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På kort og på lang sigt

På lang sigt skal der skabes

grundlæggende forandringer gennem

kobling af almen-og specialviden, der 

hvor børn og familier er

På kort sigt skal situationen løses – fx afvikle ventetider på udarbejdelse af PPV 
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Hvorfor samarbejde?

•Børn og unge i mistrivsel, udsathed eller med 

særlige behov udgør komplekse problemstillinger, 

som kræver løsninger og indsatser, der er sensitive 

over for kompleksiteten

•Flere fagligheder, kompetencer og viden kan 

bidrage til at håndtere komplekse opgaver



Organisering: The Missing Links

Frontmedarbejdere har det 
primære ansvar for børn og 
familie

Når opgaven bliver for svær for 
barnet, gruppen eller den 
professionelle overgår 
problemstillingen til 
specialisterne 

Problemstilling søges 
forstået og løst med eller 
uden frontmedarbejder 
og primært uden for 
dagtilbud/skole/familie

Samarbejdet 
fokuserer 
på problemer

Videnstab i forhold til 
hvad der virker

Adskillelse mellem 
almenviden og 
specialiseret viden



En bevægelse fra en adskillelse mellem almen- og specialpædagogik – reaktiv praksis

Pædagogiske og didaktiske
indsatser og aktiviteter
(almenviden om 
pædagogik og didaktik)

De fleste børn
(ekskluderende
konsekvenser)

Individuelle og 
kompenserende indsatser
(ikke-deltagelse og 
mistrivsel)

Til en kobling af almen- og specialpædagogik – proaktiv praksis

Børns individuelle behov
(specialpædagogik)

Pædagogiske og didaktiske
indsatser og aktiviteter
(inkluderende

pædagogik/didaktik)

Fællesskab
(deltagelse og trivsel)

• Tilbuds-vifte

• Tidlig indsats

• Opsporing

• Bedre

underretninger
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Et trivselsfremmende miljø

Ret

Individualitet

Kompetence

Grænser

Social regulering

Social orden

Pligt

Forpligte sig

Social tilknytning

Differentiering

Adgang

Tilgængelighed

Trivsel, Læring og 
udvikling



Indgribende

Specialtilbud

Foregribende

Indsatser ift. et barn/børnegruppe

Forebyggende

Pæd.arbejde ift.

de fleste

Indgribende

Foregribende

Forebyggende
Samarbejde som indsats

Samarbejde som forebyggende indsats

Familie og 

opvækstvilkår

tillægges

afgørende

betydning i 

relation til

bekymringsvæk-

kende børneliv

Udbredt

mangelsyn på

børn 

Utilstrækkelig

fokus på

ressourcer

Ressourcesyn

på barn og 

familie

Udgangspunkt i 

barnet og dets 

perspektiver

Fokus på det 

pædagogiske og 

didaktiske miljø

for barnets

trivsel
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Forstyrrelser og 
forandring gennem
det virkningsfulde

samarbejde
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Samarbejde som indsats

➢ At arbejde sammen der, hvor børnene er, 
problemerne opstår, og hvor løsningerne skal 
omsættes til ny praksis (Hargreaves 2010; Hargreaves & O´Connor 

2017; Lortie 2002)

➢ Fælles og lige ansvar for planlægning, 
gennemførsel samt evaluering af  pædagogisk 
aktivitet 

➢ Viden om special- socialpædagogik, 
psykologi, m.m. sidestilles med viden om 
almenpædagogik: praksisudvikling



Møde ml. 

fagpersoner

Møde ml. 

praksisser
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Forskellige former for samarbejde 
som indsats

CO-TEACHING/CO-
WORK

NEST MTSS: MULTI-TIERED 
SYSTEM OF SUPPORTS
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Fra et ideal om samarbejde som
harmonisk og et sted for 

konsensus

Til en forståelse af samarbejde 
som et sted for forhandling og 

konfliktuerende perspektiver, der 
kan skabe ny udvikling

En ny forståelse af samarbejde

Samarbejde er en praksis, hvor professionelle 

håndterer og forhandler forskellige forståelser 

af problemer og løsninger og derved transformerer den eksisterende 

praksis
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Gøre det vi ved, der virker

• Udvikling af en læringskultur – det, der virker bedst, bør alle forpligte sig på

Børn og forældres oplevelserForskning

De professionelles erfaringer

• Pædagogers deltagelse i leg 
understøtter børns 
deltagelsesmuligheder (Jørgensen 2022)

• Den frie leg som fri fra voksne 
begrænser visse børns 
deltagelsesmuligheder (Skovbjerg et al. 2022

• Inkluderende læringsmiljøer gavner alle 
børns læring og trivsel (Hang & Rabren, 2009; 

Walsh, 2021; Burnstein et al, 2004; Wilson & Michaels, 
2006)

• Visse grupper af elever er i øget risiko 
for at blive henvist til 
specialpædagogiske tilbud (VIVE 2022)

• Evaluering og dokumentation skal knyttes tættere
til hverdagslivet i institution/skole
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Der er meget på spil for de 
fagprofessionelle

•Klare faglige holdninger samt faglig kultur og traditioner

•Autonomi og faglig selvstændighed

•Monopol på arbejdsopgaver

•Skønsbaseret praksis

Tværprofessionelt samarbejde kan opleves som en trussel mod egen praksis, forståelser, 
autonomi, rolle og faglige interesser:          

- både faglighed og holdninger, værdier, interesser og autonomi sættes i og på spil

”Det er meget vanskeligt, at vi er så forskellige. Det gør det svært at samarbejde”. 

”Det kræver, at man kan forholde sig reflekteret til egen praksis sammen med en anden 
fagperson. Det er ikke alle, der kan det. Det er utrolig hårdt, at man selv og ens arbejde hele 
tiden er genstand for refleksion”. (Hansen 2022)



Når

kapacitetsopbygning

ikke understøttes af nye 

organiseringer, må

samarbejdet tilpasse sig 

inden for de 

eksisterende

organisatoriske rammer, 

hvilket gør det mindre

effektivt (Hargreavens & 

Braun, 2012)

Organisering

• Adskillelse mellem 
almen- og 
specialpædagogik

• Selvbestemmelse 
• Individuel 

problemforståelse

Faglig kultur

Indre styret

Nyorientering

Motivation

• Samarbejde som 
indsats og udvikling af 
faglig kultur forbindes

• Skabe læringskultur
• Forpligte sig på at 

gøre det, der er 
virkningsfuldt

Ledelse
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• Creating a space, not filling a space
(Andrews et al., 2017)

• Ændring i faglig kultur og praksis

• Ændring i organisering af samarbejde

• Ændring i organisering af fx skole/dagtilbud

• Ændring i den kommunale organisering og 
styring

• Ændring i ledelsespraksis

I




