særlige behov.
Leo Komischke-Konnerup
Tilknytning: NVIE/UC Syddanmark og Institut for kommunikation, Aalborg Universitet.
Kontakt: lkko@ucsyd.dk

Ph.d.-projektet er udviklet i samarbejde med 30 institutioner i Foreningsfællesskabet Ligeværds alternative skole- og uddannelsessystem for unge med særlige behov (herefter forkortet FFL). Projektet har til formål at undersøge, beskrive og diskutere pædagogiske handlingsformer og deres normative sammenhænge i et specialiseret skole- og uddannelsessystem med henblik på at udvikle et empirisk baseret almenpædagogisk bidrag til spørgsmålet om uddannelse for alle. Dels for at opfordre professionel pædagogisk praksis til udvikling af en mere inkluderende skole- og uddannelsespraksis – og dels for at bidrage til udvidelse af den offentlige diskussion om uddannelse for alle med almenpædagogisk teoriudvikling baseret på empiri fra en specialiseret skole- og uddannelseskontekst.
Projektet arbejder med 3 forskningsspørgsmål:
 Hvilke pædagogiske handlingsformer, kontekster og situationer kendetegner skoleog uddannelsespraksis på skoler og uddannelsessteder i FFL?


Hvilke begreber eller forestillinger om skole og uddannelse orienterer og begrunder
praksis i FFL` s skole- og uddannelsessystem?



Hvilke erfaringer fra FFL` s særlige skole og uddannelsespraksis kan bidrage til pædagogisk kritik og udvikling af den uddannelsespolitiske målsætning om uddannelse for
alle?

Forskningsprojektet er designet som et almenpædagogisk informeret fler-case-studium.
Der er udvalgt 2 institutioner fra FFL` s skole- og uddannelsessystem som gennem 12 måneder skal undersøges nærmere. Der anvendes en række kvalitative metoder i undersøgelserne af pædagogisk praksis: deltagende observation, interviews, dialogmøder, studier af
relevante dokumenter samt studier af relevante almenpædagogiske teoridannelser.

26

RAPPORT TIL UNDERVISNINGSMINISTERIET VEDRØRENDE PH.D.NETVÆRKET OM INKLUSION I FOLKESKOLEN

Lærerens Relationskompetence. En empirisk undersøgelse
af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen
Louise Klinge, selvstændig skolekonsulent og ph.d.
Tilknytning: Metropol og Københavns Universitet
Kontakt: relationskompetence@louiseklinge.dk

Gennem empiriske analyser undersøges betingelser for karakteristika ved og effekter af,
om læreren agerer relationskompetent i interaktioner med enkelt-elever og hele klasser i
almenundervisningen i folkeskolen. Sigtet er at bidrage til kvalificeringen af lærerstuderendes og læreres professionelle relationskompetence.
Lærerens relationskompetence defineres i afhandlingen som kompetencen til at etablere og
fastholde positive relationer til eleverne individuelt og kollektivt, der understøtter trivslen
og den alsidige udvikling for hver enkelt og kan etablere klassen som et læringsfællesskab.
Afhandlingens konklusioner er empirisk begrundede i observationer og videooptagelser af
fire læreres undervisning i 5., 6. og 7. klasse, 2-3 uger i hver klasse, samt interviews med
lærerne og 50 af deres elever.
Afhandlingen viser, at lærer-elev-relationens kvalitet påvirker elevernes faglige engagement og progression, trivsel – herunder stress-niveau og selvforhold – sociale adfærd, internalisering af regler og normer samt selv-regulering, og at lærerens relationskompetence
her er en helt central faktor. Fx fremstod en elev hos en lærer, der generelt ikke agerede
relationskompetent, urolig og kværulerende, men hos en anden lærer, der udviste en høj
grad af relationskompetence, fremstod den samme elev hjælpsom og koncentreret.
Når lærerne var presset på tid eller befandt sig i en negativ aroused tilstand, fremstod en
diskrepans mellem på den ene side lærerens indstilling til undervisning, eleverne og lærerrollen og på den anden side lærerens interaktionelle adfærd i undervisningen. Her blev
lærerens praksis præget af handlemåder, der ekskluderede bestemte elever fra læringsfællesskabet og af irritable udbrud og skældud, som bl.a. hæmmede elevernes motivation,
tryghed og koncentrationsevne, også selvom de ikke selv blev skældt ud.
Konkrete karakteristika ved lærerens relationskompetence viste sig at være afstemmere,
omsorgsetiske handlinger og understøttelse af elevers mulighed for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. De betingelser, der afgør, om lærere formår dette,
viste sig at være en høj generel og specifik viden om eleverne, at læreren oplevede selvbestemmelse, kompetence og samhørighed samt kunne forholde sig receptivt rettet til både
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eleverne, undervisningsindholdet og sig selv. Dette forudsatte igen nærvær, positive emotioner, mentalisering samt fag- og almendidaktisk kompetence. Disse karakteristika og
betingelser for, at lærere agerer relationskompetent, kan udvikles og kvalificeres systematisk på læreruddannelsen, i efteruddannelse samt gennem skolehverdagens struktur i langt
højere grad, end det er tilfældet i dag.
Jeg uddyber meget gerne ovenstående ved henvendelse på tlf. 6035 1614
eller kontakt@louiseklinge.dk
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Idræt som inklusion i den danske folkeskole – et multiple
casestudie til identifikation og udvikling af en inkluderende
idrætsundervisning
Mette Munk Jensen
Tilknytning: UC Syddanmark og Aarhus Universitet
Kontakt: mmj@folkesundhed.au.dk

Der har i mange år både nationalt og internationalt været indikationer på, at ikke alle elever oplever at være inkluderet i idrætsundervisningen. Især to generelle fokuspunkter har
været fremtrædende i eksisterede forskning på området. For det første er eksklusion i langt
de fleste studier af idrætsundervisningen blevet betragtet som noget, der gøres mod eleverne. I de indledende undersøgelser til dette projekt blev der dog også observeret en anden gruppe elever, nemlig de elever som vælger ikke at deltage. For det andet tager eksisterende studier typisk udgangspunkt i en speciel gruppe eller kategori af elever. Denne tilgang har været kritiseret for at give indtryk af, at individer kan opfattes som homogene
grupper baseret på f.eks. deres køn, deres etnicitet eller deres idrætsfærdigheder og således
virke begrænsende for en mere nuanceret forståelse af den kompleksitet, der er kendetegnende for inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen. Formålet med dette projekt er
således at bidrage til et socialt relationelt perspektiv på inklusions- og eksklusionsprocesserne i idrætsundervisningen. Med udgangspunkt i ovenstående ønsker vi desuden at undersøge, hvordan elevernes deltagelse og ikke-deltagelse ændrer sig i en intervention, der
er designet til at fjerne fokus fra elevernes præstationer og at øge fokus på elevernes læring,
Det teoretiske afsæt er Lave og Wengers begrebsapparat omkring praksisfællesskaber med
særlig fokus på forhandlingen af meningsfyldthed og legitimitet i et praksisfællesskab.
Fokus er ikke rettet mod en særlig gruppe af elever, men mod idrætsundervisningen som
et praksisfællesskab, hvor elevernes deltagelse og ikke-deltagelse påvirkes af interaktionerne eleverne imellem og af de værdier og praksisser, der er kendetegnende for idrætsundervisningen
Projektet er designet som et casestudie. Data indsamles gennem observationer, lærerinterviews og fokusgruppe interviews med elever. Projektet falder i to faser. I første fase
undersøges inklusions- og eksklusionsprocesserne i den eksisterende idrætsundervisning i
6-9.klasse på en strategisk udvalgt skole. I anden fase implementeres en intervention i to af
klasserne og det undersøges hvordan intervention påvirker elevernes deltagelse og ikkedeltagelse i idrætsundervisningen.
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Social relations and well-being in ‘udeskole’
En del af TrygFondens udeskole-forskningsprojekt TEACHOUT
Mads Bølling
Tilknytning: Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet
Kontakt: mab@nexs.ku.dk

Udeskole er en didaktisk metode, der kan bidrage til at opfylde det aktuelle krav om en
mere varieret skoledag ved at sigte mod, at flere elever oplever sig inkluderet i skolearbejdet, hvilket styrker deres lyst til at lære (Ejbye-Ernst, Mygind & Bentsen, 2016; Waite, Bølling & Bentsen, 2015). Kendetegnet ved udeskole er, at undervisningen involverer tværvidenskabelige, konkret og håndgribelige tilgange til læring samt bevægelsesaktiviteter, og
at elever gives en aktiv rolle i et fælles samarbejde om problembaseret opgaveløsning
(Bentsen, Mygind & Randrup, 2009). Inden for rammerne af selvbestemmelsesteori (Ryan,
Huta & Deci, 2008) sigter udeskole mod at fremme elevernes følelse af autonomi, kompetence og social relation til klassefællesskabet. Formålet med indeværende ph.d. projekt er
at undersøge effekten af at blive undervist regelmæssigt med brug af udeskole i forhold til
elevers psykologiske trivsel samt deres strukturelle sociale relationer i klassen.

Design: Forskellen mellem regelmæssig udeskole og almindelig undervisning
I skoleåret 2014/15 valgte 28 klasser fra 3. til 6. trin at undervise med udeskole 5 timer fordelt på 1-2 dage om ugen. Ligeledes fastholdt 20 af deres parallelklasser deres almindelige
undervisning i samme periode. Med en kvasieksperimentel tilgang blev før- og eftermålinger for ca. 600 elever i udeskoleklasserne sammenlignet med ca. 400 elever i parallelklasserne. Effekten af udeskole blev målt i forhold til følelsesmæssige, adfærdsmæssige og social trivsel (Goodman, Meltzer & Bailey, 1998) samt styrken af venskabsnetværk for de
enkelte klasser og hver elev (Cairns, Perrin & Cairns, 1985). Effekten blev analyseret med
afsæt i en monitorering af implementeringen (Sanetti & Kratochwill, 2009), dvs. mængde
og type af udeskole som blev anvendt.

Foreløbige resultater: Moderat positiv effekt af udeskole
Foreløbig er det statistisk sandsynliggjort, at udeskole har en ikke kønsspecifik positiv effekt på elevers sociale trivsel, opmærksomhed samt reduktion af hyperaktivitet. Endvidere
er der evidens for, at udeskole især gavner børn fra familier med lav socioøkonomisk status.
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Udeskole er en arbejdsform, der er let og billig at implementere i undervisningen. Imidlertid er effekten af udeskole moderat. Alligevel synes de sociale og psykiske sundhedsmæssige gevinster ved udeskole at være mærkbare for den større population (Rose, 1992).
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(Dis)engagement og passion i udskolingens læringsrum
(arbejdstitel)
Maj Sofie Rasmussen
Tilknytning: VIA UC og DPU, Aarhus Universitet
Kontakt: mara@edu.au.dk

Projektet er et kvalitativt studie af Fryshuset i Stockholms passionsbaserede udskolingspraksis, hvori sociale og uformelle læreprocesser opprioriteres med henblik på at forebygge det, de i Fryshuset refererer til som socialt og samfundsmæssigt udenforskab. Det særlige ved Fryshusets måde at tænke og gøre skole er, at eleverne, når de starter i 7. klasse,
vælger mellem fem såkaldte ’passioner’ (skateboarding, basketball, dans, musik og
kunst/håndværk), der integreres i skemaet alle tre skoleår. Formålet med disse er at skabe
nye muligheder for deltagelse og læring for elever generelt, men med en særlig opmærksomhed på at tiltrække og engagere elever i uddannelses- og samfundsmæssigt udsatte
positioner.
Det empiriske materiale, som afhandlingens analyser bygger på, består af interviews med
11 elever fra 9. klasse, 4 lærere, skolelederen samt deltagende observationer på tværs af
forskellige kontekster i skolen og uformelle samtaler med et større antal elever, lærere og
andet personale i Fryshuset. Det overordnede formål er at undersøge overskridende og
marginaliserende bevægelser i relation til deltagelse, (dis)engagement og læring for de
unge i Fryshusets grundskole, hvor passion er det organisatoriske, ideologiske og pædagogiske omdrejningspunkt. Projektet undersøger i denne sammenhæng, hvordan de unges
bevægelser mellem forskellige positioner i og på tværs af skolens fællesskaber,
(gen)forhandles og forandrer sig i såvel overskridende som marginaliserende retninger og
får betydning for de unges tilblivelsesprocesser i (og uden for) skolen. Formålet med projektet er desuden at give et forskningsmæssigt bidrag til den aktuelle uddannelsespolitiske
debat om at skabe øget motivation og læring i folkeskolens ældste klasser gennem nye organiseringer og med udgangspunkt i de unges interesser.
I en af afhandlingens analyser undersøges skater-passionen som et ’skole-skaterarrangement’, hvori det traditionelle klasserum suppleres med et læringsrum, der i særlig
grad understøtter kropslig læring og deltagelse. Analyserne peger på, hvordan skoleskateboarding som et socialt arrangement, der skal balancere skolens formelle krav og mål
og samtidig kunne genkendes af eleverne som ’rigtig’ skateboarding, rummer dobbeltheder, der bevæger drengene i såvel overskridende som marginaliserende retninger. Ved at
tilbyde nye muligheder for selvforståelse, deltagelse og tilblivelse udgør skater-passionen
et mulighedsrum for skater-drengene, der giver dem en følelses af at høre til i et fællesskab
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og opleve det at gå i skole nu og her som meningsfyldt. Samtidig rummer kategorien ’skater-dreng’ konnotationer i retning af ikke-skolekulturelt genkendelig deltagelsesmåder og
begrænset engagement i faglige aktiviteter, der positionerer skater-drengene på kanten af
skolens faglige fællesskaber og potentielt (re)producerer marginale uddannelsesmæssige
positioner for drengene, når de forlader 9. klasse.
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Inkluderende klasse- og læringsledelse
Mette Molbæk, ph.d.
Tilknytning: VIA University College og DPU, Aarhus Universitet
Kontakt: mem@via.dk

Afhandlingen undersøger, hvordan arbejdet med inkludering kan forstås og udvikles via
en samtænkning af forskning om inkludering og forskning om klasseledelse gennem udvikling af inkluderende klasse- og læringsledelse i teori og praksis. Relevansen og vigtigheden af dette tema accentueres blandt andet af reformen af den danske folkeskole fra 2014
med øget fokus på inklusion, klasseledelse og kompetenceudvikling af lærere og ledere.
I projektet er der udviklet rammer for projektets analyser, der fokuserer på indhold, orienteringer og positioner i arbejdet med inkluderende klasse- og læringsledelse, og som yderligere kan fungere som generelle dynamiske analyse- og udviklingsrammer for arbejdet
med inkluderende klasse- og læringsledelse. Disse rammer er udviklet med det formål at
fastholde den kompleksitet, som inkluderende klasse- og læringsledelse og udviklingen
heraf rummer, men så det samtidig bliver muligt at fokusere på enkelte delelementer med
henblik på en udvikling i praksis.
Samlet set viser projektets analyser, at arbejdet med inkluderende klasse- og læringsledelse
er komplekst og indeholder en række dilemmaer, der konstruktivt kan håndteres, når lærere gennem samarbejde med andre aktører udvikler praksis. Dermed kommer arbejdet med
inkluderende klasse- og læringsledelse i høj grad til at handle om at skabe tid og plads til
en håndtering af arbejdets kompleksitet gennem systematiske undersøgelser af både indhold af og positioner i læreres arbejde.
Her skal afhandlingens analyserammer ses som et bidrag til at øge samspillet mellem praksisviden, professionsviden og forskningsviden samt facilitere udmøntningen af de ambitioner, der ligger bag intentionerne om inkludering.
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Elevers mulighed for deltagelse i og med udeskolens læringsrum
Monique Vitger
Tilknytning: Metropol og Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde
Universitet
Kontakt: vitger@ruc.dk

I mit igangværende ph.d.-projekt undersøger jeg, hvad der karakteriserer udeskolens læringsrum sammenholdt med klasseværelset, set ud fra et elevperspektiv. I udeskole flyttes
undervisningen uden for skolens mure, og lokalmiljøet inddrages i den didaktiske planlægning. Ved at situere læringen i et miljø, der tilbyder eleverne direkte erfaringer med det
stof, der arbejdes med, suppleres kognitive læreprocesser med læreprocesser der er affektive og sansebetonede. Udeskole åbner skolen mod det omgivende samfund, sådan som
folkeskolereformen fra 2014 tilsigter. Den bryder med skolens fysiske rammer, men i praksis indebærer arbejdsformen også et brud med de traditionelle organisatoriske og faglige
rammer forstået som den fagopdelte undervisning og den tidsmæssige opdeling af skoledagen i lektioner. I ph.d.-projektet er jeg optaget af, hvad det alternative læringsrum betyder set ud fra elevernes perspektiv. Hvordan er forskellige elevers deltagelsesmåder og
deltagelsesmuligheder i uderummet sammenholdt med i klasseværelset? Hvad træder
frem som meningsfuldt for eleverne, og hvordan forhandles mening i uderummet? Hvilke
dagsordener er på spil for lærere og elever, og er forholdet mellem dem anderledes end i
klasseværelset?
Jeg tager afsæt i en forståelse af rum og materialitet som værende medkonstituerende for
elevers deltagelse i fællesskaber i og uden for undervisningssammenhænge. Denne forståelse er inspireret af en fænomenologisk livsverden-ontologi, som gør op med en dualistisk
opdeling mellem en indre, psykisk verden og en ydre, materiel verden og i stedet ser den
mentale, sociale og fysiske verden som sammenvævede.
Empirisk er projektet baseret på feltarbejde på to skoler, der arbejder med udeskole som en
del af deres pædagogiske praksis. På begge skoler har jeg fulgt et enkelt udeskoleforløb i
henholdsvis 5. og 6. klasse. Data er genereret gennem deltagerobservation, som inkluderer
skriftlige feltnoter, videoobservationer og fotografiske feltnoter. Observationerne er suppleret af interview med elever og lærere.
I analysen undersøger jeg elevers deltagelsesmuligheder i udeskolens læringsrum ved at se
på det interaktionelle samspil mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og lærere. Fokus er på undervisningssituationer i uderummet, men disse kontekstualiseres af interaktionelle situationer i klasseværelset. Da jeg er optaget af læringsrummets betydning, spiller
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elevernes interaktion med rummet og dets materialitet en vigtig rolle i analysen. Det betyder, at aktørernes kropslige rettethed og nonverbale signaler analyseres på linje med deres
verbale udsagn. Afslutningsvis diskuterer jeg, hvilke dannelsesperspektiver den åbne skole
kan bidrage med i den reformerede folkeskole.
Ph.d.-projektet er samfinansieret af Professionshøjskolen Metropol og Roskilde Universitet.
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Bearing with Strangers - Education and the Politics of Inclusion
Morten Timmermann Korsgaard
Tilknytning: UCC og DPU, Aarhus Universitet
Kontakt: Motk@edu.au.dk

In this thesis, an attempt is made to engage the notion of inclusive education in a new way.
The aim is to try to take up an educational perspective on inclusive education in the sense
of regarding education as a discipline with practical and theoretical concepts and criteria
which emanate from education or more specifically from within the activity of schooling
itself. In this sense, the thesis has had to not speak about inclusion in order to be able to
speak about inclusion. In other words the aim has been to engage inclusion from an educational perspective and not an external political or ethical position. By introducing the notion of the instrumental fallacy – the notion that education exists to satisfy the aims of society - the thesis aims to show how this is not only an inherent feature of inclusive education
policy, but also almost omnipresent in modern educational policy. The instrumental fallacy
leads to the determination of educational processes as activities that are constituted by
their outcome in the form of learning, vocational skills, competences, employability, creativity and many more. By tasking education with securing growth, social equality, employability, inclusion, democracy and so on the very foundation of the activity of schooling that of being present for something common and shared in order to get to know and be
introduced to the world –is undermined. This does not entail that the abovementioned
cannot be the outcomes of educational processes, but that if the educational process is
structured by these aims it is undermined and becomes overloaded. The concept of the
activity of schooling is introduced in the thesis as a re-consideration of what it means to be
together as teachers and students in the specific activity we call schooling. This is to be
understood not as the institution; school, but rather as a specific way of being together in
the presence of a subject matter.
Drawing on the work of Hannah Arendt and educational thinkers Martin Wagenschein,
Jan Masschelein and Maarten Simons, the thesis attempts a tentative description of what
constitutes this specifically human activity and how we go about creating it. In this framework the arendtian concepts of natality, plurality and bearing with strangers become the
foundation for the framework of the activity of schooling and for education as a specifically
human activity. This framework is then elaborated through descriptions of teaching and
the role of the teachers and the students in this activity. Turning to the concepts of suspension and exemplary teaching a didactic for teaching is developed, and exemplified by a figure
of the teacher drawing on Hannah Arendt’s description of Walter Benjamin as a collector.
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In the final part of the thesis the role of the students is engaged through Arendt’s theory of
judgment and enlarged thinking where the concept of bearing with strangers emerges again
as a core feature of the process. As an alternative to the concepts of tolerance and empathy,
the concept of bearing with strangers points in a direction where the importance of being
able to live with and amongst those whom are and will remain strange and different to us
can be a part of the very activity of schooling. By engaging the activity of schooling as an
activity constituted by and in a specific practice with the aim of mediating between generations, the thesis presents a tentative outline of a didactic and pedagogical theory that is able
to engage inclusion not as an aim for education, but rather as a constitutive feature of what
the activity of schooling is in the first place.
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Læsning af litterære tekster i en skolediskurs – en undersøgelse af hvad der kendetegner læsning af litterære tekster
hos elever med og i læseforståelsesvanskeligheder
Nina Berg Gøttsche
Tilknytning: VIA UC og Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Kontakt: NBG@VIA.dk

I Danmark er der en bemærkelsesværdig diskrepans mellem den litteraturundervisning,
der praktiseres, og den undervisning elever med læseforståelsesvanskeligheder har brug
for. Den litteraturpædagogiske praksis (Hansen, 2004; Dyste, 1997: Hetmar, 1996: Sørensen,
2008) er typisk grundlagt på en receptionsæstetisk litteraturteori (Iser, 1981; Eco, 1981).
Imidlertid er det ikke alle elever, der profiterer af den åbne og induktive undervisning.
Særligt elever med læseforståelsesvanskeligheder har brug for eksplicit undervisning, fordi
de ikke af sig selv anskuer læsning som et problemløsningsarbejde (Elwér, 2012; Bråten,
2007; NRP, 2000). Det er denne diskrepans, nærværende ph.d. projekt tager afsæt i, ikke
med henblik på at undersøge særlige didaktiske tiltag, men med henblik på at udforske
forudsætningerne for at kvalificere didaktiske tiltag, der kan inkludere elever med og i
læseforståelsesvanskeligheder. Ph.d. projektet er igangværende og forventes afsluttet i
sommeren 2018.
I dette ph.d. projekt undersøges i et kvalitativt design (et think-aloud studie indlejret i et
kvalitativt interview), hvordan 15 elever med og i læseforståelsesvanskeligheder læser litterære tekster, og hvordan de oplever sig selv som læsere. I den angelsaksiske læseforskning er der evidensbaseret viden om, hvad den gode læser gør, og på den baggrund er der
foretaget kvantitative studier over, hvad elever med svag læseforståelse har vanskeligt ved
(NRP 2000; Perfetti et al. 2007; Nation 2007). Denne undersøgelse derimod har til hensigt at
bidrage med viden om, hvad læseren med svag læseforståelse reelt gør, både undervejs i
læseprocessen og når de italesætter sig selv som læsere. Projektet har derfor sit forskningsmæssige afsæt i to forskellige positioner: et kognitionspsykologisk blik på selve læseprocessen og et socialpsykologisk blik på elevens situerede oplevelse af denne proces og
litteraturundervisningen, hvor den proces som oftest foregår.
De foreløbige resultater peger på, at eleverne kender til og forsøger at anvende læseforståelsesstrategier, men bremses af forskellige årsager. Samtidig indikerer studiet, at læsning
for undersøgelsens elever er uløseligt knyttet til en skolekontekst. Læsning opleves og italesættes således indenfor en skolediskurs.
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– om konstruktion af
kønsidentiteter, mening og sociale relationer og dens betydning for læringsadfærd samt inklusions- og eksklusionsmønstre i klasserummet.
De ’vanskelige’ drenge i klasserummet

Pia Frederiksen, ph.d.
Tilknytning: University College Nordjylland (UCN) og LSP, Aalborg Universitet
Kontakt: psf@ucn.dk

Afhandlingen omhandler det, der er kaldt ’drengeproblematikken’ i forhold til folkeskolen
og uddannelsessystemet, og som handler om, at en stor gruppe af drenge præsterer dårligt
og af lærerne betegnes som ’vanskelige’ at undervise.
Ud fra en case-baseret tilgang undersøges det, hvilken betydning konstruktion og forhandling af kønsidentiteter i skolens uformelle mikromiljø har for disse drenges læringsadfærd
og præstationsmotiver. På baggrund af detaljerede videoanalyser af interaktionsprocesser i
klasserummets fællesskaber konkluderes det, at konstruktion af kønsidentiteter, mening og
sociale relationer har endog meget stor selvstændig betydning for læringsadfærd, ligesom
den resulterer i kønnede sociale inklusions- og eksklusionsmønstre i klassen. Afhandlingens resultater peger på, at det har været misvisende at fokusere så meget på den ’feminiserede’ skole som årsag til ’drengeproblematikken’, og det konkluderes, at der bør gøres op
med retorikken om drengene som ofre i folkeskolen. Drenge er ikke det nye svage ’taberkøn’ i skolen, heller ikke de underpræsterende drenge. De er hverken ofre for deres køn,
biologi eller en feminiseret skolekontekst. Derimod fremstår deres læringsadfærd som et
forståeligt og meningsfuldt svar på de sociale (kønnede) processer, der udspiller sig i skolens uformelle fællesskaber.
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Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning - En undersøgelse af støtteforanstaltningers betydning

for elevers deltagelsesmuligheder, læringsudbytte & oplevelse af inklusion
Thomas Engsig, ph.d.
Tilknytning: UC Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis.
Kontakt: tte@learning.aau.dk
Website: www.engsig. org

Denne afhandling er en empirisk undersøgelse af betydningen af anvendelsen af inkluderende støtteforanstaltninger i skolens almenundervisning. Inklusion eller måske snarere
inkluderende pædagogik er et betydningsfuldt tema i såvel den nationale som internationale pædagogiske praksis, uddannelsespolitik og offentlige debat.
I Danmark har dette blandt andet manifesteret sig gennem en række uddannelsespolitiske
initiativer, der har til hensigt at øge inklusionen af elever med vanskeligheder og særlige
behov i skolens almene undervisning. Ikke desto mindre tyder noget på, at ønsket om en
mere inkluderende skole og skolernes egentlige inklusionsbe- stræbelser er problem- og
dilemmafyldte. Eksisterende forskning og holdningen blandt en række af skolens interessenter peger imidlertid på, at anvendelsen af støtteforanstaltninger har et inkluderende
potentiale. Dog er der ligeledes noget, der antyder, at vidensgrundlaget, i forhold til denne
anvendelse af støtteforanstaltninger i en inkluderende undervisning, er spinkelt. Mere specikt ved vi tilsyneladende meget lidt om, hvilken betydning anvendelsen af støtteforanstaltninger i skolens almenundervisning har for elevens deltagelse i skolens fællesskaber,
personlige oplevelse af at være inkluderet og læring.
Det er denne problemstilling, afhandlingen beskæftiger sig med. Metodisk er afhandlingen
forankret i mixed methods-forskning. De kvantitative data består af besvarelser fra omkring 19.000 elever og lærere, og over en periode på tre måneder blev der udført etnogra sk
feltarbejde på to skoler. Afhandlingens resultater peger på en række betydninger af anvendelsen af inkluderende støtteforanstaltninger, der afstedkommer væsentlige bidrag til en
relevant og aktuel pædagogisk problemstilling.

RAPPORT TIL UNDERVISNINGSMINISTERIET VEDRØRENDE PH.D.NETVÆRKET OM INKLUSION I FOLKESKOLEN

41

Inklusion af børn med koncentrationsvanskeligheder og
urolig adfærd, herunder børn diagnosticeret med ADHD.
Thyge Tegtmejer
Tilknytning: UCSyddanmark og Syddansk Universitet
Kontakt: tteg@ucsyd.dk

Ph.d.-projektet har arbejdstitlen “Inklusion af børn med koncentrationsvanskeligheder og
urolig adfærd, herunder børn diagnosticeret med ADHD”. Det løber fra 1. februar 2015 –
31. januar 2018 og er finansieret af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning. Projektet arbejder
med en sociokulturel tilgang, og undersøger inklusion af den nævnte børnegruppe i et forvaltnings- og ledelsesperspektiv (hvordan kommunale forvaltninger og ledere på flere niveauer visiterer, koordinerer, tildeler midler og sætter rammer), et psykiatriperspektiv (hvordan
bl.a. ADHD udredes og diagnosticeres, og hvordan indsatsen besluttes og koordineres
mellem familie, skole og psykiatri), et klasserumsperspektiv (hvordan samspillet finder sted
mellem børn og lærere/pædagoger i klasserum, hvor der er børn diagnosticeret med
ADHD og lignende adfærd, og hvordan personalet arbejder med alle børns deltagelse og
læring) og endelig et børneperspektiv (hvordan det opleves for det enkelte diagnosticerede/urolige barn at være med i skolehverdagen). Data er indsamlet gennem mikroetnografisk feltarbejde og situerede interviews suppleret med længerevarende interviews med
brug af bl.a. stimulated recall, og består af observationsoptegnelser og lydoptagelser.
Ved Institut for kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet er professor Ellen Krogh vejleder på projektet, og undervejs samarbejder jeg med professor Eva Hjörne, Institutionen
för pedagogik och specialpedagogik ved Göteborgs Universitet, og Professor Roger Säljö,
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ved Göteborgs Universitet, og er
også tilknyttet deres forskergrupper ved flere besøg i Göteborg.

