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Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen om
Samarbejdets betydning for udvikling af skolens praksis
Samarbejde mellem skolens forskellige aktører vurderes både i praksis og forskning som
afgørende for elevernes muligheder for at lære og trives.
Dette samarbejde foregår ofte mellem forskellige faggrupper og i forskellige arenaer i
og omkring lærerens undervisning og arbejde, hvorfor det at samarbejde også bliver en
kompleks opgave, som måske gives for lidt tid og fokus.
Det konkrete samarbejde mellem de forskellige aktører i og omkring skolen kan vise sig
at få stor betydning for både børns og voksnes dagligdag i skolen, da professionelle i
deres samarbejde kommer frem til fælles forståelser af de udfordringer og opgaver, der
skal løses og hvilke indsatser, der efterfølgende skal sættes i værk.
Set fra et aktørperspektiv kan samarbejde både opleves som givtigt i forhold til at
understøtte ens daglige arbejde og arbejdsmiljø, og samarbejde kan samtidig opleves
problematisk og støde på forskellige barrierer og udfordringer.
I dette temanummer ønsker vi at zoome ind på, hvordan samarbejde kan forstås og
praktiseres. Bidragyderne giver således deres forskellige perspektiver på samarbejde
med det formål at belyse og diskutere nogle af de muligheder og udfordringer, der ligger
i at skulle samarbejde om at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i skolen.

Velkommen til nummeret, med venlig hilsen
Mette Molbæk, fagredaktør og Morten Stokholm Hansen, redaktør
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6 Samarbejdets missing links
I Approaching Inclusion undersøger vi de
professionelles samarbejde i skolen med
udgangspunkt i en forståelse af skolen
som en social praksis, der består af for
skellige delpraksisser. Disse delpraksis
ser griber ind i hinanden og er gensidig
afhængige, hvilket betyder, at hvis der
skal skabes forandring, er det nødvendigt,
at alle delpraksisser forandres.
Af Janne Hedegaard Hansen, lektor,
Mette Molbæk, lektor, Maria Christina
Secher Schmidt, lektor og Charlotte Riis
Jensen, adjunkt
16 En god skolestart for alle gennem
fælles forberedelse
Vores projekt og fokus er rettet mod,
hvordan kompetenceudvikling og sam
arbejde mellem de professionelle påvirker
skolestarten. Vi har været undersøgende
omkring, på hvilke måder de professionel
les fælles forberedelse får indflydelse på
børnenes skolestart set i et inkluderende
perspektiv.
Af Dorthe Lau, autoriseret psykolog og
lektor og Annette Husum Jensen, lektor
28 Samarbejde – det vil vi gerne
Det gode effektive samarbejde kommer
ikke af sig selv. I Eltang Skole og Bør
nehave har vi haft et særligt vilkår og
en opgave, som har kaldt på komplekse
løsninger, som ingen personer har kunnet
klare alene. Vi har derfor skullet finde nye
ressourcer og veje at gå.
Af Lisbeth Braae, souschef, Per Nielsen, skoleleder, Christina Christensen,
tidligere pædagogfaglig leder og Karin
Eriksen, viceskoleleder
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38 Er det professionelt samarbejde at
alle hiver i samme tov?
Hvad vil det egentlig sige, at alle hiver
i samme tov? Repræsenterer tovet det
fælles ansvar for eleverne, altså lærere og
pædagogers professionelle samarbejde
om eleverne? Er tovet et billede på de
professionelles fællesskab, hvor de to
professioner sammen kvalificerer hin
andens grundfaglighed?
Af Hanne Forsberg, lektor og Master i
Specialpædagogik, VIA Efter- og Videre
uddannelse, Lise Sommer, lektor, VIA
Læreruddannelsen og Mette Thorsager,
lektor, VIA Pædagoguddannelsen
54 Samarbejdet i folkeskoler mellem
lærere og pædagoger
Samarbejde i skolen er et komplekst
fænomen, som indeholder mere end bare
relationen og kemien mellem to sam
arbejdende parter. Hele skolens virke og
praksisser er en implicit del af, hvordan
samarbejde gøres. Det er derfor også rig
tig svært at måle samarbejde i folkeskolen
og de evalueringer af samarbejde i folke
skolen, som er blevet foretaget, har fulgt
en særlig opskrift, som ikke medtager den
kompleksitet, der er i et samarbejde.
Af Rune F. Cordsen, ph.d.-studerende og
lektor
66 Alt det samarbejde
I et aktionsforskningsprojekt om Professi
onelle læringsfællesskaber (PLF) fore
går samarbejde mellem lærere på flere
forskellige måder. Der samarbejdes om
observationer af undervisning, om fælles
planlægning af undervisning og sam
arbejde i en model for refleksive dialoger.
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Forskellige teorier kan hjælpe til at se
betydninger ved sådanne samarbejder og
dermed også, hvordan samarbejde kan
kvalificere praksis.
Af Henriette Duch, lektor
74 Hvor parkerer man sine kæpheste i
samarbejde om inklusion?
Skolerne er blevet pålagt en inklusions
opgave, som vi nærmest kun kan være
bagud med. Bagud fordi vi sjældent ken
der fx børnene med særlige behov i de
nye skolerammer, før de står her (trods
gode overleveringer fra børnehaverne). Og
bagud fordi vi sjældent har talt inklusions
opgaven igennem i vores lærer/pæda
gog-teams – eller på hele skolen.
Af Johan Jensen, skolepædagog
80 Skabende æstetisk samarbejde og
elevengagement i indskolingen
Artiklen er et bud på, hvordan elevers
skabende arbejde med dukkeanimation
bidrager til at øge deres engagement
og samarbejdsevne i undervisningen.
Samtidig viser vi, hvordan en skabende
tilgang giver eleverne aktive, varierede
deltagelsesmuligheder, der understøt
ter et inkluderende undervisningsmiljø.
Endvidere peger vi på, at et inkluderende
undervisningsmiljø kan understøttes af
et integreret samarbejde mellem lærer og
pædagog.
Af Anne Mette Axelsen, adjunkt og Jacob
Noer Ahm, lektor
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90 Når familier i udsatte positioner
hjælper de professionelle
Vi vil med denne artikel se på nogle fakto
rer, som kan have en betydning for, at en
familie oplever at få den hjælp, de har brug
for. Vi vil se på, hvordan familier og profes
sionelle i samarbejde kan øge familiernes
mulighed for at komme til orde, og hvor
dan deres stemme kan få mere værdi i de
møder, familierne og de professionelle har.
Af Sine Weissshädel, lektor og Mai-Britt
Beck Nielsen, adjunkt
102 God start på lærerstartsordninger
Artiklen indledes med kort argumentation
for, hvorfor mentoring er vigtig i overgan
gen fra uddannelse til profession. Derefter
præsenteres temaer, der bør overvejes,
hvis man vil implementere en effektiv
mentorordning for nyuddannede, der
passer til den lokale kontekst.
Af Lisbeth Lunde Frederiksen, forskningsog udviklingsleder
116 Når uddannelsessystemer mødes
og udfordringer opstår
Kommuner og erhvervsskoler indgår
som noget relativt nyt i samarbejder
om EUD10. Det betyder, at lærere på
erhvervsskoler står med nye udfordringer,
som kræver samarbejde på forskellige
niveauer og om forskelligt indhold. Artik
len tematiserer, hvorledes et lærerteam,
som arbejder med Professionelle lærings
fællesskaber, samarbejder om sådanne
udfordringer.
Af Henriette Duch, lektor, Kim Overgaard
Fallentin, uddannelsesleder, Ditte Liv
Lauridsen, underviser og Line Mølholm,
underviser
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og Charlotte Riis Jensen
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Janne Hedegaard Hansen er lektor, ph.d. og centerchef i Nationalt Videncenter
om Udsatte børn og unge (NUBU)
Mette Molbæk er lektor, ph.d. og ansat ved VIA University College
Maria Christina Secher Schmidt er lektor, ph.d. og ansat ved Københavns
Professionshøjskole
Charlotte Riis Jensen er adjunkt, ph.d. og ansat ved Professionshøjskolen Absalon

Med udgangspunkt i et 4-årigt grundforskningsprojekt Approaching
Inclusion (AppIn) vil vi i denne artikel præsentere fund om de
professionelles samarbejde i skolen og samarbejdets betydning for
grænsen mellem in- og eksklusion.i

I Approaching Inclusion undersøger vi de
professionelles samarbejde i skolen med
udgangspunkt i en forståelse af skolen
som en social praksis, der består af for
skellige delpraksisser (Feldman, 2003).
Inspireret af Feldmans (2003) begreb om
”subroutines” forstår vi endvidere skolen
som en praksis, der består af mange
delpraksisser, som i vores analyser fx er
undervisningspraksis og mødepraksis.
Disse delpraksisser griber ind i hinanden

og er gensidig afhængige, hvilket betyder,
at hvis der skal skabes forandring, er det
nødvendigt, at alle delpraksisser foran
dres.
Vi har empiri fra undervisningspraksis og
mødepraksis, idet vi har videoobserveret i
12 uger på 6 forskellige skoler i 12 forskel
lige klasser og siddet med til 72 møder,
hvor lærere, interne og eksterne ressour
cepersoner har deltaget.
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I projektet arbejder vi ud fra en forstå
else af, at praksis er rutiniserede aktivi
teter, som organiseres gennem forskel
lige former for rettetheder i handlinger,
forhandlinger samt artefakter. Det vil sige,
at praksis producerer og reproducerer
mening, specifikke forståelser, symboler,
artefakter, fortællinger samt bestemte
udtryksformer og begreber, der konstitu
erer og stabiliserer praksis (Wenger, 1998;
Schatzki, 2001).
Når vi forfølger, hvordan praksis skaber
og (i nogle tilfælde) omdanner en social
orden, så er det for at forstå, hvordan
sociale mønstre stabiliseres, transforme
res eller opløses. Mønstre som får betyd

ning for de inklusions- og eksklusionspro
cesser, der foregår i skolen (Buch, 2017).
Dermed bliver det muligt at analysere,
hvor grænsen mellem inklusion og eks
klusion sættes i en given social praksis,
på et bestemt tidspunkt og i specifikke
situationer.
Missing links
På baggrund af analyser af 7 cases, hvor
der samarbejdes om børn, som lærerne
har en italesat bekymring for, har vi
udarbejdet en model, der viser, hvordan
samarbejdet mellem skolens forskellige
delpraksisser ikke altid og naturligt under
støtter samarbejdet om at udvikle en
mere inkluderende skole.

Klasserumspraksis
(Videoobservationer)
Fi l t

rer

in g

Mødepraksis
(Feltobservationer)
(Lydoptagelser)
Fo r

Andre former for
mødepraksis mellem
lærer og andre
professionelle

han

dlin

g

Løsningsforståelser
(Feltobservationer)

Forholdet mellem inklusion og eksklusion

Model 1: Skolepraksis og delpraksisser
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For det første viser modellen, at skolens
praksis er organiseret som en række del
praksisser, og som i denne model primært
har fokus klasserumspraksis og møde
praksis. Modellens nederste venstre fir
kant symboliserer, at vi også finder mange
andre delpraksisser (eks. ledelsespraksis,
vejlederpraksis, gårdvagtpraksis m.fl.).
Disse delpraksisser har vi ikke har fulgt så
tæt som klasserumspraksis og møde
praksis, men tilsammen fører alle skolens
delpraksisser til de indsatser og løsning
strategier, som de professionelle vælger
at arbejde med.
I skolen er klasserummet den delpraksis,
som de øvrige delpraksisser er organiseret
omkring. I vores udforskning af samar
bejde i skolen finder vi, at lærerne oftest
er gatekeepere i forhold til at vurdere, om
noget/nogen i deres arbejde vækker så
stor bekymring, at der er behov for at løfte
det hen til en anden af skolens delpraksis,
som ofte er mødepraksis. Vi ser i forlæn
gelser heraf, at der ofte sker det, vi kalder
en filtrering af, hvad der sker i klasse
rumspraksis, når det tages op i mødeprak
sis. Dette får oftest som konsekvens, at
den komplekse kontekst, som en given
bekymring opleves i, løftes ud og bliver
forklaret i en mere enkel og overordnet
fortælling om de bekymringer, der måtte
være. Med andre ord vil der være viden,
der filtreres fra og den viden kan have
betydning for, hvor grænsen mellem inklu
sion og eksklusion sættes.

Mødepraksis er en stor del af skolens
praksis i Danmark og fungerer som en del
praksis, hvor flere professionelle sammen
(under)søger svar på en given bekymring.
I vores data er der i denne delpraksis ofte
fokus på elever, som udfordrer den prak
sis, der er i klasserummet. På møderne
forhandler de professionelle mere eller
mindre eksplicit om, hvordan de kan
forstå en given udfordring, og hvad de
efterfølgende indsatser skal være. Disse
indsatser får betydning for de professio
nelles arbejde med grænsen mellem inog eksklusionsprocesser i deres daglige
praksis i klasserummet.
For at konkretisere og inspirere andre til
at bruge modellen som analyseredskab,
viser vi i det følgende, hvordan vi selv
har brugt modellen i vores analyser med
udgangspunkt i en case om eleven Nico
line fra 2. klasse.
Casen om Nicoline fra 2. klasse
I vores observationer i klasserummet ser
vi en pige med stor energi, som er meget
interesseret i sine klassekammerater.
Ifølge lærerne kan Nicoline ikke selv se

Skolens samarbejds
praksisser er præget af
en konsensuskultur.
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og forstå, hvad hendes behov er, forstå
sin egen situation og forstå at rammer
og grænser er til hendes bedste, og det
skal hun være med på. Lærerne oplever, at
Nicoline er presset og har svært ved indre
styring og at reflektere over egne hand
linger og konsekvenserne heraf. Nicoline
bliver endvidere beskrevet som en pige,
der har store udfordringer med hensyn til
koncentration, impulsstyring konkurren
ceadfærd.
Ifølge de professionelles samtale på
mødet kommer Nicoline i mange kon
flikter, hun har faglige udfordringer, der

hænger sammen med den manglende
koncentration, og hun har overbliksvan
skeligheder. Hun har brug for at være
sikker på, at tingene foregår, som de skal.
Hun vil gerne tage styring i de sammen
hænge, hun kommer i. Ifølge lærerne skal
klassen blive bedre fungerende, så den
bedre kan klare opgaven med at rumme
Nicoline (til forskel fra at gøre klassen
mere tilgængelig for Nicoline).
I nedenstående model har vi indsat de
forskellige forståelser af Nicoline, der er
i spil i de forskellige delpraksisser.

- Støjende klasse
- Eleven deltager
- Tiltrækker sig opmærksomhed
- Fokuserer på klassekammerater

Klasserumspraksis
(Videoobservationer)
Fi l t

rer

in g

Mødepraksis
(Feltobservationer)
(Lydoptagelser)

- Vanskelig situation hjemme
- Forstyrrende;
som en vulkan
- Udfordrende
klassekultur
Fo r

Andre former for
mødepraksis mellem
lærer og andre
professionelle

han

dlin

ger

Løsningsforståelser
- 4 elever undervist uden
for klassen
- Elev får en tangle-twister
(Feltobservationer)

Forholdet mellem inklusion og eksklusion:
Eleven har iboende vanskeligheder. Hendes ressourcer
bliver ikke en del af løsningen. Undervisning udenfor klassen
af 4 elever i stedet for at arbejde med klassekulturen

Model 2: The Missing Link mellem delpraksisserne (Case Nicoline 2. klasse)

VIA University College
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Pilene i figuren viser hvad der ’får lov’ at
gå videre og de røde krydser viser, hvad
der udelades. For eksempel deltager Nico
line i klassen aktiviteter, men det filtre
res bort og bliver ikke italesat på mødet.
På mødet tales der bl.a. om, at der er en
vanskelig situation hjemme hos Nikoline,
men i forhandlingen om løsningsinitiativer,
er der ikke noget, der retter sig mod hjem
met. Så selvom der i mødepraksis både er
fokus på både elev og klasse, sker der ikke
en kobling mellem Nicolines udfordringer
og en klasse, der ikke fungerer i betyd
ningen af, at et forbedret klassemiljø kan
være til gavn for Nicoline. Således opret
holdes eller (re)produceres en individuel
problemforståelse, hvor det er fælles
skabet, der skal rumme en forskellighed,
fremfor at det er fællesskabet, der må
bevæge sig til gavn for Nicolines trivsel
og deltagelse. Der fokuseres på ro og at
skabe ro som en grundlæggende social
norm for samvær og klassetrivsel. Endvi
dere fokuseres på konflikter som noget
negativt, som skal tæmmes. Der kommer
rigtig mange forskellige idéer til tiltag på
bordet, men det er vanskeligt at vurdere,
hvorvidt de følges op og om eller hvordan,
der evalueres på dem. I vores observa
tioner ser vi, at lærere og pædagoger er
de centrale aktører i forhold til eleverne
i klassen. Samarbejdet med AKT-team,
PPR og ledelse ser ikke ud til at have
direkte effekt på klasserums praksissen
men foregår typisk via mødepraksis.

12

Selvom der inddrages viden på møderne
fra andre delpraksisser, som kan være
med til at danne et mere nuanceret billede
af situationen, bliver der i løsningen ikke
inddraget en ændring af en mere kom
pleks kontekst. Som modellen viser, er
der således vigtig viden fra én delpraksis
(klasserummet), der ikke kommer med
over i en anden delpraksis (møderne), hvor
de professionelle forhandler om problem
forståelsen, indsatser og løsningsmo
deller. Som vist nederst i modellen fører
dette til, at løsningen rettes mod et indi
vidfokus med kompenserende tiltag, der
ikke inddrager mulige ændringer i kontek
sten, som her er praksis i klasserummet.
I forhold til skolens opgave med at udvikle
en mere inkluderende skole viser denne
og de andre cases, at de professionelles
samarbejde generelt stadig handler om at
forhandle sig frem til problemforståelser
og løsningsstrategier, hvor de professi
onelles rettethed fokuserer på enkelte
elever og dennes forudsætninger, hvorfor
klasserumspraksis, konteksten og dermed
grænsen mellem in- og eksklusion gene
relt forbliver uforandret.
Dekoration eller innovation?
Man kan spørge sig selv, hvorfor vi i vores
data ikke i højere grad ser, at skolernes
mødepraksis medfører ændringer i klas
serumspraksissen, der vedrører både de
professionelles undervisning og/eller hele
klassens sociale praksis og orden?

VIA University College

Én af forklaringerne på at skolernes
mødepraksis ikke i højere grad bidrager til
at ændre klasserumspraksis kan findes i
det forhold, at skolernes mødepraksis er
en så anderledes delpraksis end klas
serummet, at det kan være svært for de
professionelle at finde mening i den viden,
der bliver forhandlet frem under møderne
og overføre dette til klasserumspraksis.
En anden forklaring kan være, at det ofte
er lærerne, der skal agere bindeled mel
lem de forskellige delpraksisser og deres
til tider meget forskellige fokusser og
logikker. Derfor kan det blive en uover
skuelig opgave for en lærer at igangsætte
og følge op på de gode intentioner, der har
været med de indsatser, der bliver aftalt
på møderne.
En tredje mulighed er, at vi også ser en
tendens til, at på trods af lærernes bekym
ringer for en elevs udvikling og lærings
muligheder, er det ikke lærerne, der sidder
med ved de møder, hvor problemforståel
serne forhandles omkring netop den elev,
som de har haft en bekymring over, men
snarere er det både interne og eksterne
ressourcepersoner, som deltager ved
disse møder og forhandler om mulige løs
ningsstrategier. Der bliver således ikke en
direkte kontakt mellem klasserumspraksis
og mødepraksis.
Sat på spidsen ser vi i vores datamateri
ale, at samarbejdet i skolerne og en del af
den kapacitetsopbygning og kompetence
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udvikling, som mange skoler har priori
teret i forhold til at realisere målet om at
udvikle en mere inkluderende skole mere
bidrager til det, vi kalder dekoration frem
for innovation.
Konsenskultur
Endnu en forklaring på at grænserne mel
lem in- og eksklusion ikke ændres gennem
samarbejdet kan være, at de professionel
les faglige forståelser og praksisser sjæl
dent udfordres i samarbejdet på måder,
så delpraksisser overskrides og forandres.
Den mest gennemgående tendens i vores
data er, at skolens samarbejdspraksisser
er præget af en konsensuskultur, hvor
de professionelle er rettet mod at opnå
enighed fremfor at dele forskellige faglige
perspektiver. Dermed bliver forskellige
positioner, interesser og ideer neutralise
ret og sjældent diskuteret åbent og som
lige legitime.
I skolen griber de professionelles praksis
og delpraksisserne ind i hinanden og er
gensidigt afhængige. Dette betyder også,
at hvis der skal skabes varige forandringer,
bliver det afgørende, at alle delpraksisser
forandres. Med andre ord er vores anta
gelse, at udvikling af den inkluderende
skole ikke sker, hvis der kun fokuseres på
forandring af en delpraksis fx klasserums
praksis.
Alle skolens delpraksisser må sættes i
bevægelse for at kunne forandres. Vores
analyser viser imidlertid, at de forskellige
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delpraksisser ofte håndteres som adskilte
og uafhængige af hinanden, hvormed det
bliver muligt, at de opretholder og vedlige
holder hver deres praksislogik.
I vores analyser finder vi endvidere, at
de professionelles samarbejde i skolen
møder udfordringer i form af manglende
tid, jævnlige udskiftninger blandt de pro
fessionelles arbejdsopgaver, manglende
systematik samt manglende eksplicitering
af forskellige perspektiver på problem
forståelse og dermed indsats og mulige
løsninger. Disse forhold, sammen med det
vi kalder øer af passion, hvor engagerede
læreres og pædagogers arbejde og viden
ikke deles, er med til at opretholde samar
bejdets missing links.
Samarbejdets (u)muligheder
Der er dog flere måder at imødegå sam
arbejdets missing links. Af flere veje at gå
vil vi afslutningsvis i denne artikel pege på
potentialet i at gå fra en konsensuskultur,
hvor de professionelle ofte ganske hurtigt
bliver enige om problemforståelsen og
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de løsningsstrategier, der knytter sig til
denne forståelse til en kultur med uenighedsfællesskab (Iversen, 2016; 2017), hvor
de professionelle i højere grad undersøger
de forskellige perspektiver på forståelsen
af praksis og dermed, hvad der skal gøres
i arbejdet og samarbejdet. I forlængelse af
Albæk og Trillingsgaard (2011) er vores for
slag derfor, at det gode teamsamarbejde
ikke udvikles ved hovedsageligt at foku
sere på fælles mål, ens sprog, tillid og/
eller konsensus. Tværtimod kan det være
produktivt, at de professionelle i højere
grad dyrker uenighedsfællesskabet for
derigennem at bringe forskellige faglige
argumenter og perspektiver i spil ii.
Et andet tiltag kan være at flytte de res
sourcer, der nu anvendes på mødeprak
sis, ind i klasserumspraksis, så de interne
og eksterne ressourcepersoner sammen
med lærerne systematisk arbejder med at
udvikle praksis i klasserummet gennem
fælles planlægning, gennemførsel og eva
luering af udviklingen af en inkluderende
praksis i klasserummet.

VIA University College
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For en uddybning af projektets empiriske og teoretiske grundlag henviser vi til Hansen et al. 2018,
Schmidt et al. 2018, Molbæk et al. 2019 og http://projekter.au.dk/appin/

ii

En uddybning af denne pointe og hvordan man skal arbejde med undersøge de positioner, der
forhandles om til møderne findes i Molbæk et al. (2019 & In Press).

