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Formål 
Projektets formål er dobbelt, dels et forskningsmæssigt og vidensgenerende, dels et udviklings- og 

erfaringsudvekslingsmæssigt. 

Udvikling 
Projektets udviklingsmæssige mål er at etablere et rum hvor PPR-ansatte samt lærere og pædagoger i 

folkeskolen får mulighed for erfaringsudveksling med henblik på at kvalificere og udvikle egen rolle og 

samarbejdspraksis omkring opgaven med inklusion i skolen. 

Forskning 
Projektets forskningsmæssige mål er at genere empirisk viden om eksisterende samarbejdspraksis. 

Forskningens funktion er at indsamle empiri i de deltagende kommuners udviklingsprojekter og analysere 

denne empiri med udgangspunkt i forskningsspørgsmål og eksisterende viden. Forskningens rolle i 

projektet er at bidrage til kvalificering af PPRs og skolepraktikeres udviklingsarbejde og -processer.  

Projektets vidensgrundlag 
Forskningsdelen tager udgangspunkt i aktuel forskning med relevans for PPRs konsultative funktion. Denne 

forskning har afdækket komplicerede relationer og vanskeligt håndterbare dilemmaer som er på spil i 

relationen mellem PPR og pædagoger og lærere i skolen (fx Røn Larsen 2011, Ratner 2013, Hedegaard-

Sørensen 2013). Dels er der tale om et etableret hierarki mellem på den ene side en akademisk funderet 

PPR med baggrund i et diagnostisk blik på børn og deres vanskeligheder, og på den anden side en 

pædagogisk-didaktisk funderet skoleverden med et læringsmæssigt og socialt blik på børn. Dels er der tale 

om abstrakte og generelle vidensformer om specifikke vanskeligheder på den ene side, og på den anden 

side en situeret praksis med fokus på konkret handling. 

Der er forskning som peger på at disse to vidensformer og videnstraditioner vanskeligt kan forbindes på 

grund af de meget forskellige udgangspunkter og logikker som præger henholdsvis et diagnostisk, 

individuelt blik og et socialt blik på processer og grupper (Hedegaard-Sørensen 2013, Kjær 2010, Røn Larsen 

2011, Ratner 2013). Dette kan være forbundet med de involvereredes opfattelser af disse vidensformer – 

såvel ”egne” som ”de andres”, samt relationen mellem dem. Det kan have at gøre med organiseringsformer 

eller andre forhold som sætter rammerne for mødet mellem PPR-ansatte og ansatte i skolen. 

Med udgangspunkt i dette sætter forskningsprojektet fokus på hvad der sker i konkrete møder mellem PPR-

ansatte og pædagoger og lærere, som ønsker vejledning i relation til inklusionsopgaven. Herunder hvilke 

forståelser af børn, diagnoser og pædagogisk arbejde som er til stede hos de involverede. Hvordan opfattes 
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rollefordeling og samarbejdsrelationer?  Hvilke forventninger har samarbejdsparterne til sig selv, hinanden 

og samarbejdet? Hvordan forstås og opfattes det at arbejde konsultativt? Hvilke former antager det 

konsultative arbejde og hvorfor? Hvilke muligheder og umuligheder skabes i forbindelse med disse forhold? 

Hvilke professionelle roller og relationer er etableret, hvordan ændres og udfordres de eventuelt i 

forbindelse med inklusionsarbejdet? Hvordan forholder de konsultative praksisser sig til det pædagogisk-

didaktiske arbejde som udføres internt mellem skolens ansatte og til det konkrete arbejde med børnene? 

Der er tale om kvalitativ forskning, hvilket indebærer at problemstillingerne vil være sensitive overfor hvad 

der skabes indsigt i undervejs i projektet. Det indebærer, at der er mulighed for sammen med 

udviklingsprojektets deltagere at justere eller ændre problemstillingerne indenfor rammerne. Forskningen 

vil dog med udgangspunkt i empirien og eksisterende forskning prioritere mellem og udvælge 

problemstillinger, analytiske fokuspunkter og teoretiske perspektiver. 

Projektets deltagere 
To kommuner deltager i projektet, således at en PPR-enhed i hver kommune udgør hovedfokus for såvel 

udviklings- som forskningsdel. Kommunerne udpeger 1-2 nøglepersoner til at forestå udvælgelse af øvrige 

deltagere og med ansvar for at forankre projektet indenfor PPR og i forhold til 1-2 skoler, hvormed PPR 

samarbejder. Deltagere skal være indstillet på at deltage i erfarings- og refleksionsmøder, 

forskningsinterview, samt at forskerne deltager i og dokumenterer konkrete møder mellem PPR og lærere 

og pædagoger. 

Projektets forskere er ph.d., forsker Bjørg Kjær og ph.d., videnskabelig assistent Karen Ida Dannesboe, 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Desuden tilknyttes en studentermedhjælp 

til at bistå ved produktion og bearbejdning af empiri. Til projektet knyttes en baggrundsgruppe til at 

kvalificere det analytiske arbejde. Forslag til baggrundsgruppe: ph.d., adjunkt Maja Røn Larsen, Roskilde 

Universitet, ph.d., lektor Niels Kryger, ph.d., lektor Lotte Hedegaard-Sørensen, begge Institut for 

Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Der samarbejdes ligeledes med forskerne i 

udviklingsprojekt 3 (Visitations- og opfølgningsprocessen), ph.d.-stipendiat Jimmy Krab, Roskilde universitet 

og adjunkt Lene S. K. Schmidt, University College Sjælland. 

Projektforløb  
Projektets udgangspunkt er at skabe viden om muligheder og barrierer i det konsultative arbejde, sådan 

som det udspiller sig i konkrete samarbejdsrelationer mellem PPR og pædagogisk personale i skolen. 

Workshop, september 2014 

Der afholdes en workshop i hver af de to deltagende kommuner, i alt to workshops. Deltagere er de 

udpegede nøglepersoner og de PPR-ansatte og skolemedarbejdere som deltager i projektet. Workshoppens 

formål er at skabe overblik over kommunens praksis for konsultativt arbejde i forbindelse med inklusion, 

samt at identificere hvad de forskellige aktører efterspørger og ønsker at udvikle i forbindelse med 

konsultativt inklusionsarbejde. På workshoppen holder hver deltager et kort oplæg som berører: Hvordan 

har vi gjort til nu? Hvilke arbejdsgange og samarbejdsrelationer er etableret omkring PPRs konsultative 

arbejde? Hvilke udfordringer eller barrierer står vi overfor? Hvordan kan vi arbejde med at udvikle det 
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konsultative arbejde fremover? Deltagerne udarbejder sammen en eller flere model-forløb for konsultativ 

vejledning, som afprøves i projektperioden. Workshoppen lydoptages med henblik på transskribering og 

videre analyse v/ forskere og studentermedhjælp. 

De deltagende kommuner forventes at arrangere den praktiske og organisatoriske del af workshoppen. 

Forskerne er ansvarlige for at bidrage med fagligt input på basis af eksisterende viden. 

Fokusgruppeinterviews, september- oktober 2014 

Gruppeinterview med udgangspunkt i temaer, erfaringer og problemstillinger som er identificeret på den 

indledende workshop. Sammensætningen af grupperne foretages ligeledes på denne baggrund. Der kan 

være tale om interviews med PPR-ansatte og lærere/pædagoger i forskellige konstellationer, for at få belyst 

forskellige aspekter og perspektiver angående den konsultative funktion og samarbejdet. Interviewene 

lydoptages. Det tilstræbes at udvide personkredsen. Forskerne forbereder og gennemfører interviews, 

samt beslutter antal, omfang og sammensætning med udgangspunkt i det forskningsmæssige fokus og i 

dialog med kommunerne. Det forventes at de deltagende kommuner arrangerer de praktiske og 

organisatoriske aspekter, så interviewene kan gennemføres samlet i løbet af en dag. Dette indebærer at 

kontakte og lave aftaler med interviewpersoner, sørge for lokaler, forplejning etc. 

Observation af konsultation, oktober 2014 

Overværelse af 1-2 konsultative møder mellem PPR-medarbejdere og lærere/pædagoger, hvor forskerne 

får konkret indsigt i praksis. Møderne lydoptages med henblik på transskribering og videre analyse. 

Forskerne forbereder og gennemfører observationer og eventuelle efterfølgende samtaler med deltagerne. 

De medvirkende kommuner sørger for praktiske og organisatoriske forhold, så observationer og samtaler 

kan gennemføres i løbet af en dag. 

Workshop, primo december 2014 

Der afholdes afsluttende workshop i hver kommune, i alt to workshops. Fokus for denne workshop ligger 

på erfaringsopsamling på baggrund af deltagernes konsultative forløb. Deltagerne forbereder hver en 

praksisbeskrivelse som fortæller om de konkrete konsultationsforløb. Deltagerne udarbejder på denne 

baggrund sammen en ny, justeret model for samarbejdet. Workshoppen lydoptages. 

De deltagende kommuner forventes at arrangere den praktiske og organisatoriske del af workshoppen. 

Forskerne er ansvarlige for at bidrage med fagligt input på basis af foreløbige iagttagelser i projektet. 

For al empiri gælder de almindelige forskningsetiske retningslinjer, herunder principper om fortrolighed og 

anonymisering. 

Resultater og formidling 
Forskerne analyserer projektets empiri og udarbejder efterfølgende en til to artikler rettet mod ledelser i 

kommuner og PPR, hvor dilemmaer og muligheder i det konsultative arbejde illustreres og diskuteres. 

Forskerne giver et til to mundtlige oplæg i undervisningsministerielt regi. 
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Projektet løber fra 1. september 2014 til 31. december 2014. Aftalte formidlingsdel leveres primo 2015. 


