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SUKIP
Samarbeid om utvikling av kompetanse for 
inkluderende praksis i barnehage og skole.

Gjennomføres i to kommuner
v/ PPT + en barnehage + en skole i hver kommune.

Kommunal prosjektleder i 50% stilling i hver kommune.
Randaberg kommune er prosjekteier.

NLA Høgskolen leder prosjektet på deres vegne.
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SUKIP

Basert på et 
samarbeids-
prosjekt fra 

2017

• Høst 2017: 
• Etablert forskergruppe
• Inngått samarbeid med to kommuner med utgangspunkt i 

PP-tjenesten
• En barnehage og en skole i hver kommune valgt ut

• Vår 2018: 
• Samarbeidsavtaler 2018-2020 signert
• Statuskartlegging foretatt (spørreskjema, gruppeintervju, 

dokumentanalyse)
• Tema/fokusområder identifisert som mulig grunnlag for 

innovasjon

• Høst 2018:
• Igangsetting av innovasjonsarbeid i den ene kommunen 
• Omorganisering og utskifting av personale i den andre
• Søknad om FINNUT-midler utformet

• Vår 2019:
• Tildeling fra NFR, kontrakt signert 29.05.19
• Samarbeidsprosjektet redefinert til forprosjekt for SUKIP
• Nye avtaler inngått.
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Høst 
2019

Vår 
2020

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår 
2022

Prosjektorganisasjon 
etablert. Kommunale 
prosjektledere tilsatt. 
Statuskartlegging 
oppdatert. Kommunale 
innovasjoner utformet.
Stipendiat tilsatt. 
Faglig referansegruppe 
opprettet. 

Innovasjonsarbeid gjenopptatt. 
Barnehageprosjektet resatt i 
kommune B. Fortløpende 
datainnsamling og –analyse. 
Presentasjon på ECER-
konferansen og nasjonal 
barnehageforsknings-
konferanse.

Sluttføre  forskningsoppfølging 
av innovasjonstiltakene. 
Planlegge avsluttende 
statuskartlegging.
Presentasjon NERA-konferanse.
Nytt møte med faglig 
referansegruppe.

Skifte av skole i kommune B.
Innovasjoner prioritert og iverksatt. 
Datainnsamlingsstrategi utformet 
og tatt i bruk. Fortløpende 
datainnsamling og –analyse. Pause 
grunnet koronasituasjonen.

Barnehageprosjektet kommune B 
iverksatt. Øvrige innovasjonstiltak 
videreført. Fortløpende data-
innsamling og –analyse. 
Tilbakemelding prosjektgrupper. 
Artikkel om barnehageprosjektene 
påbegynt.

Statuskartlegging. 
Analysere datamaterialet, 
Presentasjon for styringsgruppe. 
Avslutningskonferanse. 
Prosjektantologi.

Vår 2023
PhD

prosjektet 
avsluttes
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Overordnet forskningsspørsmål

Hvordan realisere et innovativt 
samarbeid på kommunalt nivå som 

gjør det mulig å utvikle kompetanse for 
inkluderende praksis i barnehage og 

skole? 

SUKIP
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Mål for prosjektet Infrastruktur
… er å forstå som regulering av 
samarbeidet mellom ulike aktører, 
et samarbeid som har et formål og 
en funksjon (Jensen, 2008).

I SUKIP handler det om
- hvordan det samarbeides 
- hvem som deltar 
- hva det samarbeides om 
- og hvordan samarbeidet er 
koplet til øvrig utviklingsarbeid og 
ordinære styringsstrukturer innen 
barnehage og skole

Etablering av en 
infrastruktur for 
samarbeid om 

pedagogisk praksis 
mellom PPT og 

barnehage/skole og 
innad i 

barnehage/skole med 
sikte på utvikling av 

kompetanse for 
inkludering.
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SUKIP
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Datagrunnlag / 
-analyse

Refleksjonsspørsmål

• Prioritering av innovasjon 
• utforming av prosjektplan 

SAMARBEIDSFORSKNING

Hva ser ut til å hemme utvikling av 
en inkluderende praksis?

Hva ser ut til å fremme utvikling av 
en inkluderende praksis?

KARTLEGGING
Skole-barnehage-PPT– Pedagogisk 

fagsenter/styrket barnehage

K
atalysato

r
Identifisering av tema for refleksjon, 
som grunnlag for prioritering av innovasjoner

SUKIP

«Samarbeidsforskning»

SUKIP

En kombinasjon av følgeforskning og aksjonsforskning (Lindøe m.fl., 2002)

Eller ‘Interactive research: a joint learning process’ (Bennich m.fl., 2018), 

som innebærer:
• Å støtte en normativt styrt endring
• Å utvikle ny kunnskap
• Et likeverdig samarbeid mellom forskere og praktikere
• Deltakelse i felles læringsprosesser
• Å utvikle praksisrelevant kunnskap

Eller ‘Collaborative action research’ (bl.a. Ainscow m.fl., 2007)
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Nivå Aktivitet Deltakere Data 
0 Kalt nivå 0, fordi det egentlig er «under 

overflaten» i prosjektet. Handler om 

aktiviteter eller prosesser som igang-

settes som resultat av innovasjon.

???

Intervju med 

rektor/styrer/PPT-leder 

hvert halvår

1 Konkrete samarbeidsmøter mellom PPT 

og skole og mellom PPT og barnehage

Ledes av rektor / styrer

Deltakere jfr. prosjektplan

KPL og forskere 

observerer 

Lydopptak som 

transkriberes

(Refleksjonsnotat) 

2 Metarefleksjon over møtet på nivå 1 med 

basis i modell for metarefleksjon

Ledes av kommunal prosjektleder

Deltakere jfr. prosjektplan

KPL og forskere 

observerer / deltar

Lydopptak som 

transkriberes

(Refleksjonsnotat)

3 Møte i forskergruppe og utvidet 

forskergruppe; 

sammenfatning og analyse av data

Forskere

Kommunale 

prosjektledere

Oppsummerende notat 

Utvikling av 

refleksjonsspørsmål

4 Dialog i form av møte/workshop av 

varierende lengde hvert halvår, ev etter 

behov

Prosjektgrupper / 

Kommunal 

styringsgruppe

Referat (deskriptivt) for 

å sikre en transparent 

prosess

Svært mye datamateriale!

• Fra statuskartlegging ved oppstart

• Senere dokumenter på enhets- og kommunenivå

• Referater fra styringsgruppemøter (+ noen andre)

• Halvårlige intervjuer i begge kommuner

• Transkripsjon av lydopptak fra alle møter, vel 30 hvert halvår totalt

• Refleksjonsnotater etter møter og intervjuer (sekundærdata)

• Avsluttende statuskartlegging – foreløpig ikke konkretisert

SUKIP
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Forventet verdiskapning/resultater
- presentert i møte med NFR april 2019

Ny kunnskap om 
• Kjennetegn ved et samarbeid mellom PPT og skole/BHG 

som kan støtte en kompetanseutvikling for inkluderende 
praksis.

• Sentrale betingelser for slikt samarbeid.
• Sammenhengen mellom slikt samarbeid og styring, ledelse 

og organisering i kommunen og i skole/BHG.

Dette vil kunne representere viktig kunnskap om forholdet 
mellom spesialpedagogiske problemstillinger og pågående 
kvalitetsutvikling på opplæringssektoren, og PP-tjenestens 
mulige funksjon i denne sammenheng.

Lærende organisasjoner og inkluderende praksis

UtviklingDrift

Kollektivt

Individuelt

3) Informasjonsmøter, 
beskrivelse av praksis 
og samarbeidsmøter

4) Utvikling av felles 
mål, utforske verdier, 
finne felles løsninger og 
rutiner. Fokus på 
planlegging, utvikling og 
evaluering

2) Effektivisere eget 
arbeid. Utvikling av 
egen pedagogisk 
praksis

1) Gjennomføring av 
egen pedagogisk 
praksis, forberedelser 
og andre løpende 
oppgaver

SUKIP 
Møtepunkt

Kompetanseløftet

(Fritt etter Irgens, 2010)
(Fritt etter Florian m.fl., 2017)

Deltakelse  i fellesskapet 
/ tilgang til gruppens tid 
og rom / tilgang til 
læreplan og 
fellesaktiviteter

Barn lærer sammen med 
andre  (felles 
læringserfaringer / ansatte 
lærer sammen på skolen og 
i klassen / ansatte lærer 
sammen med andre i og 
utenfor klassen

Daglig forventning til læring og 
fremgang / verdsetter ulike 
resultater / fokuserer på hva 
barn kan heller enn hva de ikke 
kan / bruker formativ vurdering 
for å støtte læring og utvikling

Barn anerkjenner og 
aksepterer andre barn / 
Ansatte anerkjenner og 
aksepterer barna / ansatte 
anerkjenner og aksepterer 
andre ansatte 
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Inkluderende 
praksisSpesialpedagogisk 

kompetanse
PPT (Statped)

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Allmennpedagogisk 
kompetanse

Barnehage/Skole

(fritt etter Hausstätter, 2012)

… skal bygge på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i samarbeid med universitet eller 
høgskole.
… planlegges og gjennomføres i partnerskap med aktuelt universitet eller høgskole, og bidra til 
nødvendig overføring av kompetanse fra Statped. 
Kommuner, fylkeskommuner og private eiere skal:
- se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
- ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene

16

SUKIP
For mer informasjon:

https://www.nla.no/forskning/fou-prosjekt/sukip-prosjektet/sukip/

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/296636?Kilde
=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sort
By=score&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Fritekst=296636
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https://www.nla.no/forskning/fou-prosjekt/sukip-prosjektet/sukip/
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/296636?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=score&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Fritekst=296636
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