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Fakta om undersøgelsesområdet
Danmark fik i 2014 en reform af folkeskolen. I aftaleteksten bag reformen er der blandt andet 
fokus på at:

• flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning
•  alle børn skal have mulighed for at blive dygtigere gennem inklusion, ved at den almene 

undervisning styrkes
• der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse
•  kompetenceudviklingsindsatsen skal målrettes og fokuseres strategisk på de områder, hvor 

der er størst sammenhæng med folkeskolens mål og behov

om Mette Molbæk
Mette Molbæk er lektor ved VIA UC og har skrevet sin ph.d.-afhandlng ved Instititut for Pæ-
dagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.
Hendes forskningsmæssige felt er læreres uddannelse, skoleudvikling og arbejdet med
inkludering og klasseledelse.
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• Teamsamarbejdet og rammesætningen heraf
• Synet på lærere som lærende (motivation og udbytte)
• Ressourcer (tid, økonomi, refleksionsteknologier)
• Evaluering af praksis
• Bevidsthed om mulige (lærer-)positioner i udvikling af praksis

konklusion
læreres klasse- og læringsledelse skal ses i tæt sammenhæng med deres arbejde med 
inkludering, da lærerens valg får betydning for elevens deltagelsesmuligheder.
Arbejdet med inkluderende klasse-  og læringsledelse er komplekst og dilemmafyldt, men 
kan håndteres gennem adressering og udvikling af praksis med fokus på centrale indholds-
dimensioner og positioner i inkluderende klasse- og læringsledelse.

Perspektiver
Afhandlingen peger på, at der på flere niveauer er behov for udvikling, når fokus er på ud-
vikling af inkluderende praksis. 
således har det også været ph.d.-projektets formål at undersøge, om der kan skabes nye 
samarbejdsformer mellem universitet (forsker), læreruddannelse (læreruddanner) og skole 
(lærer).

afhandlingens empiriske grundlag
Det empiriske grundlag stammer fra 12 lærere, der arbejder i tre team på tre forskellige skoler.
Afhandlingens empiriske analyser stammer fra 2 delstudier.
I delstudie 1 anvendes interviews og lærerlogs i undersøgelsen af, hvad lærere finder centralt 
i arbejdet med inkluderende klasse- og læringsledelse. 
I delstudie 2 anvendes didaktiske samtaler som grundlag for at undersøge, hvordan arbejdet 
med inkluderende klasseledelse kan udvikles. 

Inkluderende 
klasse- og 
lærIngsledelse
Afhandlingen undersøger, hvordan lærere arbejder med inkludering, og hvordan 
dette arbejde kan forstås og udvikles via en samtænkning af inkludering og klasse- 
og læringsledelse i teori og praksis.

Inkluderende klasse- og læringsledelse er kompleks og indeholder en række dilemmaer, 
der konstruktivt kan håndteres, når lærere i samarbejde med andre aktører udvikler praksis.

Fire centrale indholdsdimensioner
I afhandlingen præsenteres fire centrale indholdsdimensioner i inkluderende klasse- og 
læringsledelse:

• En rammesættende dimension
• En relationel dimension
• En didaktisk dimension
• En organisatorisk dimension

Disse dimensioner kan anvendes i en analyse af praksis og de udfordringer og muligheder, 
lærere har for at udvikle inkluderende klasse- og læringsledelse. 

Mulige positioner i arbejdet 
Afhandlingen belyser endvidere mulige positioner i arbejdet med at udvikle inkluderende 
klasse- og læringsledelse, og der peges på opmærksomhedspunkter, der viser sig afgørende 
for, om lærere får mulighed for at udvikle inkluderende klasse- og læringsledelse:
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