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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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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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Trods det øgede fokus på og viden om skolestartens betydning for
det enkelte barns trivsel og inklusion, er flere skoler stadig udfordret
i forhold til at kunne understøtte elevernes individuelle behov og
i at arbejde differentieret med den enkelte elev ind i en fælles
klassekontekst (Danmarks Evalueringsinstitut 2013).
Aarhus Kommune har indgået et sam
arbejde mellem PPR og to skoler om et
kompetenceudviklingsforløb for pædago
gisk personale i indskolingen med det
formål at udvikle rammer for en god skole
start for alle børn i Aarhus Kommune.
Det overordnede tema er udvikling af
inkluderende læringsmiljøer, som tilbyder
åbne børnefællesskaber med plads til den
enkelte elevs ressourcer og udfordringer.
Vores projekt og fokus er på baggrund af
ovenstående rettet mod, hvordan kom
petenceudvikling og samarbejde mellem
de professionelle påvirker skolestarten.

Vi har været undersøgende omkring, på
hvilke måder de professionelles fælles
forberedelse får indflydelse på børnenes
skolestart set i et inkluderende perspek
tiv.
Igennem de sidste halvandet år har vi
udført et mindre forsknings- og udvik
lingsprojekt i VIA University College og
fulgt opstarten af det kompetenceudvik
lingsforløb, som PPR har igangsat. Vi har
fået lov til at være med på sidelinjen og
set, hvordan teori og praksis har under
støttet hinanden på fineste vis.
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Skolestarten har en
særlig betydning

Vi har set, hvordan de deltagende prak
tikere har taget konkrete redskaber til sig
og anvendt dem i klasserummet i indsko
lingen. Vi har set, at børns muligheder for
at trives og lære understøttes af metoder
og tilgange, som skaber struktur og over
blik i klassen. Vi har også set, at et pæda
gogisk miljø med tydelig og anerkendende
kommunikation medvirker til udvikling af
et godt socialt samspil i klassen.
En af deltagerne siger: ”…. Man kan sige
vi har lært mange ting i det her forløb.
Blandt andet at tænke lidt mere på de
ikke synlige og vi er blevet mere bevidste
om, hvornår, hvordan og hvorfor. Vi er
blevet bevidste om, hvor vigtigt forud
sigelighed er for de børn…”.
Artiklen vil ud fra vores undersøgelse
sætte lys på, hvilke samarbejder og ind
satser, der bidrager til en god skolestart
for alle børn.
Hvordan påvirker samarbejde mellem de
professionelle skolestarten?
De fleste stedet i landet er det børne
haveklasseledere med en baggrund som
pædagoger, der varetager de primære
pædagogiske opgaver omkring børne
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haveklassen, men lokalt arbejdes der ofte
tæt sammen med lærere i indskolingen
og pædagogerne fra SFO’en eller fritids
hjemmet.
Forskning omkring arbejdet med over
gange og skolestart beretter om en
kompleks udviklingsopgave, da der for
barnet er tale om både rolleskift og for
ventningsskift samt usikkerhed og tab,
idet betydningsfulde relationer går tabt.
Det pointeres, at udviklingsopgaven kræ
ver professionelle voksne, så barnet kan
opleve kontinuitet og tryghed (Larsen,
2014).
De professionelle voksne må betragtes
som fælles ansvarlige for børnenes over
gange og netop samarbejdet mellem
børnehave, skole og SFO kan være med
til at sikre, at det enkelte barn oplever
kontinuitet og tryghed (Ankerstjerne og
Hannibal, 2015).
De fleste børn oplever ikke særlige udfor
dringer i forbindelse med skolestarten,
men der findes en mindre gruppe af børn,
for hvem skolestarten er forbundet med
faglige, sociale eller psykiske vanskelig
heder.
En ny rapport fra VIVE fastslår, at skole
starten har en særlig betydning, og de
anfører, at undersøgelsens resultater
stadig er signifikante, selv efter at der
er justeret for en lang række baggrunds
forhold omkring familiemæssige forhold
og udviklingsforhold ved barnet.
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Rapporten fremhæver, at trivselsudfor
dringer ved skolestart har en selvstændig
betydning for børnenes uddannelse og
beskæftigelse på den lange bane, og at
det derfor er vigtigt at have fokus på at
sikre en god og tryg skolestart for alle
børn.
Der lægges vægt på, at man skal have
fokus på socio-emotionelt sårbare børn
og børn med koncentrationsproblemer,
psykiske udfordringer og konflikter med
kammerater, da det er de tre hyppigste
udfordringstyper i undersøgelsen (Andre
asen og Lausten 2019).
Inkluderende skolestart for alle – hvilke
faktorer understøtter dette?
Forskningen tilskriver et emotionelt trygt
og forudsigeligt læringsmiljø, der moti
verer og fremmer formulering af positive
mål for den enkelte som en faktor, der er
afgørende for elevernes præstationer.
Helt konkret drejer det sig om klimaet,
atmosfæren i klassen, klassekulturen
eller det psykosociale miljø. Afgørende
for et inkluderende læringsmiljø er ifølge
Mitchell, at relationerne i klassen er
støttende og hjælpende, at den enkeltes
personlige udvikling lettes og fremmes
og at der er god klasseledelse, hvor under
viseren reagerer på forandringer, formu
lerer klare forventninger og opretholder
kontrollen (Mitchell 2014, p.328).
I forhold til udvikling af gode inkluderende
læringsmiljøer er det en særlig udfordring
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for skoler og deres pædagogiske perso
nale at holde fokus på læringsmiljøet frem
for at komme til at fokusere på problemer
omkring elever med særlige behov (Jakob
sen 2018, p.10).
I en kvalitativ undersøgelse af folkeskole
klasser med de yngste elever finder man
desuden, at muligheden for at bedrive
god klasseledelse synes at blive sværere
i klasser med flere elever med særlige
behov (Kjer, Nielsen og Friis-Hansen
2018).
At fokusere på inkluderende lærings
miljøer betyder, at man må tage den
enkelte skole og klasses udgangspunkt
i betragtning, når man vil udvikle skolen.
Et oplagt sted at starte er i den forbin
delse de professionelle læringsfælles
skaber blandt lærere og pædagoger.
Her arbejdes der konkret med at udvikle
inkluderende læringsmiljøer, og i disse
fællesskaber kan man vurdere, hvordan
man bedst kombinerer generelle tiltag
til at styrke læringsmiljøet med de lokale
udfordringer og vilkår, som man står
overfor (Pedersen og Iversen 2018).
Det giver derfor god mening at betragte,
hvordan man får etableret nogle rammer
i indskolingen, som tager afsæt i de kon
tekstuelle forhold omkring klassen og i de
team, som samarbejder om skolestarten
og undervisningen i indskolingen.
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Projektets design
Projektet er primært et følgeforsknings
projekt, der tager afsæt i et kompetence
udviklingsforløb med henblik på at
generere empiri omkring, hvordan spe
cialpædagogisk viden danner afsæt for
handlinger og relationer i de involverede
klasser.
Der blev anvendt kvalitative metoder til
indsamling af data. De indledende obser
vationer i feltet var eksplorative, hvilket
gav os en mulighed for at få øje på nye
og overraskende informationer (Harboe,
2001).
Med udgangspunkt i Grounded Theory
tilstræbtes en åben observerende tilgang
for at få et indblik i, hvordan og hvilke
typer af viden, PPR formidlede.
Undersøgelsesdesignet er inspireret af
Grounded Theory, der omfatter enkle,
systematiske kode- og analyseteknikker
(Strauss & Corbin,1998). Formålet med at
anvende Grounded Theory i analysepro
cessen er at opdage, udvikle og identifi
cere centrale temaer på basis af empiriske
data. De centrale temaer vil blive præsen
teret i artiklen.
Gennem et halvt år har vi deltaget i kom
petenceforløbet for det pædagogiske
personale på to skoler. Her gav PPRs
konsulenter faglige oplæg med ny special
pædagogisk viden og metoder. Formen
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var en vekselvirkning mellem faglige
oplæg og drøftelser i det enkelte team.
På baggrund af vores analyser af empirien
identificerede vi vidensgrundlaget, som
de professionelle blev præsenteret for og
udvalgte efterfølgende nogle fokusområ
der til en observationsguide.
Efterfølgende observerede vi, hvordan
børnehaveklasselederne og skolepædago
gerne i 0. klasserne omsatte deres viden
til praksis, dvs. vores fokus var på at iden
tificere, hvilken betydning kompetenceud
viklingsprojektet fik for de professionelle
og hvordan de omsatte den ’nye’ viden i
deres egen praksis.
På grundlag af vores analyser og tolk
ninger af observationerne i klasserne
gennemførtes fokusgruppeinterviews.
De foreløbige fund blev formidlet til PPR
Aarhus.

Der arbejdes bevidst
med at prioritere
den gode start om
morgenen

VIA University College
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Hvilke tiltag understøtter den gode
skolestart?
Med stor respekt for det arbejde pæda
goger og lærere allerede udfører for at
skabe en god skolestart for alle børn, vil
vi zoome tættere ind på børnehaveklas
sen og undersøge, hvordan opgaven kan
betragtes som et samarbejde mellem de
professionelle i indskolingen.
Gennem observationer i klasserne, i
forskellige læringssituationer samt del
tagelse i børnenes fællesskaber har vi
set afgørende og betydningsfulde pæ
dagogiske tiltag i arbejdet med den gode
skolestart for alle.
Et gennemgående tema er fokus på etab 
lering af et stabilt, roligt og fordybende
fagligt og socialt fællesskab. Etablering
af pædagogiske rutiner og samarbejder på
forskellig vis er set udmøntet i forskellige
situationer, hvor forudsigelighed for bør
nenes dag i skolen og forudsigelighed i
forhold til, hvordan forskellige opgaver og
aktiviteter gribes an ses som et gennem
gående tema.
Vi har identificeret syv overordnede
temaer, der ser ud til at understøtte det
inkluderende miljø i klassen;
-	Struktur og organisering af lærings
miljøet
-	Samarbejdet mellem de professionelle
-	Et bevidst fokus på udvikling af rela
tioner
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-	Bevidst anerkendende kommunikation
-	Tryghed og trivsel i dagens organisering
og indhold
-	De små overgange i dagens forløb
-	Krop og bevægelse som en integreret
del af skoledagen
I artiklen udfoldes de to første temaer, da
disse er bærende elementer i udviklingen
af den gode skolestart.
Struktur og tryghed i læringsmiljøet – en
forudsætning for trivsel
Der er i klasserne en stemning, hvor der
tilsyneladende er en oplevelse af tryg
hed med plads til børns forskellighed. De
professionelle udstråler hjælpsomhed, og
prosocial adfærd italesættes regelmæs
sigt i løbet af dagen. Børnene forberedes
på nye aktiviteter, spisepause og det itale
sættes, hvor man må lege osv.
Der er en bevidsthed omkring vigtigheden
af italesættelse af dagens aktiviteter og
det at ’lægge skinner ud’ for at guide ind i
fællesskabet. Der er en løbende guidning,
sådan at den enkelte elev understøttes
til at være en del af klassens forskellige
fællesskaber. Der laves legeaftaler, og der
følges op på frikvarterer. Der er tænkt i
fysisk placering, legeaftaler m.m. i forhold
til de børn, der kan have svært ved at finde
en plads i fællesskabet.
Et meget afgørende og gennemgående
fokus er de professionelles bevidste
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arbejde med struktur og organisering af
dagen og indhold. Et eksempel på, hvor
dan dagen påbegyndes:
-	Dagens program skrives på tavlen
-	Piktogrammer understøtter ord
-	Programmet læses i kor
-	Der gives plads til en ’temperatur
måling’ i forhold til børnenes tilstand
ved hjælp af ’Syv ord og en sætning’
(Clasen og Thomsen, 2019).
-	En skalering af, hvordan børnene har
det via 1-2-3
Der arbejdes bevidst med at prioritere den
gode start om morgenen. Et fundament,
der er afgørende for det inkluderende
fællesskab. Forskellige konkrete greb
medvirker til, at alle elever får mulighed
for at sige noget.
De professionelle har en øget opmærk
somhed på det enkelte barns trivsel,
og samtidig har klassen lært at lytte til
hinanden. Anvendelsen af visuelle støtte
systemer som fx skalering benyttes til at
tydeliggøre, hvordan den enkelte har det
lige nu, og den professionelle kan vurdere,
om enkelte elever har brug for en opføl
gende samtale.
Man har fokus på at skabe en klasse
kultur, hvor alle bliver set og hørt. Denne
bevidste indsats har givet anledning til,
at der reageres tidligt i forhold til enkelte
børn og samarbejdet er blevet konkret og
tydeligt.
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En professionel udtaler…” alle får nu
mulighed for at sige noget om morgenen
– det har de vel altid haft mulighed for,
men nu er det blevet skærpet på grund af
strukturen og rutinerne omkring det. …..
Børn der er skrøbelige er blevet mere
synlige, fx ved at vi bruger ’ syv ord og en
sætning…”
De skrøbelige børn er blevet synlige i kraft
af denne bevidste tilgang til alle børn.
Dette tiltag styrker trivslen og læringsfæl
lesskabet, der omhandler det emotionelle
og kognitive læringsrum, der er imellem
elever.
De professionelles bevidste rammesæt
ning for dagens start er også medvirkende
til at opbygge bæredygtige relationer
eleverne imellem, og vi observerede en
klassekultur præget af tryghed og hjælp
somhed blandt eleverne.
For at opbygge og vedligeholde betyd
ningsfulde relationer er det nødvendigt,
at man viser en vedvarende interesse og
anerkendelse af den anden part.
I betydningsfulde møder og længere
varende forhold, som den professionelleelev-relation, bliver det afgørende, at man
kan have tillid til hinanden. Den professi
onelle er ansvarlig for relationen og er så
ledes forpligtet til at søge at opretholde et
positivt forhold, der er til gavn for elevens
læring og udvikling (Klinge 2017, Linder
2016).
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Denne bevidste rammesætning på bag
grund af et tæt professionelt samarbejde
er med til at skabe et læringsmiljø, hvor
alle bliver set og hørt. Dette er en forud
sætning for at skabe en tryg skolestart.

det lykkes, er der en bevidst prioritering
af teamsamarbejde. Der er et fast team,
der arbejder målrettet med vidensdeling
herunder en løbende udvikling og sparring
omkring tiltag i indskolingen.

Det tætte teamsamarbejde
En anden afgørende faktor i udviklingen
af ’En god skolestart for alle’ i er det tætte
samarbejde mellem de professionelle.
Her er forudsigelighed og struktur også
af afgørende betydning.

Der efterspørges muligheder for at
udvikle og samarbejde i et bredere per
spektiv både internt på skolerne samt
i kommunale netværk. Man oplever, at
vidensdeling på kompetenceudviklings
forløbene har være nyttige og inspi
rerende og ønsker at fastholde denne
udvikling.

Det ugentlige teammøde danner afsæt for
planlægning af aktiviteter, samt drøftelser
af enkelte børn. Der er fokus på, at struk
turen og arbejdsfordelingen er tydelig
for alle i teamet. Det, at arbejde tværfag
ligt og med differentierede indsatser på
grundlag af forskellighedstænkning er en
pædagogisk kompetence, der fremmer et
inkluderende læringsmiljø.
Fælles forberedelse og klare aftaler
omkring positiv voksenstøtte er essentielt
i teamsamarbejdet. Når de professionelle
er enige om, hvilke elever, der kan profi
tere af positiv voksenstøtte, kræver det et
samarbejde og en planlægning omkring,
hvad det helt konkret er, man ønsker
eleven skal. Et tæt professionelt samar
bejde, som i vores undersøgelse tilsynela
dende havde en effekt på enkelte elever
samt klassen generelt. En udvikling, der
kræver en fokuseret og bevidst indsats
fra de professionelle og ikke mindst en
viden, der sættes i spil. På de skoler, hvor

Undersøgelsen viser, at megen viden
ligger ’gemt’ i indskolingen. Den fortjener
at blive italesat og delt på hele skolen.
Denne professionelle viden skal sættes
i spil på flere niveauer, således at den
implementeres i hele skolens arbejde med
at skabe inkluderende fællesskaber for
alle børn – ikke kun omkring skolestarten.
Som professionel kræver det noget at
møde de forskellige elevers behov. Det
kræver, at man selv oplever at have res
sourcer som tid, overskud, opbakning og
viden, der matcher de opgaver, man skal
løfte.
Den store udfordring omhandler støtte og
opbakning fra skolens ledelse til at skabe
og vedligeholde en pædagogisk praksis,
hvor indskolingen ses som et grundlæg
gende fundament for et godt skoleliv.
Engeström viser i sit studie, at et team,
der er etableret med et klart mål om at

VIA University College

udvikle ny viden og nye forståelser har
bedre grundlag for at ændre på den eksi
sterende praksis. Men han pointerer også,
at de skal have tilstrækkelige værktøjer og
muligheder, hvis de skal kunne bidrage til
en forandring (Engeström 2008).
At udvikle viden om, hvordan alle ele
ver trives og lærer optimalt, er en fælles
opgave. Det forudsætter aktiv inddra
gelse og deltagelse af alle deltagere i
og omkring skolen, således at det bliver
muligt at skabe en mere inkluderende
praksis fremadrettet.
Forskningen peger på, at denne praksis
udvikling kalder på ledelsesmæssige prio
riteringer, der sikrer de professionelle den
nødvendige tid til i fællesskab at udvikle
praksis.
Molbæk understreger faren ved at teori og
praksis baseres på quick fixes, der ikke er
forankrede i analyser og refleksioner over
de forskellige positioner, der kan være i
arbejdet med inkluderende praksis, og
som viser sig afgørende for elevers del
tagelsesmuligheder (Molbæk, 2016).
Opsamling
En god skolestart er uendelig vigtig for
det enkelte barn. Her handler det i særlig
grad om at etablere bæredygtige lærings
miljøer for alle børn og i den forbindelse at
have øje for de skrøbelige børn.
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Det kræver et tæt professionelt sam
arbejde mellem de forskellige aktører og
det kalder på hensigtsmæssige strategier
både i og udenfor klassen.
Det er en opgave, der skal prioriteres højt
på alle niveauer, og det er en opgave der
kalder på en fælles tilgang og en sam
arbejdende kultur.
I vores undersøgelse efterlyser de pro
fessionelle en mulighed for kollegial
videndeling med det formål at udvikle og
samarbejde om den gode skolestart og af
inkluderende fællesskaber.
Der efterlyses en mulighed for at udvikle
og samarbejde i et bredere perspektiv
både internt på skolerne samt i netværk
kommunalt. De oplever, at vidensdeling
på kompetenceudviklingsforløbene har
være nyttige og inspirerende og ønsker at
fastholde denne udvikling.
Som professionel kræver det noget at
møde de forskellige elevers behov. Det
kræver, at man oplever at have ressourcer
som tid, overskud, opbakning og viden,
der matcher de opgaver, man skal løfte.
I undersøgelsen har vi set og oplevet
professionelle, der har anvendt forskellige
pædagogiske tilgange, der er udviklende
for det inkluderende fællesskab. Profes
sionelle, der brænder for opgaven og er
vildt dygtige og ikke mindst med hjertet
på rette sted.
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Professionelle, der gerne vil dele deres
viden og erfaringer og udvikle sig i sam
spil med andre professionelle. Der er
masser af viden derude i den pædagogi

i
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ske verden. Den skal deles og sættes i spil
– den skal udvikles og vedligeholdes i et
inkluderende fællesskab.

Skolestart for alle’ er et kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale i indskolingen,
som understøtter arbejdet med inkluderende skolestart for alle. Det er et tilbud til pædagogisk
personale i indskolingen og forløber fra 2018 - 2020 (Pjece: Skolestart for alle, PPR og Special
pædagogik, Aarhus kommune 2018).
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Samarbejde
– det vil vi
gerne
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Lisbeth Braae, souschef, Per Nielsen, skoleleder, Christina Christensen,
tidligere pædagogfaglig leder og Karin Eriksen, viceskoleleder, alle fra Eltang skole
og børnehave, Kolding Kommune

Samarbejde mellem forskellige fagprofessionelle grupper er en
forudsætning for at lykkes med at hjælpe så mange børn som muligt
med at være i institution og i Folkeskolen i dag. Det gode effektive
samarbejde kommer ikke af sig selv. I Eltang Skole og Børnehave 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.

Eltang Skole og Børnehave
Eltang Centralskole blev bygget som
en folkeskole i 1964 med 7 klassetrin. I
forbindelsen med strukturændringer på
børne- og skoleområdet blev skolen i 2011
omdannet til landsbyordningen Eltang
Skole og Børnehave under folkeskole
lovens § 24. I stedet for at være et skole
tilbud for 6 – 14-årige opstår visionen om
et lokalt forankret udviklings- og lærings

tilbud for 3 -13 årige, og det er det, som
fortsat er pejlemærket og den røde tråd.
Ved skoleårets start i 2019 er der 116
elever og 24 børnehavebørn.
En del af børnene - ca. 20 % - er børn med
særlige behov som oftest afdækket af
BUPA, Børne- og Ungepsykiatrisk Ambu
latorium. Det er bl.a. børn med gennemgri
bende udviklingsforstyrrelser, f.eks.
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Forventningerne i
samarbejdet skal være
afstemt.

inden for autismespekteret, ADHD eller
socio-emotionelle udfordringer. En anden
del er børn – ca. 10%, der af en eller anden
grund ikke rigtig trives i distriktsskolen/
børnehaven, og hvor forældrene vælger, at
børnene skal prøve vores tilbud.
Vi lægger meget vægt på, at Eltang Skole
og Børnehave ikke er et specialtilbud –
men en skole og en børnehave med kom
petence til at rumme børn med særlige
behov. Til nogle af disse børn er der tilført
ekstra ressourcer efter drøftelse med
Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Vi
valgte at benytte en stor del af disse res
sourcer til pædagogtimer i skoledelen.
Visionen
Med dette udgangspunkt har vi skullet
finde vores vej at gå. Vi havde på et tids
punkt en brændende platform. Vi var luk
ningstruet. Vi måtte udvikle et sted, så vi
blev et så godt tilbud, der med en tidligere
skoledirektørs ord gav ”value for money”.
Samtidig har vi i mange år arbejdet med
begrebet rummelighed og haft en forestil
ling om, at det nytter noget at give nogle
børn en mulighed for en skolegang inden

30

for Folkeskolens rammer. Vores udgangs
punkt er, at alle børn har potentialer, og
at det er vores opgave at finde og styrke
disse, så alle børn kan deltage i et klasse
fælleskabet i et eller andet omfang.
Men ét er, at ledelsen har denne vision.
Hvordan kan visionen blive fælles, så en
medarbejdergruppe arbejder efter samme
mål og oplever motivation i arbejdet med
at integrere elever med særlige behov?
En opgave, som ikke er enkel, og som kan
virke meget udfordrende for den enkelte
fagperson.
Forsker Lotte Bøgh Andersen fremhæver,
at ledelse kun virker, hvis ledere og med
arbejdere har en fælles vision for organi
sationen (2017). Enighed om værdierne
er vigtig, hvis der skal opnås resultater.
I vores tilfælde elever, der lærer og er i
trivsel.
Samarbejdskultur
For os har den grundlæggende tanke
været, at denne vision måtte vi være
sammen om. Vi kunne se, at samarbejde
kunne være svaret og det helst mellem
personener med forskellige kompeten
cer og forskellig uddannelsesbaggrund.
Det betyder ikke, at alle medarbejdere fra
starten har syntes, at det var den mest
fantastiske idé både at skulle samarbejde
tæt og inkludere børn med særlige behov.
Det har blandt andet krævet perioder
med italesættelse, samtaler om afmagts
følelse, udarbejdelse af en struktur, der
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gav mulighed for samarbejde og en
oplevelse af nødvendigheden af hin
andens kompetencer. Vi har været
optagede af at skabe et fælles sprog og
give mulighed for og tid til det pædago
giske analysearbejde af egen praksis. Det
er vigtigt for motivationen, at medarbej
derne oplever, at samarbejdet i daglig
dagen er meningsfuldt, håndtérbart og
virksomt, så samarbejde bliver noget, man
vil. Der skal være lyspunkter, så man kan
opleve glæden ved at lykkes på baggrund
af fælles indsatser. Den gode samarbejds
kultur omkring klasser og elever gør sig
også gældende, når der udvikles andre af
skolens profiler – bæredygtighed, interna
tionalisering og faglig udvikling.
Desuden er det vores erfaring, at alle for
andringsprocesser i en organisation skal
følges tæt af ledelsen, så medarbejderne
mærker, at deres arbejde er vigtigt og
bliver værdsat, hvilket naturligvis bliver
nemmere i en organisation af vores stør
relse. En forudsætning for succesfulde
resultater i samarbejdet er yderligere,
at medarbejderne ikke har for mange
samarbejdsteam, at organisationen ikke
har mange forandringsprocesser i gang
samtidig og at ledelsen formår at holde
retningen for udviklingen.
Fortællinger fra praksis
Når man som ledelse skal løse en udfor
drende opgave, forsøger man ofte at
trække på andres erfaringer, råd og
kompetencer, og der er ikke mangel på
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pædagogisk litteratur og pædagogiske
retninger - heller ikke når det drejer sig
om samarbejde og inklusion. Vi har fundet
ro i professor Andy Hargreaves’ forskning
i Collaborative professionalism, og som
ved et oplæg i Vejle sagde: ”You always
have to do it your own way” og senere har
udtalt (vores oversættelse): Vær opmærksom på, at opgaven skal være præcis og
fokuseret, forventningerne i samarbejdet
skal være afstemt. Vi skal arbejde på
at styrke relationerne og solidariteten i
samarbejdet, så man kan klare modgang
og udfordringer.” Med det i baghovedet
gav det os mod til at tænke, at det var i
orden at finde sin egen vej – at arbejde
efter en ”Eltang-model”. Det, vi gør, er
sandsynligvis ikke noget, andre ikke også
gør på den ene eller den anden måde. Den
følgende cocktail virker bare hos os.
Internt samarbejde
I arbejdet med vores cocktail – at styrke
relationerne og solidariteten – blev det
tydeligt for os, at individuelle blikke på
barnet og praksis har en afgørende betyd
ning for, hvilke handlemuligheder der
synes oplagte. Vi blev opmærksomme på,
at vores interne samarbejde omkring prak
sis godt kunne rumme forskellige nedslag
og fokuspunkter mellem faggrupper. I
stedet for at bruge energi på at overbe
vise hinanden om perspektiver, opstod der
muligheder i at se på, hvordan de forskel
lige blikke er med til at nuancere billedet
af barnet/af praksis og dermed åbne for
udviklende deltagelsesmuligheder.

Liv i Skolen • 4/2019

SAMARBEJDE – DET VIL VI GERNE

Dette har ledt til forskellige strukturer for
vores samarbejde i organisationen. Vi har
nu et tæt samarbejde mellem børnehave
og skole, hvor der er opbygget en struktur
for overleveringsarbejde. Børnehave
klasselederen deltager én dag om ugen
i perioden fra april til juni i Glidende
Overgang, som er de ældste børnehave
børns overgang til skolen. Der organiseres
møder med afgivende institutioner og
velkomstmøde på skolen. Tredje sidste
uge arrangerer børnehaveklasselederen
en skoledag for kommende børnehave
klasse, og anden sidste uge er der fælles
emneuge for børnene i Glidende overgang
og børnehaveklassen med personale fra
begge afdelinger.
Der er ligeledes en økonomisk og orga
nisatorisk ramme for tolærerordning i
bestemte fag, hvortil timerne kommer
fra AKT- og specialundervisningsområ
det. I indeværende skoleår opkvalificerer
vi to-lærerarbejdet yderligere med et
co-teachingforløb sammen med PPR.
Børnehavepædagogerne er en naturlig del
af dette, idet de arbejder med co-teaching
strukturer, der passer ind i deres daglige
praksis.
Tværfagligt samarbejde med klasse
pædagoger
Tværfagligt samarbejde hos os startede
med, at vi havde en god trædesten at
stå på. Der var tradition for en relationel
tilgang til elevernes læring og trivsel. Der
var dedikerede lærere, der fandt værdi og
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styrke i den kultur, der findes på en min
dre skole. Alligevel så ledelsen en positiv
forandring i for eksempel læseresultater,
da der på baggrund af elevsammensæt
ningen gradvist blev ansat en pædagog i
alle klasser. Ud fra denne erfaring blev der
igangsat en proces omkring et tværfagligt
samarbejde af to faggrupper ind i en sko
lekontekst. Et konkret samarbejde, hvor
fokus var at afstemme forventninger til
praksis. Der blev etableret et ligeværdigt
samarbejde i de enkelte klasseteams, som
består af en dansk- og matematiklærer,
en klassepædagog og i de yngste klasser
tillige en SFO-pædagog. Et samarbejde,
hvor klassepædagogen og klasselære
ren deler ansvaret for klassens trivsel,
læring og udvikling. Vi fandt her en nøgle i
arbejdet med at understøtte arbejdet med
inklusion. Et udfordrende samarbejde,
der mødte bump på vejen, da to kulturer
skulle finde fælles afsæt til arbejdet og
aktivt bruge det tværfaglige blik på fælles
praksis. Styrken blev, at vi ikke stræbte
efter sammensmeltning af faggrupper.
Styrken blev at få fælles blik og retning
på praksis, når vi sammenholder det
tværprofessionelle perspektiv. Det havde
afgørende betydning at flytte fokus til, at
vi ville udnytte det potentiale den enkelte
faggruppe besidder - ingen tager noget
fra hinanden, alle bidrager med viden til
fælles gavn.
Kommunikationen og samarbejdet fik
altså en afgørende rolle for udvikling af
praksis.
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Teamarbejde
Ovenstående er mundet ud i etablerin
gen af faste strukturer for teamsamar
bejde. Vi har skemalagte teammøder,
ligesom pædagogerne i børnehaven har et
ugentligt teammøde i deres arbejdsplan.
Lærere og pædagoger er blevet effektive
mødedeltagere, der arbejder med præcise
dagsordner og mødereferater. Vi har erfa
ret, at et godt teamsamarbejde er vigtigt,
hvis det skal lykkedes at sikre et barn i
komplicerede læringssituationer flere del
tagelsesmuligheder. Det gode teammøde
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har en afgørende betydning for, hvordan
vi møder barnet. Der opstår mulighed
for, at vi ”forstyrrer” eller udfordrer hin
andens blik på praksis. Eksempelvis kan
det føre til, at barnet oplever sig som en
del af fællesskabet – og ikke blot tryg i en
enkelt lærerelation. Det bliver et fælles
anliggende, og der arbejdes ud fra en
handleplan, hvor den enkelte voksne tager
sit afsæt i mødet med barnet og klassen.
Teamsamarbejdet er således også en
mulighed for at arbejde med udvikling af
skolens og børnehavens praksis.
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Et godt tværfagligt teamsamarbejde giver
også mulighed for at møde forældrene
med et bredt professionelt perspektiv.
Skole/børnehave og forældre kan have
forskelligt afsæt og mål. Også i forhold til
inklusionsarbejdet er det vigtigt, at perso
nalet anerkender forældrenes perspektiv
og inviterer dem ind i samarbejdet, så
de efterfølgende ud fra deres forskellige
professionelle afsæt og begrundelser, kan
tage afsæt til det fremadrettede arbejde.
Eksternt samarbejde
I Kolding Kommune er vi privilegerede i
forhold til at søge rådgivning. Muligheden
for samarbejde med eksterne fagpersoner
er afgørende for, at vi kan løse vores inklu
sionsopgave. Børnehavens personale kan
få vejledning i forhold til motorik, sprog
og psykologiske problemstillinger i et
pædagogisk forum, og skolens personale
har haft tæt samarbejde med den samme
psykolog i en årrække og fået sparring
af dygtige pædagogiske konsulenter. De
sidste to år har vi haft besøg af en skole
socialrådgiver hver onsdag, og det giver
mulighed for et endnu bredere syn på et
barns vilkår og hjælper os i samarbejdet
med forældrene.
Fælles børn – fælles sprog
Gennem årene har vi forsøgt at holde
retningen med forskellige efteruddannel
sesindsatser.

Forandringsprocesser
i en organisation skal
følges tæt af ledelsen.

Vi har afholdt interne kurser om børn med
særlige behov med oplæg fra PPR – det
være sig børn med forskellige diagnoser,
vrede børn, adopterede børn, adfærds
regulering mm. Her har der været vigtigt,
at kurserne var for alle personalegrupper,
så vi opnår et fælles forståelsesgrundlag
og et fælles sprog.
Seneste uddannelsesforløb var et sam
arbejde med lektor og forsker Mette
Molbæk fra VIA UC og PPR, Kolding, hvor
vi arbejdede med 4D, en pædagogisk ana
lysemodel udarbejdet af Mette Molbæk og
i den sammenhæng genoptog vi aktions
læringen, som en mulighed for fælles
faglig og pædagogisk udvikling. Et givtigt
projekt, som har bidraget yderligere til
afklaring og forståelse af hinandens kom
petencer.
Bump på vejen
At arbejde med professionelt samarbejde
går ikke altid bare den lige vej. I hverdagen
opstår der vanskelige situationer med
elever, forældre og kolleger. Der skal
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planlægges rammer, afstemmes forvent
ninger, forberedes rammer for samtaler,
aftales retning og følges op. Men som
Andy Hargreaves også meget enkelt siger
(vores oversættelse): Det er altid bedre
at samarbejde end ikke at gøre det. Vi
vil alle have negative oplevelser, men
det skal ikke stoppe vores intentioner. Vi
kommer til at lave fejl, men vi skal holde
sammen, når det bliver svært. Og vi skal
øve os i at være robuste i samtalen med
hinanden.
Resultater
Også i vores verden bliver vi bedt om at
dokumentere resultater og levere data. Vi
bliver spurgt om og spørger også os selv,
hvad vores måde at samarbejde om opga
verne på kan give vores elever, forældre og
personale.
Ved at arbejde bevidst med vores tilgang
til det enkelte barn – diagnose eller ej –
har vi givet nogle børn en chance for at
være i et normaltilbud og dermed et andet
afsæt til det videre forløb i skolesystemet.
Det specielle bliver håndteret i fællesska
bet og skaber dermed en bred forståelse
for forskelligheder hos alle børn i grup
pen eller klassen. Heldigvis hører vi gode
historier om tidligere elever, der klarer sig
godt og møder forældre, der er taknem
melige for deres tid i Eltang Skole og Bør
nehave. Det betyder ikke, at vi har løst alle
opgaver og formået at inkludere alle børn.
Det betyder heller ikke, at alle forældre
synes, at det er en god idé at inkludere
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børn med særlige behov i normalområdet,
men det er blevet vores vej.
For vores dygtige personale har vejen
givet udfordringer og mulighed for pro
fessionel udvikling. Det kræver mod og
tålmodighed at være de voksne, der søger
mod en analyserende skolekultur, og det
har krævet nysgerrighed at turde forholde
sig til hinandens praksis. Til gengæld har
vi oplevet, at der herved åbnes for flere
deltagelsesmuligheder for alle børn i det
faglige og sociale fællesskab.
Next step for Eltang Skole og Børnehave
Det er vigtigt for os at sige, at udviklin
gen i Eltang Skole og Børnehave ikke
altid har været planlagt i detaljer – nogle
gange er tingene bare gået vores vej. Vi
ved ikke altid, hvorfor noget virker eller
ikke virker. Vi tænker dog, at åbenhed
over for muligheder er en forudsætning
og ligeledes modet til at til prøve at finde
veje, der ligger i tråd med det vejnet, der
er aftegnet i organisationen i forvejen. Vi
hører ofte, hvordan finder I tiden? Svaret
er måske bare, at vi prøver at finde den og
hjælper hinanden med at få hverdagen til
at hænge sammen i begge afdelinger.
Skoleforsker, lektor ved professions
højskolen metropol i København Andy
Højholdt har udtalt:
Det vigtige i skolen er ikke undervisningen, det er læring, trivsel og udvikling
blandt eleverne. Derfor skal et sam
arbejde ikke tage udgangspunkt i læreres
og pædagogers faglighed og didaktiske
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ståsted. I stedet skal de fagprofessionelle
løfte blikket mod den elevgruppe, der er
mål for samarbejdet og spørge sig selv
og hinanden: Hvilke behov og udfordringer har eleverne her og nu?
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Og her kunne vi så tilføje, at det er den
opgave, som vi sammen med vores dyg
tige medarbejdere nogle gange er heldige
at løfte vores faglighed og didaktik ind i.
Det er denne vej, vi gerne vil længere ud
af. For samarbejde – det vil vi gerne.
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Er det professionelt
samarbejde at alle
hiver i samme tov?

39

VIA University College

Hanne Forsberg, lektor og Master i Specialpædagogik, VIA Efter- og Videreuddannelse,
Lise Sommer, lektor, VIA Læreruddannelsen og Mette Thorsager, lektor, VIA Pædagog
uddannelsen

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 hinandens grundfaglighed? Er tovet et billede på den
fælles bestræbelse på at udvikle inkluderende fællesskaber i klassen
og i skolens kultur og dermed skabe deltagelsesmuligheder for
eleverne? Og er det hensigtsmæssigt IKKE at have én tovholder i et
professionelt samarbejde?
De professionelles samarbejde om
udvikling af inkluderende fællesskaber
i klassen
Et team bestående af lærere og pædago
ger bliver i et interview spurgt, om de har
en tovholder i deres samarbejde, og de
svarer:
-	[…] undervisningen er jo, som det er,
men eleverne er jo et fælles ansvar.
-	[...] jeg synes ikke, der er én tovholder
på klassen, jeg synes virkelig, vi alle
hiver i det tov.

Det professionelle samarbejde, som her
er blevet observeret i praksis og efter
følgende belyst og reflekteret gennem
interviews, har medvirket til at kaste
lys over udvalgte temaer, som kan have
betydning for hensigtsmæssige indsatser
i skolen og for udvikling af teamsam
arbejdets hverdag og praksis.
Tovet bliver i denne artikel et billede på
de professionelles samarbejde og fælles
skabelse og udvikling af en inkluderende
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praksis, hvor de to professioner sammen
kvalificerer hinandens grundfaglighed.
Ifølge Hargreaves og Fullan er det i sidste
instans “... fælles arbejde, der fører til
forbedring gennem fælles udforskning
af udfordrende spørgsmål i praksis...”
(Hargreaves og Fullan 2016;138).
På baggrund af analyse af den indsamlede
empiri ses, at de professionelle udfordres
af skolens voksende diversitet i elev
gruppen og af knaphed på tid, hvilket kan
resultere i, at forhandling af fælles forstå
else for mulige forandringer i samarbejdet
bliver tilsidesat.
-	[...] nej altså i bund og grund skulle man
jo have sådan et, … kerneteammøde,
men det har vi aldrig… altså så længe vi
har været kerneteam […] har vi ikke kunnet få det til at passe skemamæssigt,
så det har vi ikke haft, så vi planlægger
hver for sig.
Empirien viser, at de professionelle ind
imellem udfordres af en diskurs, som
bærer præg af et definerende perspektiv
på skolens inklusionsopgave, hvor tenden
sen er at italesætte udfordringer som
problemer iboende eleven. Men vi møder
også en diskurs, som har udviklet sig hen
imod en mere reflekterende og analyse
rende tilgang, hvor udfordringer søges
belyst og løst ud fra en mere kontekstuel
og relationel forståelse (Løw 2009;
Molbæk et al 2015).

40

-	Det handler rigtig meget om måden,
vi taler om tingene på. Vi siger aldrig –
“Du burde også lige…” - det siger vi ikke.
Vi siger, “Det her fungerede ikke lige
for mig, hvad tænker du?” Vi taler altid
om bolden. Det er også fordi, vi har så
meget tillid til hinanden.
-	Det er vigtigt, når vi kommunikerer, at
vi peger på genstandsfeltet
Undersøgelsesdesign
Artiklen tager afsæt i observationer og
interviews indsamlet på 3 forskellige
skoler, hvor lærere og pædagoger indgår i
et professionelt samarbejde om at skabe
inkluderende fællesskaber i henholdsvis
almen- og specialklasser i indskolingen. Vi
har valgt at observere de to professioners
samarbejde i klasseundervisningen samt i
forbindelse med teammøder. På baggrund
af disse observationer har vi udarbejdet
en semistruktureret interviewguide som
afsæt for efterfølgende interviews af de
observerede pædagoger og lærere.
Analysen af den indsamlede empiri er
kendetegnet ved en interaktionistisk
tilgang, idet ”… undersøgelsens materiale
er formet af intervieweren og interview
personen i fællesskab og præget af
interaktionen i selve interviewsituationen” (Järvinen 2005;29), hvilket betyder,
at vi som forskere deltager i fremstilling
af en fælles forståelse for den praksis, de
professionelle indgår i.
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Den måde, vi interagerer, påvirker vores
relationer, såvel som relationen mellem
eleverne og de professionelle omkring
dem, hvilket igen kan medvirke til at
facilitere menneskelig udvikling og læring
(Stavros og Torres 2019). Et anerkendende
interview kan danne grundlag for at forstå
generativ samskabelse og muligheder for
at styrke fællesskaber og sammenhængs
kraft i klassen (Browne 2019).
Analysen peger på 3 centrale temaer, som
kommer til syne i undersøgelsen, og som
er realistiske og relevante for de professi
onelles udvikling af skolens og egen sam
arbejdende praksis. Der sættes fokus på:
A.	Skolens og klassens rammesættende
kultur og værdisæt
B. 	Det professionelle samarbejde
C. 	Professionernes praksisfællesskab
Lemniskaten - model til det professio
nelle samarbejde
Som visualisering af det udviklende,
kontinuerlige samarbejde mellem de
professionelle i skolen, har vi valgt at
hente inspiration i uendelighedstegnet
’Lemniskaten’, som i en anden kontekst
er udviklet og beskrevet af den holland
ske forsker Alexander Bos i 1994 i bogen
”Lemniskaten – en model til dynamisk
udvikling af dømmekraft”. Tegnet visua
liserer for os den uendelighed et udvik
lende samarbejde om undervisning og
læring er. Lemniskaten “...beskriver de
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arbejdsfelter, der skal bearbejdes i en
udviklingsproces, et værktøj til udvikling
og beslutningstagning, en metode til
at ordne sanseindtryk, forklaringer
og mål, så de fører frem til handling”
(Duus 2007;45). Da Lemniskaten er et
uendelighedstegn, hvor vi kontinuer
ligt genbesøger grundelementerne i det
professionelle samarbejde, vil modellen
kunne anvendes til udvikling af et fælles
sprog og forståelse for, hvordan vi proces
suelt kvalificerer inkluderende værdier til
at handle i praksis. Den kan invitere til at
flytte fokus fra en definerende til en mere
analyserende kultur og dermed ændre og
udvikle det lærende praksisfællesskab
mellem de professionelle.
Modellen er iterativ, et begreb, som ofte
relateres til aktionslæring/-forskning og
betyder, at der fortløbende igangsættes
tiltag/aktioner, som gennemprøves på
baggrund af refleksioner, analyser etc. og
som genererer nye indsigter og efterføl
gende nye spørgsmål. Processen bevæger
sig ’opad/fremad’ og skal ses som udvik
ling frem mod nye erkendelser.
Lemniskaten visualiserer således en
iterativ proces, hvor det professionelle
samarbejde forløber som en uendelig
kredsen om et praksisrelateret spørgs
mål og som undersøges ud fra 6 ’stoppe
steder’:
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1.	Et spørgsmål formuleres, med afsæt i
en aktuel praksisudfordring (nu’et)
2.	Iagttagelser og indsamling af data,
observationer, praksisfortællinger,
interview etc..
3.	Drøftelser af mulige forklaringer,
analyse, hvorfor/hvordan?
4. Genbesøg af det stillede spørgsmål
5.	Skolens/klassens værdier, kultur, ideer,
visioner inddrages
6.	Tiltag aftales og handlinger besluttes/
afprøves

Figur 1: Lemniskaten
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Videre frem i artiklen vil vi vende tilbage
til Lemniskaten som en model på sam
arbejde.
A. Skolens og klassens rammesættende
kultur og værdisæt
At der skal være en fælles skolekultur og
et fælles værdisæt baseret på positive
holdninger til elevers forskellighed og
behov i undervisningen understreges i
det Europæiske Agentur for Udvikling af
Undervisning af personer med særlige
behov. (European Agency 2009).
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I 2016 publicerede ministeriet en rapport
om inkludering i skolen. Den nedsatte
ekspertgruppe påpegede, at der ikke
findes quick-fixes i arbejdet med inklu
derende læringsmiljøer, og at det kræver
tid og udholdenhed, at så mange elever
som muligt bliver en del af det almindelige
læringsmiljø, hvilket betyder, at alle i og
omkring skolen skal arbejde med samme
kurs og retning. Dette forudsætter en
fælles forståelse blandt de professionelle i
samarbejdet om skolen og klassen (MBUL
2016; Nordahl 2018;95).
Inklusionsbegrebet fokuseres her på
den samlede klasses diversitet og på,
hvordan de professionelle kan imøde
komme elevers forskellighed i erfaring,
interesse, behov, potentiale m.m. Denne
mere omfattende forståelse af inklusions
begrebet er samtidig et opgør med en
snæver normalitetsforståelse og en
mangeltænkning, som kendetegner det
mere snævre inklusionsbegreb. Opgaven
med implementeringsprocessen bliver at
udvikle en læringskultur, der accepterer
og anerkender børns diversitet, med fokus
på en mere miljørelateret, inkluderende
og fællesskabende pædagogik. Dette
afspejles i de professionelles værdier og
metoder i forhold til klassens samlede
liv og læring. Den diversitet, der findes i
elevgrupper, skal således ikke anvendes
til at kategorisere, identificere og udpege
enkelte individer, men snarere bruges til at
forstå og håndtere kompleksiteten (UVM
2014). Der er således tale om et opgør
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med fokus på anderledeshed blandt elev
grupper og i stedet fokus på at udvikle en
diversitetspædagogik, hvor fleksibilitet
og differentiering bliver styrende for den
pædagogiske praksis (Tetler 2019).
Følgende udsagn fra lærere og pæda
goger kan illustrere de professionelles
forståelse for kulturens betydning til at
håndtere diversiteten i børnegruppen:
-	Der kan være forskellige mål, med de
forskellige børn, men det grundlæggende er, at få skabt en stærk kultur
der giver tryghed. Det er basis og
udgangspunkt.
-	Det afgørende i vores teamsammenhæng er, at vi hele tiden kan afprøve
nye tiltag, afhængig af situationen…
Der er fra ledelsen udmeldt et tydeligt
fundament og værdigrundlag, men ud
fra dette har vi meget stor bevægelsesfrihed til at takle uforudsete situationer.
-	Den kultur med åbenhed, nysgerrighed
og ikke at bremse hinanden skal vi
værne om.
Danmarks Evalueringsinstitut EVA
(2011;12) beskriver et inkluderende
læringsmiljø således: ”Deltagelse i
læringsfællesskabet vil sige, at eleven
befinder sig sammen med og deltager
aktivt i samme undervisning og fællesskab som sine klassekammerater, og at
eleven derudover har optimalt udbytte og
udvikler positive selvbilleder på baggrund
af deltagelse i læringsfællesskabet”.
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Denne beskrivelse kan fastholde vores
opmærksomhed på den fælles opgave,
som det professionelle samarbejde hand
ler om.
Vores børnesyn og forståelse af eleven
udtrykkes i den måde, vi taler og hand
ler på overfor og sammen med eleverne.
Sproget er kulturbærende og har derfor
stor betydning for, hvilke værdier der
anvendes i et arbejdsfællesskab mellem
klassens lærere og pædagoger. De pro
fessionelle må således være bevidste om
hvilke værdier og menneskesyn organi
sationen hviler på, da dette i høj grad vil
præge læringsmiljøet i klassen.
Hvad de professionelle gør, hvordan dette
italesættes, kommer til syne i følgende
citat:
-	[...] det er, hvordan man taler til hin
anden, og hvordan vi i teamet fungerer
sammen. Hvis ikke vi fungerer sammen,
vil det være meget svært at opnå de
resultater, som vi gør. Vi har ofte talt
om, at vi sætter stor pris på, at vi fungerer så godt sammen her i teamet, for
det gør, vi kan løfte rigtig meget sammen her.
I forlængelse heraf udtrykkes følgende om
betydningen og opfattelsen af teamsam
arbejdet omkring eleverne i klassen:
-	Ja, i det daglige er det vigtigt, at alle
indtager sin position. Nogle gange kan
jeg få fornemmelsen af, at vi er sådan
en flydende organisme, så kan jeg se
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at [kollegaen], går ind i et andet lokale
med de børn, og jeg kan se, det fungerer, det er så tilfredsstillende, at vi fungerer som et team, og at vi pædagogisk
og som organisation, tænker det ens,
men udfører det forskelligt.
Når værdier og rammesætning fra ledel
sen er tydelig, giver det mere mod og
handlekraft til at træffe beslutninger og
agere situeret i praksis. Et opmærksom
hedspunkt, som følge af denne empiriske
undersøgelse af praksis, viser blandt
andet, at når de professionelle oplever
tydelige rammer og værdier, giver det
handlekraft i forhold til at arbejde situeret
og reflekteret i og om praksis.
Inddragelse af Lemniskaten i de profes
sionelles arbejde, hvor deltagernes hold
ninger og værdier kan være af definerende
eller af mere eller mindre reflekterende
og analyserende karakter, tager afsæt i
aktuelle udfordringer i klassen, i forhold til
organisationens visioner og status (nu’et),
med henblik på at levendegøre skolens/
klassens værdier, rammer og kultur. Dette
kan medvirke til at give forståelse for
nu-situationen, samt for, hvad der bør
satses på, og hvad der ikke ønskes for
fremtiden (Duus 2007). De professionelles
konkrete oplevelser og erfaringer danner
afsæt for udarbejdelsen af nye visioner
med deraf følgende nye handlinger og ny
praksis.
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De professionelles udsagn sammen med
aktuel viden peger således på vigtigheden
af følgende opmærksomhedspunkter i
forhold til udvikling af en tydelig ramme
sættende skole og klassekultur:
-	at der udarbejdes et tydeligt værdisæt,
baseret på et anerkendende menneske
syn
-	at der udvikles et fælles anerkendende
sprog
-	at der arbejdes på at gå fra en define
rende til en mere analyserende tilgang
og forståelse for elevers forskellighed
og for udfordringer i praksis.
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[professionelle] erhverver kompetence,
dømmekraft, indsigt, inspiration og evnen
til at improvisere i deres stræben efter
fremragende præstationer. […] De øver
sig på deres dømmekraft og beslutningskraft under kollektivt ansvar, er åbne over
for feedback og indstillet på gennemsigtighed. De er ikke bange for at lave fejltagelser, når bare de lærer af dem” (Ibid
2016;29ff).

B. Det professionelle samarbejde
I dette afsnit sættes der fokus på betyd
ningen af den enkelte professionelles
kompetence og indflydelse på samarbej
det, det vil sige udøvelse af den professio
nelle dømmekraft i den indbyrdes relation
og kommunikation.

Det er således betydningsfuldt, at de
professionelle udvikler en tillidsfuld rela
tion og et fælles sprog i deres indbyrdes
kommunikation og samarbejde som basis
for en ‘fælles skabelse’ af måder at forstå
og handle på i overensstemmelse med
skolens analyserende kultur, hvor udfor
dringer og fælles besluttede handlinger
og tiltag bygger på denne fælles skabende
samarbejdsform (Brinkmann 2011; Løw
2009).

Som professionel i skolen, forventes det,
at man er i stand til at håndtere de pæda
gogiske, faglige og sociale opgaver, skolen
stiller i forhold til undervisning, dannelse
og uddannelse af eleverne. Den enkelte
professionelle besidder ifølge Hargreaves
og Fullan professionel kapital forstået
som en kombination af “menneskelig
kapital, social kapital og beslutnings
kapital” (Hargreaves & Fullan 2016; 26ff).
Det, at netop lærere og pædagoger skal
træffe beslutninger i komplekse situa
tioner, er ifølge Hargreaves og Fullan,
hvad professionalisme handler om: ”De

Evnen til at træffe beslutninger i situa
tioner, hvor elever udfordrer de didakti
ske valg og hvor uforudsete hændelser
kontinuerligt opstår, er afhængig af, at den
enkelte besidder professionel kapital og
dømmekraft, forstået som: “... evnen til
ud fra viden og erfaring at analysere et
problem, skelne væsentligt fra uvæsentligt, overskue konsekvenser af en handling og tage nødvendige forholdsregler
i en vanskelig situation. Viden om og
accept af grænserne for viden, god brug
af erfaringer - hvornår har en erfaring
relevans, og hvornår blokerer den for nye
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handlemuligheder - ydmyghed i forhold
til situationernes kompleksitet og i forhold til egen formåen er vigtige brikker i
den gode dømmekraft.” (Krogh-Jespersen
2009;7-8)
Ligeledes er det betydningsfuldt, at
teamet besidder en gensidig opfattelse og
forvaltning af ansvar over for den fælles
opgave i samarbejdet. Samarbejde forstås
her som “... en form for interaktion, der er
baseret på fælles mål, ligestilling, ønsket
om at deltage, fælles beslutningstagen,
fælles ansvarlighed for slutresultatet,
delte ressourcer. Samarbejde er en
udvikling, der inkluderer voksende tillid,
respekt og en fællesskabsfølelse, der
begynder med de deltagendes tro på, at
det, der gøres i fællesskab, er bedre, end
hvad de hver især kan udrette. (Friend
2017;26-27)
Samarbejdskulturen og den indbyrdes
kommunikation tager afsæt i den enkelte
professionelles forståelse og italesæt
telse af inklusionsarbejdet. Den viser sig
i blikke, gestus, opmærksomhed over for
hinanden og generelt i en anerkendende
sprogbrug, hvor respekten og opmærk
somheden kommer til syne. (Hargreaves
og Fullan 2016;138)
I empirien formuleres følgende:
-	Et godt teamsamarbejde er at kunne
stole på hinanden, og give hinanden
plads, [at vi] får afstemt forventninger
og bakker hinanden op. Hvis én voksen
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har sagt noget, bakker vi andre op. Vi
skal ikke bremse hinanden, men kan
stille undrende spørgsmål efterfølgende.
Videre ses eksempel på, hvordan den
indbyrdes kommunikation viser, at de
professionelle har kontakt og betydning
for hinanden:
-	Det har også noget at gøre med at vi
fra starten af,[...]har brugt noget tid
på at finde ud af at finde hinanden
og vide, hvor har vi hinanden henne
og fået afklaret, hvad er det, jeg skal
hvornår og sådan noget [...]. At vi hele
tiden får afklaring på, hvad hinandens
forventninger er i forhold til samarbejdet, - og hvor er det, jeg gerne vil have,
at du hjælper. Og du kan sige, i dag kan
jeg lige mærke at jeg ikke lige kan nå
ham der – kan du ikke lige prøve, så vi
også har et samarbejde. Selvom vi gør
meget med øjnene, så er der også nogle
gange, vi får sat ord på.
I empirien ses eksempler på, hvordan de
professionelle veksler mellem samarbejde
som en intuitiv situeret handling i klasse
rummet og samarbejde som en mere
bevidst, struktureret og aftalt form.
Et citat udtrykker betydningen af en tyde
lig struktur og et tæt samarbejde således:
-	ja vi prioriterer dette samarbejde. Nogle
vil måske mene vi gør for meget, men
for os er det vigtigt at vi prioriterer
dette, for så fungerer det. Vi har trods
alt meget forskellige børn med meget
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store vanskeligheder og vi kan få det til
at fungere, når vi har en tydelig struktur. […] forklaringen er, at vi i teamet
er opdateret konstant, og jeg kan da
godt forstå, at der er nogle der stiller
spørgsmålstegn ved, om det virkeligt er
nødvendigt, men jeg tænker, det måske
viser sig, at det ER nødvendigt, for at nå
i dybden.
En definerende eller analyserende tilgang
til inklusionsarbejdet kommer blandt
andet til syne i skolens og dermed i de
professionelles diskurs. Hedegaard Han
sen påpeger, at hvis skolen skal lykkes
med at forstå og håndtere diversiteten i
skolen, er det ‘vigtigt, at lærere og andre
professionelle udfordrer sig selv på
tendensen til at kategorisere og sortere
i forskellige typer af elever og i forståelsen af, hvem der kan inkluderes, og hvem
der må ekskluderes’ (Hedegaard Hansen,
2019;27). Udsagn fra empirien taler for, at
der fortsat er basis for udvikling.
Den professionelle kapital og dømmekraft
gør de professionelle i stand til sammen
at gribe fat i tovet på Lemniskaten, føre
dialog om spørgsmål og udfordringer i
praksis og gennem den fælles faglige
indsigt, og en sikker forankring i skolens
kultur, at optimere mulige tiltag i forhold
til et inkluderende læringsmiljø.
De professionelles udsagn, sammen med
aktuel viden, peger på følgende opmærk
somhedspunkter:
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-	at den professionelles kapital og døm
mekraft anerkendes og bringes i spil
-	at den enkelte professionelle tager
ansvar og er bevidst om egen rolle
i et gensidigt respektfuldt samarbejde
-	at den professionelle er bevidst om
sprogets og kommunikationens betyd
ning
C. Professionernes praksisfællesskab
Med folkeskolereformen i 2014 blev politi
ske forventninger om samarbejdet mellem
lærere og pædagoger tydeligt eksplici
teret (BU 2019). Professionelles sam
arbejde tilskrives betydning for elevernes
skolegang, hvilket Qvortrup cementerer
således: ”Hvis man vil forklare elevernes
læring, udvikling og trivsel, finder man ca.
30 procent af forklaringen i undervisernes indsats. Men det er vigtigt at tilføje,
at vi her ikke kun taler om den enkelte
lærer, pædagog, leder, men også om den
fælles indsats, hvor man samarbejder om
at fremme elevernes læring og udvikling,
og om at gøre hinanden gode i det
professionelle samarbejde på skolen”
(Qvortrup 2017;7).
Denne todeling: - fokus på elevers læring
og udvikling og - samarbejdet mellem de
professionelle, kommer til syne i projek
tets empiriske grundlag:
-	Det [samarbejdet mellem lærer og
pædagog] er en stor gevinst i diskus
sioner, det gør, at vi belyser det bredere
og kan se elevens succeser fagligt som
socialt. Vi kan anlægge et helhedssyn
på eleven[...]
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-	[…] det har noget at gøre med, at vi fra
starten af har lavet noget forventningsafstemning til, hvad er det vi forventer
af hinanden […]
-	[...]vi bliver nødt til at gå ind over
hinandens [fag]grænser for at gøre
det godt[...]
Med citaterne eksemplificeres en ope
rationalisering af Qvortrups todeling af
formålet med samarbejdet mellem lærer
og pædagoger (Qvortrup 2017), men
spørgsmålet er, hvordan balancen i denne
todeling udmøntes i praksis?
Belyses lærer- og pædagogsamarbejdet
med Wengers teori om Praksisfælles
skaber synliggøres, at samarbejdet ind
befatter forhandlinger, bevidst som
ubevidst (Wenger 2004). De professio
nelle forhandler mening, hvilket beteg
nes som ”… den proces, hvorigennem vi
oplever verden og vores engagement deri
som meningsfuldt” (Wenger 2004;67).
Af empirien fremgår det, at samarbejdet
mellem lærer og pædagog foregår med
divergent historik. Nogle har gennem
årene forhandlet og oparbejdet et reper
toire i samarbejdet, bestående af reflekte
ret som ureflekteret rutiner og forståelser,
mens andre er nyere konstellationer, der i
en opbyggende fase forhandler om prak
sisfællesskabets gensidige forventninger
og rutiner. I nye såvel som erfarne sam
arbejdskonstellationer forhandles konti
nuerligt – forkastes eller bekræftes, hvad
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det er, praksisfællesskabet er sammen om
(Wenger 2004).
Af empirien fremgår det:
-	[…] vi er ligeværdige – vi har forskellige
kompetencer, men vi er ligeværdige
– det må være nummer ét for et godt
samarbejde”.
Med citatet værdisættes ligeværdighed
i det professionelle samarbejde, hvilket
bakkes op af rapporten ”Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen”
(EVA 2017), hvor netop ligeværdighed
fremanalyseres som en af de 5 bærende
komponenter i et velfungerende profes
sionelt samarbejde. I forlængelse af lige
værdigheden i samarbejdet fremtræder de
professionelles bevidsthed om professio
nernes forskellighed:
-	Man kan sige, at vi lærere står for
undervisningen, men så synes jeg, at
der er et stort overlap. Der er også en
pædagogisk opgave i at undervise. Man
kan jo ikke undervise et barn som ikke
trives. Det er ikke sådan, at jeg tænker,
er det her nu en pædagogopgave eller
ej?
-	[…] Overordnet set har vi en struktur på,
hvilken profession, der tager ansvar for
hvad, men i det daglige løser vi det i de
situationer, der opstår.
Citaterne illustrerer en bevidsthed om
professionernes forskellige fagligheder, og
samtidig synliggøres en sammensmelt
ning af professionshandlinger grundet
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faglige overlap og uforudsigelighed i det
situerede læringsrum. Med en italesat og
analyserende opmærksomhed på profes
sionernes forskelligheder, kan det andet
element i Qvortrups todeling kvalifice
res; ” […] om at gøre hinanden gode i det
professionelle samarbejde på skolen”
(Qvortrup 2017;7).
De professionelles meningsforhandlin
ger træder her frem som et væsentligt
opmærksomhedspunkt i samarbejdet.
Her bevæger vi os ind i Lemniskatens 3.
punkt, hvor de professionelle omkring den
pågældende klasse drøfter og analyserer
på baggrund af iagttagelser, indsamling
af data og professionernes faglighed. Her
lokaliseres potentialet i at anvende Lem
niskaten som afsæt for refleksioner om
både 1) samarbejde om at fremme elevers
læring og udvikling og 2) det at kvalificere
hinanden i samarbejdet. Lemniskaten kan
bidrage til at lokalisere definerende og
analyserende refleksioner og potentialer i
samarbejdet frem mod bevidstgørelse af
de professionelles meningsforhandlinger.
Opmærksomheden rettes mod følgende
punkter:
-	at lærer-pædagogsamarbejde må styrke
såvel elevers udvikling og læring som
de professionelles evner til at spille hin
anden gode
-	at udvikle et professionelt samarbejde
baseret på de enkelte professioners
styrker og faglighed
-	at udvikle bevidsthed om den menings
forhandling der foregår i det professio
nelle samarbejde
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Afslutning
Der synes at være en meget god grund til
at vægte og værdsætte det daglige pro
fessionelle samarbejde tæt på eleverne.
At anerkende de professionelles energi og
insisteren på at forhandle de bedste tiltag
og indsatser på baggrund af den professi
onelle kapital og dømmekraft og med en
sikker forankring i skolekulturens analyse
rende tilgang til udvikling af inkluderende
klasse - og læringsmiljøer.
Vi har erfaret, hvor betydningsfuldt et
analyserende samarbejde er for udvikling
af et læringsmiljø præget af store grader
af diversitet. Her peger de professionelle
lærere og pædagoger på muligheden for
at kunne udfordre konstellationer, så nye
tiltag kan tages i anvendelse på en kvalifi
ceret måde.
Som det udtrykkes i nedenstående cita
ter:
-	Det afgørende i vores teamsammenhæng er, at vi hele tiden kan afprøve
nye tiltag, afhængig af situationen, vi
har mulighed for at prøve nyt. Der er fra
ledelsen udmeldt et tydeligt fundament
og værdigrundlag, men ud fra dette, har
vi meget stor bevægelsesfrihed til at
takle uforudsete situationer.
-	Vi er bedst der, hvor man kan eksperimentere, og nogle gange falder det til
jorden, men sådan er det. Vi er bedst
der, hvor vi tør.
-	Det har været fint for os, lige at få sat
nogle ord på, og få reflekteret over
vores dagligdag. Vi gør det jo bare, men
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det her forløb [deltagelse i FoU projektet] har sat nogle tanker i gang.
Lærerne og pædagogerne fastholder i
forberedelserne deres grundfaglighed, og
arbejder situeret i praksisfællesskabet.
Når dette lykkes, er det vigtigt, at der
forlods er uddelt ansvar, men i den daglige
indsats løses situationen, når den opstår.
For at spille hinanden gode i det professi
onelle samarbejde i forhold til den øgede
diversitet i klassens målgruppe, må de
professionelle agere situeret, reflekteret
og med stor professionel dømmekraft
som til stadighed forhandles og kommer i
spil i praksis.
Det er vores opfattelse, at anvendelse af
Lemniskaten som model i kvalificering og
udvikling af det professionelle samarbejde
kan medvirke til at sikre, at vi når omkring
de nødvendige elementer. 1. stop i Lemni
skaten er undren eller spørgsmål udsprun
get af praksis og med afsæt i nuet. Denne
undren inviterer de professionelle til ved
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2. stop at indhente empiri fra praksis
– lave observationer, praksisfortællinger,
interviews etc. Den indsamlede empiri
drøftes efterfølgende mellem de profes
sionelle om klassen ved 3. stop, hvor de
forskellige professioners faglighed og
dømmekraft kommer i spil. Der fokuseres
både på elevernes læring, trivsel og udvik
ling og de professionelles opmærksomhed
på at spille hinanden gode i samarbejdet.
Herefter genbesøges den oprindelige
undren eller spørgsmål med det sigte at
holde fokus, 4. stop. Ved 5. stop drøfter de
professionelle den bagvedliggende kultur,
værdier, sproget og mål, inden der ved
6. stop udarbejdes konkrete handlings
indsatser i praksis. Disse handlinger føres
ud i praksis og kan afstedkomme ny
undren eller spørgsmål, 1. stop. Lemniska
tens udformning kan derved kontinuerligt
bidrage med en opmærksomhed på kva
lificering og udvikling af professionelles
samarbejde om inkluderende fællesskaber
i klassen.
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Samarbejde i skolen er et komplekst fænomen, som indeholder mere
end bare relationen og kemien mellem to samarbejdende parter.
Hele skolens virke og praksisser er en implicit del af, hvordan sam
arbejde gøres. Det er derfor også rigtig svært at måle samarbejde
i folkeskolen og de evalueringer af samarbejde i folkeskolen, som
er blevet foretaget, har fulgt en særlig opskrift, som ikke medtager
den kompleksitet, der er i et samarbejde. I artiklen vil jeg derfor, på
baggrund af mit ph.d.-projekt om lærere og pædagogers samarbejde,
præsentere et bud på, hvordan man kan se på samarbejde i skolen
som fænomen. Herudover vil jeg også afsøge mulige udgangspunkter
for samarbejdet, der baserer sig på mere konkrete praksisser end
abstrakte ambitioner.

Som bekendt for de fleste i skolever
denen er der kommet flere pædagoger ind
i folkeskolen (Undervisningsministeriet,
2017) efter den seneste folkeskolereform
(UVM, 2013), som har inviteret pædago
gerne ind i eksempelvis den understøt
tende undervisning og andre nye tiltag.

Samtidigt er pædagogerne også tvunget
ind i folkeskolen på grund af den udvidede
skoledag, som har forkortet fritidspæda
gogernes arbejdsdage. Med andre ord er
samarbejde mellem lærere og pædagoger
i folkeskolen blevet endnu mere væsent
ligt og nødvendigt at kvalificere, hvis det
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skal bidrage til alle elevers meningsfulde
deltagelse i folkeskolen. Evalueringer af
det tiltagende samarbejde mellem lærere
og pædagoger viser, at samarbejdet ikke
forekommer uden problemer. Det drejer
sig typisk om manglende anerkendelse af
pædagogers faglighed og bidrag, tvivl om
rollefordelingen og opgaver, manglende
forberedelsestid sammen eller mang
lende ledelsesmæssig opbakning. Det
ses i evalueringer fra KORA (Bjørnholt,
2015; Højbjerg Jacobsen, 2017; Højbjerg
Jacobsen, Flarup, & Søndergaard, 2015),
Rambøll (Rambøll, 2015), VIVE (VIVE, 2017,
2018) og EVA (EVA, 2017). Særligt viser en
rapport, at 80% af lærerne ugentlig kun
bruger under 16 minutter på fælles forbe
redelse med pædagogerne om undervis
ningen. Herudover viser rapporten også,
at 56% af lærerne mødes med pædagogen
til teammøder en gang om ugen (EVA,
2017). Forklaringen, i den forholdsvis
kvantitative evaluering af samarbejdet, er,
at møderne ofte omhandler enkelte elever
eller klassens trivsel (Ibid.). Men hvordan
hænger det sammen, at det er enkelte
elever og klassens trivsel, der er i fokus og
ikke undervisningen, som i skolen ellers
burde være central?
Evalueringer af samarbejde mangler
situationsfornemmelse
Fælles for disse evalueringer har været
deres metodiske fremgangsmåde til at
evaluere samarbejdet. Metoderne består
helt primært af analyser af spørgeske
maer. Disse data suppleres før eller efter
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spørgeskemaerne med eventuelle kvalita
tive data i form af interviews af personale
på de medvirkende skoler. Min anke mod
at undersøge samarbejde på denne måde
er, at der ikke er fokus på, hvad man rent
faktisk gør ude på skolerne, i de situatio
ner man samarbejder i. Det kræver i min
optik observation af samarbejdet i hele
samarbejdssituationen på tværs af prak
sisser for at kunne komme med andre bud
på, hvad der vil kvalificere et samarbejde
mellem lærere og pædagoger. I de danske
evalueringer af pædagog-lærer- sam
arbejdet ses observation af samarbejde
slet ikke. Min ambition med artiklen er at
tilbyde en anden mere situeret metode
til at vurdere og kvalificere samarbejdet
mellem lærere og pædagoger.
Hvordan er det praktisk meningsfuldt
at samarbejde?
For at kunne svare på hvordan et sam
arbejde er, som det er, vil jeg introducere
to begreber. Det ene begreb omhandler
præfigurering og det andet omhandler
praktisk intelligens (Schatzki, 2002).
Skolen og SFO’en, som steder i tid og
rum, indeholder en masse praksisser, som
udøves i materielle arrangementer (ting,
strukturer og organiseringer), som kan
medvirke til, at nogle handlinger er nem
mere, hårdere, lettere, mere acceptable,
sværere, glattere, mere noble, smartere,
mere prioriterede osv. end andre hand
linger at foretage. Altså kan nogle måder,
man som lærer og pædagog handler (og
samarbejder) på i praksisser på skole og
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i SFO, være mere mulige end andre og
dermed præfigurerede, hvilket ikke må
forveksles med, at de er determinerede og
fastlagte. Præfigureringen knytter sig til,
at man som lærer eller pædagog med sin
praktiske intelligens vælger både intuitivt
og refleksivt at handle på nogle måder,
som er smartere end andre situationen
taget i betragtning. Det samme gør sig
gældende i forhold til samarbejde, som
former sig efter de selv samme praksis
logikker, som gør nogle handlinger mere
mulige end andre. Eller mere konkret vil
det sige, at det særligt er skolens prak
sislogikker, der dominerer i samarbejdet,
fordi skolen primært er det sted samarbej
det foregår (Haug, 1992).
Jeg vil prøve at give et eksempel på,
hvordan et samarbejde præfigureres eller
formes efter hele situationen, og hvordan
det derfor bliver mere praktisk intelligent
at samarbejde på nogle måder frem for
andre. Eksemplet er ikke generelt, men
er valgt ud fra et ikke-fungerende sam
arbejde, hvor både lærere og pædagoger
gør deres bedste, men også handler efter
den praktiske intelligens i situationen eller
mangel på samme.
Udfærdigelse af en skabelon til en
elevplan
Til et teammøde, der består af 4 lærere
og 1 pædagog, aftaler teamet at lave
en skabelon til de elevplaner, som skal
bruges til de kommende forældresam
taler og elevsamtaler. Lærerne snakker
mest til mødet og definerer, hvad der skal
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være i elevplanen. De vil skrive omkring
fem temaer pr. fag, som de kan vurdere
eleverne på baggrund af og foreslår, at
pædagogen skal lave fem temaer for
elevernes personlige og sociale udvik
ling. Det synes pædagogen er en god ide,
men han skal lige vide, hvornår det skal
laves, da han har møde i SFO’en om lidt.
De aftaler et tidspunkt for aflevering af
elevplansskabelonen. Ved at følge denne
opgave (at lave en elevplanskabelon) i
lærernes og pædagogernes praksisser på
tværs af skolen og SFO’en indlejres den
konkrete samarbejdsopgave (elevplans
skabelonen) i hele situationen . Det viser
sig efterfølgende, at pædagogen ikke får
afleveret elevplansskabelonen og de fem
mål vedrørende elevernes sociale og per
sonlige udvikling. Endvidere har pædago
gen ikke prøvet at lave elevplaner før qua
sin uddannelsesmæssige baggrund, og
der er i SFO’en, hvor pædagogen kommer
fra, ikke tradition for at vurdere børnene
efter fastlagde koncepter, som dem,
lærerne bruger. Det bevirker en dårligere
relation til lærerne, når pædagogen ikke
laver sin del af opgaven, da de må lave
pædagogens del af elevplanskabelonen
og dermed oplever, at pædagogen ikke
tager ansvar for den fælles opgave. Situa
tionen viser dog, at pædagogen prioriterer
sit møde i SFO’en, fordi det er hans kolle
gaer i SFO’en, som han hellere vil holdes
ansvarlig overfor. Han oplever altså at
skulle vælge mellem kollegaerne på skolen
og i SFO’en. I sin stilling er pædagogens
ansat 49% i skolen og 51% i SFO’en.
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Kompartmentalisering
I det hele taget oplever lærere og pæda
gogerne sig som opdelte. Det gør de, fordi
de sjældent mødes i hverken formelle
eller uformelle sammenhænge. De spiser
eksempelvis ikke frokost sammen, men er
i adskilte bygninger og har desuden for
skellige skemaer og pauseregler. Eksem
pelvis laver lærerne elevplansskabelonen
sammen i deres fælles forberedelsestid,
mens pædagogens forberedelsestid for
det skole-relaterede arbejde fortrinsvis
ligger i mellem-timer, hvor ingen lærere
har forberedelsestid, da de har under
visning. At afstemme sig med hinanden
enten i forhold til konkrete opgaver, kon
flikter, eller socialt og relationelt foregår
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således ikke i særlig høj grad hverken
formelt eller uformelt. Pædagogerne
og lærerne går også og brokker sig over
hinanden i krogene, men det bliver ikke til
eksplicitte konflikter.
Ledelsen prioriterer at skabe rammer
Den afstandtagen, der foregår mellem
pædagoger og lærere, understøttes på et
ledelsesmæssigt plan, da skoleledelsen
har valgt at give lærerteamet stor frihed
til selv at lægge skema, mens pædagogen,
som er under SFO-ledelsen, har et mere
fastlagt skema. Altså har pædagogen
ikke samme fleksibilitet, som lærerne har.
I pædagogens skema skal x-antal timer
aflægges i henholdsvis SFO og skole, hvil
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ket er kommunalt fastlagt for at sikre flere
pædagogers stillinger. Ledelsen konstru
erer heller ikke nogen konkrete mål for
samarbejdet og deltager ikke på teammø
derne på de månedlige professionsmøder
mellem lærere og pædagoger. I stedet
sker samarbejdet ud fra en skabelon for
samarbejde, som er udarbejdet i kom
munen med velmenende men abstrakte
mål, der ikke siger noget om konkrete
opgaver eller opgavefordeling. Det vil sige,
at lærere og pædagoger selv står for at
skulle udfylde form og indhold i samar
bejdet ud fra et princip om rammeledelse,
hvor ledelsen vil skabe de vigtige rammer
for at samarbejde, men ikke indholdet i
rammerne, som lærere og pædagoger selv
må udfylde.
Definitionsmagt
I den forbindelse tager lærerne teten, fordi
de har skemamæssige beføjelser, mere
forberedelsestid og flere timer sammen
med klasserne end pædagogerne. Det
vil sige, at lærerne er tættere på, hvilke
opgaver der er meningsfulde at varetage
i deres optik i henhold til eleverne i de
klasser, som pædagogerne også er i, og
som officielt er det fælles tredje udgangs
punkt for samarbejdet mellem lærer
og pædagoger. I relation til det uddele
gerer og definerer lærerne opgaver til
pædagogerne, når lærerne nu oplever, at
pædagogerne ikke selv tager ansvar for
at byde ind med tiltag i undervisningen
- jf. eksempel med elevplansskabelonen.
Pædagogerne føler sig dog ikke anerkendt
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og oplever, at de bliver sat til opgaver, som
ikke passer til deres faglighed – mest bli
ver pædagogerne tyssedukker i timerne.
Pædagogerne har ikke samme mulighed,
som lærerne har for at identificere og tage
ansvar for tiltag i klasserne og i undervis
ningen. Sagt på en anden måde, så har
pædagogen ikke været med til at plan
lægge processer til og i undervisningen og
kan derfor heller ikke proceslede eleverne,
træffe undervisningsrelaterede beslutnin
ger eller tage ansvar for undervisningen
i særlig høj grad. Det mest nærliggende
og praktisk intelligente at gøre i undervis
ningssituationer er således at gå rundt i
undervisningen og tysse lidt eller hjælpe
der, hvor man kan hjælpe, men uden at
kunne trække på et overblik. Lærernes
fokus og praktiske intelligens fortæller
dem, at det selvfølgelig er smartest at
fokusere på at give opgaver til pædago
gerne, som kan understøtte gennem
førslen af undervisning med et stærkt
fokus på læring i en fag-faglig forstand.
Det vil sige, at det er praktisk intelligent
for lærerne, at pædagogerne kan tage
sig af elever i komplicerede læringssitu
ationer, som ellers kan obstruere flowet i
undervisningen. Ellers kan pædagogerne
i lærernes optik bidrage med at passe
eleverne, mens lærerne holder møde,
eller stå for at lave sociale og person
lige vurderinger af klassen eller enkelte
elever. Pædagogerne oplever slet ikke
deres kompetencer bliver set og deres
professionsmæssige baggrund systema
tisk inddraget i ”samarbejdet”. De opgaver
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pædagogerne bliver sat til opfylder ej hel
ler pædagogernes ambitioner om at være
tillidsaktører i børnenes liv – de kan ikke
på samme måde bruge deres pædagogi
ske indgangsvinkler til børn i skolen, som
de kan i SFO’en. I skolen er der et andet
fokus i undervisningen end I SFO’en,
I SFO’en er aktiviteterne meget mere
frivilligt baserede, mens skolens praksis
ser er kendetegnet ved et mere fastlagt
fælles tredje og en fokusering på faglige
præstationer hos eleverne. I det hele
taget er mange af de arbejdsgange, som
pædagogen skal indgå i nye for pædago
gen, og han oplever ikke at kunne spille en
væsentlig rolle for børnene i skolen. Pæda
gogen lider et autoritetstab i skolen både
over for lærere og elever og oplever ikke
at være god til sit arbejde – det gør han
til gengæld i SFO’en. Derfor er det mere
nærliggende for pædagogen at bruge sin
energi og tid der og holdes ansvarlig for
noget, han er god til i en praksis, som han
føler sig tryg og anerkendt i.
Summa summarum er der altså væsent
lige forskelle mellem lærernes og pæda
gogernes arbejdspraksisser. Særligt plan
lægningsmæssigt er pædagogen slet ikke
en del af den langsigtede planlægning
vedrørende undervisningen. Det bevirker,
at han ikke ved, hvad der skal ske på den
lange bane, og derfor ikke kan tage ansvar
for det. Lærerne, som har andre forbere
delsespraksisser end pædagogerne, har
svært ved at forstå, hvorfor pædagogen
ikke kan lave elevplanskabelonen.
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Manglende fælles langsigtet planlægning
af undervisningen
I undervisningen kommer pædagogen
ofte ind uden at kende planen for under
visningen - andet end det, der står på
ugeplanen. Læreren og pædagogen kunne
kommunikere mere via intranettet på sko
len, men det tjekker pædagogen sjældent,
da de vante kommunikationspraksisser
fra SFO’en foregår mere mundtligt, mens
læreren bruger intranettet hver dag. Når
lærere og pædagoger har tid sammen,
vælger de ofte at snakke om særligt elever
i komplicerede læringssituationer, deres
forældre og klassens trivsel, fordi begge
parter har erfaring fra både uddannelse,
SFO- og skolepraksisser om disse emner.
De snakker sjældent om planlægning, gen
nemførsel eller evaluering af undervisnin
gen, fordi pædagogen har langt sværere
ved at tage ansvar for disse aktiviteter,
som virker ret forskellige fra pædagogens
praksisser. Samtidigt synes lærerne, at
det er akavet og ikke lærernes opgave at
skulle uddelegere opgaver til pædagogen.
På den måde hænger samarbejdet, eller
mangel på samme, sammen med hele
situationen. Man kunne analytisk have
udvalgt særlige karakteristika ud fra oven
stående case. Temaer som tid/skemaer,
forberedelse, ledelsesmæssig opbakning,
professionsbaggrund kunne udpeges dem
som særligt væsentlige mangler i situa
tionen. Pointen er dog, at ingen af disse
aspekter kan stå alene for at få et sam
arbejde til at fungere, de skal forbindes i
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hverdagens praksisser. Relationerne mel
lem aspekterne i samarbejdssituationen i
bred forstand rummer i denne optik stor
forklaringskraft for, hvordan det er muligt,
at pædagoger og lærere samarbejder, som
de gør. Eksempelvis hvem man som lærer
eller pædagog vælger at holde sig ansvar
lig overfor , eller hvad man finder praktisk
mest intelligent at gøre, eller hvad man
synes om den anden profession. Hele
situationen illustrerer i min optik at lærere
og pædagogers praksisser og situationen
omkring disse praksisser er mere forskel
lig end måske først antaget.
Zone for nærmeste praksis-forskel
Ovenstående beskrivelse af et samar
bejde eller mangel på samme illustrerer
samarbejdets sammenhæng med hele
samarbejdssituationen. I hvert fald som
samarbejdssituationen ser ud, når man
observerer den ved at følge lærere og
pædagoger i deres hverdag på tværs af
deres praksisser. Når man observerer
lærere og pædagoger i deres hverdag, får
man til trods for forskellighederne også
øje på opgaver, som kan samle lærere
og pædagoger. Altså emner, opgaver og
projekter som overlapper begge professi
oners praksisser og uddannelsesmæssige
udgangspunkt uden at være fór forskel
lige. Man kan således tale om en zone for
nærmeste praksisforskel . Nogle emner,
opgaver eller projekter kan altså være
inden for en zone for nærmeste forskel
lighed, mens andre opgaver, projekter
og emner simpelthen er fór forskellige
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at samarbejde omkring uden behov for
større afstemning mellem praksisser.
Det kræver altså flere ressourcer at sam
arbejde omkring nogle opgaver end andre.
Et eksempel på en svær samarbejds
opgave lærere og pædagoger imellem er
faktisk undervisningsopgaven, som ikke
ligger i zonen for nærmeste praksisforskel.
Ovenstående redegørelse kalder på en
samarbejdsforståelse, som medtager
relationerne mellem aspekter i hele sam
arbejdssituationen og anser samarbejde
som en potentialitet, som kan aktualiseres
eller neutraliseres alt afhængigt af prak
sislogikkerne, mulighederne og begræns
ningerne i situationens hele. I en skole
kan man sige, at samarbejde som arbejds
metode også kæmper med andre opgaver
og projekter og logikker eller intensiteter,
som også afkræver handling og ressour
cer. Altså finder samarbejde som arbejds
metode et passende leje afhængigt af
prioriteringen og værdien af samarbejde
set i relation til andre konkurrerende
opgaver og opgaveløsninger i skolen.
En bred samarbejdsforståelse og
anvendelse
I den brede optik på samarbejde er sam
arbejde en potentialitet. Det vil sige en
indledningsvis øget intensitet i trans
aktionen mellem to eller flere personer
i deres formelle og uformelle miljøer i et
situationelt hele. Aktiviteterne i situatio
nen er karakteriseret ved engagement i
at arbejde hen imod forholdsvis konkrete
fælles mål, og hvor der i arbejdsopga
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verne handles og forhandles ud fra et
delt ansvar og en vis grad af gensidighed
- ikke bare mellem personerne, men også
i afstemningen mellem deres praksisser.
Med tiden stabiliseres den transaktions
proces i ændrede praksisser i større eller
mindre grad eller nye genforhandlings
processer opstår. Samarbejde kan over
tid derfor ses som en cyklisk proces, hvor
intensiteten i transaktionen går op og ned
afhængigt af hele situationen. I et sam
arbejde er der altså en øget transaktion,
det vil sige vekselvirkning og påvirkning
imellem involveret personer og deres
praksisser hen imod et eller flere mål – det
er også her intensiteten og potentialite
ten i samarbejde er. Samarbejde kan altså
forandre. Det betyder også, at der sim
pelthen kan være for lidt intensitet eller
for skæv fordeling i henhold til tilpasning
til hinandens praksisser i samarbejde. En
for lav intensitet i et såkaldt ”samarbejde”
vil betyde, at der ikke er tale om et sam
arbejde, men en arbejdsdeling, som ikke
rummer samme potentialitet for foran
dring som samarbejde. En arbejdsdeling
kan dog virke som den mest praktisk intel
ligente måde at arbejde på set i relation til
alle de andre opgaver, opgaveløsninger og
projekter, som pædagoger og lærere prio
riterer højere i skole og SFO. Samarbejde
foregår altså aldrig i et vakuum.
Samarbejde er ligeledes helt afhængigt af
konkrete og ikke kun abstrakte fælles mål.
Faktisk har samarbejde ikke mål i sig selv,
men adopterer mål fra andre praksisser
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for at fungere. Disse mål skulle gerne
være opgaver, som indledningsvist kan
integreres i begge parters praksisser i en
passende organisering. Organisering kan
udligne nogle af de forskelle, der er mel
lem pædagoger og lærere og deres prak
sisser. Men hvis den ene parts praksisser
skal ændre sig betydeligt mere end den
anden part, som slet ikke skal ændre sig,
så er samarbejdet ikke bæredygtigt
på sigt. Afstemningen og forhandlingen
mellem eksempelvis lærere og pædago
gers praksisser skal altså være gensidig.
Den behøver ikke nødvendigvis at være
helt lige, da der altid vil være forskel på,
hvad anses som mere vigtigt end andet.
Med andre ord afkræver samarbejde
noget af alle parter både i forhold til
strukturer og mennesker for at udnytte
den intensitet og potentialitet som sam
arbejde kan skabe.
Muligheder i eksisterende praksisser
eller helt nye
Jeg kunne godt forestille mig, at et sam
arbejde ville kalde på helt nye praksisser
for lærere og pædagoger, men det ville
også være tilsvarende forandringskræ
vende for mennesker, deres praksisser og
materielle arrangementer. Med andre ord
plæderer jeg for, at samarbejde indled
ningsvist skal integreres i eksisterende
praksisser, hvor små ændringer skal
være udgangspunkt for samarbejdet,
som man så kan bygge ovenpå. I forhold
til den tankegang skal man identificere
zoner for nærmeste praksisforskelle, som
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kan udmønte sig i konkrete fælles mål
i form af opgaver, som indledningsvist
kan udføres inden for rammerne af både
eksisterende SFO- og skolepraksisser.
Altså bygge samarbejdet op på en plat
form af nærmeste praksisforskelle, når nu
der naturligvis er begrænsede ressour
cer i folkeskolen til større forandringer .
Pædagogernes opgaver i skolen må altså
indledningsvist ikke være for forskellige
fra eksempelvis pædagogernes egne
praksisser. En lille forskel i måden man
gør tingene på er også en effektiv måde
at ændre praksisser (Feldman, 2003).
Åbenlyse opgaver, der kunne relatere sig
til en zone for nærmeste praksis-forskel
kunne eksempelvis være forældresamar
bejdet. Forældresamarbejdet er både en
del af SFO- og skolepraksisser og både
lærere og pædagogers uddannelses
mæssige baggrund adresserer opgaven.
Helt centralt står også børnene/eleverne.
Mere konkret kan samarbejdet organise
res omkring en opgave som eksempel
vis observationer af fokuselever, sociale
dynamikker blandt eleverne og generelt
aftale indsatser på elever eller klasser på
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tværs af både SFO og Skole, samt ved
forældrekontakt. På den måde kan både
lærere og pædagoger i hver deres praksis
ser arbejde hen imod de samme mål. Det
kan være, at det lyder banalt, og at det er
noget, man på skoler og i SFO’er siger, vi
allerede gør. Mine observationer, om end
de er begrænsede, viser dog, at man ikke
kan samarbejde om disse måske banale
opgaver, hvis ikke lærere og pædagoger
mødes ofte både formelt og uformelt
og organiserer og integrerer opgaverne i
både skole og SFO-praksisser.
Samtidigt er det vigtigt, at man, selvom
skolepraksisser dominerer SFO-praksis
ser, bevarer forskellen i praksisser, således
pædagogers praksisser ikke udvandes
og bliver alt for ens med lærernes – for
så udnytter man ikke potentialiteten i
forskellen på eksempelvis synet på et
barn hen imod en tykkere fortælling. At se
og fortælle om barnet på mange måder,
ikke kun i en faglig optik, er en zone for
nærmeste praksisforskel, som kan bidrage
til alle elevers meningsfulde deltagelse i
skolen.
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vii
	Man kunne også lave større forandringer i skolers og SFO’ers praksisser og materielle arrange
menter for at akkommodere nye forandringsmuligheder som et samarbejde skaber. Det vil dog
kræve massive ressourcer og erfaringen er, at ved interventioner som investere med kunstige
ressourcer i en praksis og skaber forandring, så visner forandringer, når praksissen vende tilbage
til ”normalen”. Så enten skal man lave inkrementelle forandringer eller en længerevarende om
kalfatring af et system (Mahoney & Thelen, 2009).
i

ii

Liv i Skolen • 4/2019
Af Henriette Duch

Alt det
samarbejde

66

67

VIA University College

Henriette Duch, lektor og ph.d. ved VIA University College

Hvordan kan betydningen af samarbejde forstås?
I et aktionsforskningsprojekt om Professionelle læringsfællesskaber
(PLF) foregår samarbejde mellem lærere på flere forskellige måder. Der
samarbejdes om observationer af undervisning, om fælles planlægning
af undervisning og samarbejde i en model for refleksive dialoger.
Forskellige teorier kan hjælpe til at se betydninger ved sådanne
samarbejder og dermed også, hvordan samarbejde kan kvalificere
praksis.

Samarbejde i professionelle lærings
fælleskaber
Denne artikel handler om tre forskellige
eksempler på samarbejde, fordi disse
eksempler kan være med til at gøre
opmærksom på, at der kan være mange
begrundelser for samarbejde, som kan
have forskellig betydning i forhold til at
kvalificere praksis.
Eksemplerne er hentet fra et aktions
forskningsprojekt om Professionelle
læringsfællesskaber (PLF). Aktionsforsk

ning giver metodisk mulighed for at være
i tæt dialog med lærere i den konkrete
kontekst, så det ikke alene handler om
anvendelse PLF som en generel tilgang,
men om at tilpasse og vælge ideer ud,
som er meningsfulde for deltagerne.
Deltagerne er her erhvervsskolelærere i et
team på en erhvervsskole (Duch, 2019).
Det centrale ved PLF i forhold til artiklens
tema er, at samarbejde, refleksive dialoger
og deprivatisering af praksis opfattes
som centralt i forhold til både læreres og
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elevers læring (Priestley, Biesta & Robin
son, 2015). I det konkrete projekt er depri
vatisering aktuelt på den måde, at i et
stort team på 15, i mindre team omkring
undervisning på forskellige dele af uddan
nelser på erhvervsskoler og i ad hoc grup
per deler lærere udfordringer i relation til
undervisning. Det handler bl.a. om erfarin
ger med undervisningsdifferentiering, så
forskellige elever kan tilgodeses. Udfor
dringer deles gennem forskellige måder at
samarbejde på. Den ene måde er gennem
observation af undervisning og dialoger i
forbindelse med dette. Den anden måde
er i planlægningsmøder mellem kolleger,
og den tredje måde er i refleksive dialoger.
De tre eksempler på samarbejde præ
senteres i det følgende en af gangen.
Hvert eksempel kobles til én teori for at
illustrere, at forskellige teorier kan give
forskellige svar på, hvilken betydning
samarbejde kan have.
Samarbejde med udgangspunkt
i observationer af undervisning
En form for samarbejde sker i forbin
delse med observationer af undervisning.
Forsker eller en kollega går med som
observatør i en konkret undervisning.
Inden observationen aftaler observatør
og observant, hvad der skal være fokus
på i observationen. Under observationen
tager observanten noter, og efterfølgende
taler de to ud fra fokus. På den måde kan
en underviser få nye vinkler på, hvad der
finder sted i en konkret situation. På den

konkrete skole er lærerteamet udfor
dret af elever, som de har svært ved at
inkludere i faglig undervisning på grund
af mange forskellige problemstillinger.
Teamet finder på baggrund af observa
tioner ud af at arbejde med disse pro
blemstillinger på nye måder, hvor de har
en fælles tilgang. På den måde kobles
observationer i enkelte læreres undervis
ning med teamarbejde, og videre udgår
teamets nye tiltag i efterfølgende obser
vationer, se figur 1.
Observationer og noter fra disse bliver til
pædagogiske data, som lærere og team
anvender i forhold til at udvikle undervis
ning (EVA, 2018). Hvis man ud fra én teori
skal beskrive betydningen af denne form
for samarbejde, er Schöns teori et muligt
valg.

Fokus for
observation

Tilgang til
problemstillinger

Teammøde

Observation

Refleksion
over handling

Figur 1: samarbejde om observationer
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Betydning af refleksioner set ud fra
Schöns teori
Donald Schön gør med sin teori op med
en tiltro til `teknisk rationalitet´, hvor pro
fessionelle alene handler på baggrund af
en objektiv viden om, hvordan en opgave
skal løses (Schön, 2013). Situationer, som
er inden for det, man kan forvente, kan
håndteres ud fra `viden i handling´, men
i nogle situationer er denne viden ikke
nok. Det giver anledning til `refleksion i
handling´, hvor man både forholder sig til
situationen og tænker på andre mulige
løsninger. Dette omtaler Schön som
et konstruktivistisk syn på praktikeren
og det fællesskab, som vedkommende
indgår i. Praktikere `reflekterer-i-hand
ling´, fordi det er en nødvendighed. Det er
vanskeligere at reflektere over handlinger
og sprogliggøre dette: ”Det er tydelig
vis én ting at være i stand til at reflek
tere-i-handling og en ganske anden at
være i stand til at reflektere over reflek
sion-i handling, så man er i stand til at
fremkomme med en god verbal beskri
velse af den, mens det er en helt tredje
ting at være i stand til at reflektere over
den beskrivelse, man måtte nå frem til.”
(Schön, 2013, s. 31).
Refleksion-i-handling er nærmest en
nødvendighed for lærere i projektet, fordi
der finder uforudsete ting sted i undervis
ning af en udfordrende elevgrupper. Ved
at fastlægge et fokus inden en obser

vation og ved efterfølgende at tale om
observationer, så kan det være lettere at
sætte ord på praksis og begrundelser for
valgte handlinger, så man reflekterer over
refleksion-i-handling. Denne sproglig
gørelse kan konstruere ny praksis og
derfor potentielt kvalificere fremtidig
undervisning.
Samarbejde på planlægningsmøder
En anden form for samarbejde finder sted
på planlægningsmøder. Konkret indgår
der i PLF projektet et møde, hvor to lærere
skal planlægge et fælles forløb. Deres
møde har forskellige elementer af sam
arbejde. De finder ud af rammevilkårene
for undervisningen: De har en tidsramme
for de enkelte lektioner, som er skemalagt
over en periode, og hvor det er fastlagt,
hvornår de hver især skal undervise. De
taler om deres erfaringer med at under
vise i det aktuelle fag på den givne uddan
nelse på det givne tidspunkt i uddannel
sen. De taler om erfaringer med tidligere
forløb, mål og ønsker til det kommende
forløb og planlægger det konkrete indhold.
Disse forskellige elementer er ikke skarpt
afgrænsede på mødet, men flyder ind over

Deprivatisering af
praksis opfattes som
centralt.
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Figur 2: samarbejde om undervisning

hinanden, men skematisk kan indholdet
vises som i figur 2.
Betydning af samarbejdet på mødet set
ud fra Wengers teori
Etienne Wengers teori tilbyder en måde
at begrebsliggøre dette samarbejde på
(Wenger, 2004). Hans teori om lærings
fællesskaber er en social læringsteori om
meningsforhandling. Denne proces er
kompleks og involverer bl.a. samtaler og
tænkning. På baggrund af forhandlinger
finder man frem til en form og en praksis,
som Wenger kalder en tingsliggørelses
proces, som ”…spiller en central rolle for
enhver praksis. Ethvert praksisfællesskab
skaber abstraktioner, værktøjer, symboler,

historier, udtryk og begreber, der tingslig
gør en del af denne praksis i stivnet form.”
(Wenger, 2004, s. 73). Deltagelse og tings
liggørelse finder sted i en gensidig rela
tion, hvori man skaber mening gennem sin
deltagelse.
Ud fra denne teori skaber de to lærere
på mødet en fælles praksis omkring en
undervisning ved at fortælle historier om
deres tidligere erfaringer, ved at anvende
faglige begreber i denne formidling og ved
fx konkret at henvise til metoder og til
gange, som de har anvendt tidligere. Gen
nem forhandling når de frem til en under
visningsplan, der for dem er meningsfuld.
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Samarbejde gennem refleksive dialoger
Den sidste måde at samarbejde på, som
artiklen kommer ind på, er refleksive dia
loger. I PLF projektet er der programsat
refleksive dialoger på møder i det store
team. Disse samarbejder rammesættes på
den måde, at der bliver etableret mindre
grupper i teamet med det udgangspunkt,
at det skal være meningsfuldt at sidde
sammen. I disse grupper på tre til fem per
soner er der en fast rollefordeling med en
aktør, som reflekterer over sin undervis
ning fx i relation til undervisningsdifferen
tiering. Der er en samtalekonsulent, som
taler direkte med aktøren i forhold til at
understøtte refleksionen. Desuden er der
et reflekterende team, som efter nærmere
aftale kan inviteres til at reflektere med
ved at spejle og udfordre dialogen. Når
lærere har rollen som aktører, taler de om
forskellige perspektiver på undervisning.
Nogle lærere tematiserer udfordringer
i forhold undervisningsdifferentiering
med henblik på at inkludere alle elever
og nå faglige mål. Andre tematiserer de
krav, som praktikpladser stiller til elever
og dermed krav fra erhverv til skolen.
Andre tematiserer værdier og holdninger
i forhold til at være lærer på en erhvervs
uddannelse, og hvad de ser som deres
centrale opgave som lærer. De ser lærer
opgaven i forhold til, at elever skal lære
det som kræves i skolen, men de skal også
kunne varetage det pågældende erhverv.
Samtidig er relationer, omgangsformer og

holdninger til mennesker centralt, fordi
uddannelsen implicerer at arbejde med
mennesker. Derfor mener disse lærere, at
de selv må overveje sammenhængen til
deres egne holdninger og værdier, se figur
3. På den måde foregår de refleksive sam
taler i teamet ud fra forskellige perspek
tiver, hvilket Gert Biesta i sin teoretiske
tilgang beskriver.

Faglige mål
i skolen

Krav fra
erhvervet

Værdier og
holdninger
som lærer

Figur 3: forskellige perspektiver
i refleksive dialoger
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Hvad kan refleksive dialoger fremme set
ud fra Biestas teori
Biesta mener, at mening med uddannelse
handler om, at elever skal lære noget, og
at de skal lære det af bestemte grunde
(Biesta, 2019 s. 261). Hvad de skal lære og
hvorfor, forklarer han ud fra tre forskellige
områder: kvalifikation, socialisation og
subjektudvikling. `Kvalifikationsområdet´
handler om, hvordan elever får viden og
færdigheder med henblik på de funktioner
i samfundet, som de skal varetage. `Socia
lisationsområdet´ handler om, hvordan
man gennem uddannelse socialiseres ind
i samfundet. `Subjektudviklingsområdet´
handler om at gøre elever autonome i
forhold til ansvar og handlinger, da uddan
nelse skal frigøre. De tre områder kan
være vanskelige at definere og adskille
(Morsing, 2017), men står centralt i
Biestas kritiske tilgang til uddannelses
politik. Han gør derfor op med, hvad kan
kalder `læringens politik´, fordi uddannelse
for ham også handler om `subjektifikation´
af den enkelte elev.
Teorien betyder for lærere, at de ikke
alene bør forholde sig til elever og under
visning, men også til formålet med uddan
nelse (Biesta, 2019). Biesta redegør for, at
der i litteraturen om PLF er enighed om
det centrale i fælles værdier, samarbejde
og refleksion (Biesta mfl, 2015), men der
er begrænset viden om dannelse af pro
fessionelle fællesskaber i praksis. Derfor
argumenterer han for det centrale i viden
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om, hvordan lærere kollektivt etablerer
holdninger, hvilket han ser som et emer
gent fænomen, der udvikler sig over tid i
kontekster (Priestley, Biesta & Robinson,
2015).
Set ud fra Biestas teori foregår der i de
refleksive dialoger overvejelser over for
skellige perspektiver af uddannelse, som
er vigtige, men særligt centralt er det at
drøfte, hvorfor elever uddannes. For ham
vil det både være med henblik på at socia
lisere elever til samfundet og lære dem
fag, de skal anvende i erhverv. Elever skal
dog også frigøres gennem uddannelse,
så de bliver selvstændige subjekter. Man
kan se de refleksive dialoger i PLF som
et element i, at lærere udvikler sådanne
holdninger i et kollegialt fællesskab.
PLF og forskellige perspektiver på
samarbejde
De forskellige eksempler på samarbejde
i PLF kan - som vist ovenfor - forklares
og begrundes ud fra forskellige teorier.
Teorierne er her anvendt enten i forhold
til observationer, kollegiale møder eller
grupper, men teorierne kan selvfølgelig
anvendes på forskellige samarbejdsmå
der, ligesom samarbejde ofte indeholder
flere aspekter end nævnt her. Pointen er
imidlertid at illustrere, at der kan være
mange grunde til at samarbejde, som alle
kan have en betydning i uddannelseskon
tekster, hvor forskellige elever og lærere
skal trives.

73

VIA University College

Ud fra Schöns teori kan samarbejde
fordre refleksioner over viden-i-handling
og refleksion-i-handling, hvilket kan få
betydning for konstruktion af praksis i
fremtidig undervisning. Set ud fra Wen
gers teori kan der gennem samarbejde
skabes mening og måder at handle på i et
praksisfællesskab. Det kan begrunde de
procedurer og undervisningsforløb, som
lærere i fællesskab udvikler over tid.
Beista gør os opmærksom på, at det i en
travl daglighed kan være centralt at sam
arbejde om nogle overordnede spørgsmål

i forhold til, hvordan undervisning skal
begrundes. Ikke kun i forhold til at inklu
dere elever i erhverv og samfund, men
også for at frigøre elever til selvstændige
subjekter. Sådanne overvejelser kan
kvalificeres gennem refleksive dialoger.
Samlet set kan forskellige former for sam
arbejde anskuet ud fra forskellige teorier
bidrage til skolens fortsatte udvikling.
Hvilken betydning samarbejde har afhæn
ger altså af de teoretiske briller, man
vælger at se praksis gennem.
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Hvor parkerer man
sine kæpheste i
samarbejde
om inklusion?

74

75

VIA University College

Johan Jensen er skolepædagog og ansat ved Virupskolen i Hjortshøj

Inklusion af børn i skolen kræver gensidig inklusion af hinandens
fagligheder for særligt lærere og pædagoger. Men vil og kan vi?
Og hvad byder vi selv ind med?

Inklusion i en tid med mange små
kompasser
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/pædagogteams – eller på hele skolen. Måske kræver
opgaven, at vi lige kigger en ekstra gang
ned i værktøjskassen for begge faggrup
per og bliver bedre til at dele metoder –
og får talt sammen om, hvordan vi takler
hverdagen, når vores ”gruppetilgang” til
læring og trivsel udfordres af de enkeltes

behov i klassen. Vi skal nemlig huske, at
inklusion ikke kun handler om børn med
handicap og diagnoser. I dag handler
inklusion også om en generel social dan
nelse i en tid, hvor alle møder op i klas
serne med sit eget individuelle kompas og
ofte med vidt forskellige faglige niveauer.
Hvad er god læring, når vi skal inkludere?
God læring og inklusion opstår, når vi
indretter læringen til alle - og er nok til at
gribe vores forskellige børn. Og med vores
forskellige læringsstile i baghovederne
tænker over og indretter timerne med
noget variation. Nemt er det jo ikke, men
i teamet på 2. årgang snakker vi løbende
om, hvordan vi bedst indretter rum for
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En kæphest er jo blot
en veludviklet eller
fastgroet praksis.

læring for en gruppe børn, som er meget
forskellige fagligt. Det er lige fra den prak
tiske indretning af lokalet med forskel
lige bordopstillinger til at forbedre enten
samarbejde i grupper eller den individuelle
fordybelse. Det foregår med visuel støtte
til dagen og en dagsorden pr. time, så alle
er bekendt med målene for timen og de
indlagte bevægelsespauser for alle.
Det handler om at have forventninger
til hinanden
Når vi er to med i timerne, kommer vi
lidt længere med alle børn, og den fælles
plan på tavlen betyder også, at vi voksne
har fælles fokus og fælles forventning.
Og vi hjælper børnene ved at gentage
det samme overblik i andre timer. Det
kan man kalde læringsparathed eller
læringsoverblik - det vigtige er her, at børn
og voksne har et fælles blik og en fælles
forventning til læringen.
Den fælles visuelle plan er samtidig en
hjælp i forbindelse med holddeling, fordi
alle ved, hvornår vi arbejder i to grupper
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med to voksne efter fagligt niveau, og
hvornår vi er fælles. Det understøttes
så i understøttende undervisning, hvor
vi har valgt at have fokus på holddeling
og en klar forventning til alle børn om, at
man skal bidrage - også selvom man laver
noget forskelligt i fx tre værksteder med
pædagoger. Det vigtigste for samarbejdet
om læring og inklusion er i vores tilfælde,
at der er en forventning til, at alle kan
lære, og at alle skal lære, og at vi kan
rumme forskellighed i faglighed. At lærin
gen kan have variationer. Og den forvent
ning skal naturligvis løbende afstemmes
mellem lærere, pædagoger - og gerne de
pædagogiske ledere på skolen. Fordelen
er jo klart nok, at alle elever på skolen
oplever klare mål og forventninger i en
visuel form - som en slags kontrakt til
hver time.
Man skal føle sig velkommen til læring
Vi arbejder med, at alle elever føler sig
velkommen, når jeg tager klassen med i
skoven med mål om at sikre hinandens
deltagelse i lege og invitere sig selv ind i
lege for at lave bedre frikvarterer på sigt
og skabe bedre gruppearbejde. Lege
kompetencen kan vi sagtens arbejde mere
med, og det er igen forventningerne, som
er på spil. Forventningerne til, at vi kan
lege og lære en masse sammen, og at alle
kan være med. Hvis børn skal bruge for
meget krudt på at føle og se sig ander
ledes, så lærer de ikke nok. Man skal føle
sig velkommen. Inklusion og udvikling
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kræver synlige forventninger og gode
relationer. Dette gælder i særdeleshed
også mellem de voksne som er omkring
klassen.
Hvad er god trivsel når vi skal inkludere?
God trivsel og inklusion i folkeskolen
handler om at udfordre de børn og fami
lier, som har nok i sig selv. Og når det så
handler om inklusion og trivsel, så skal vi
have ekstra fokus på opdragelse og dan
nelse til at være sammen. Og særligt have
et fokus på, at vi skal bidrage til klassens
trivsel. Generelt vil jeg hævde, at de gode
klasser på vores skole er dem, som tager
“ansvaret for at bidrage” til sig hele vejen
op til 9. klasse, og de mindre heldige klas
ser er dem, som ikke har et fælles socialt
værdisæt om, at “man er hinandens for
udsætning for det gode klassemiljø”. De
mindre heldige klasser er præget af, at
dem med ressourcer lukker sig og har nok
i sig selv.
Jubii - vi skal også opdrage
At vi også skal opdrage betyder så en hel
masse for os voksne. Som med læringen
kræver det en afstemt og fælles holdning
til, hvad der er god trivsel i en klasse. Og
hvad er det for nogle pejlemærker, som
er vigtige, når vi snakker dannelse og op
dragelse? Vi kan i den forbindelse hurtigt
blive enige om de gængse klasseregler
om “ingen drilleri og mobning, ro i timerne,
hjælpe hinanden, snakke ordentligt, vise
hensyn, bidrage til en god klasse, lytte til
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hinanden og særligt de voksne, som sæt
ter rammen for dagen osv.”
I praksis indretter vi os i perioder med
legegrupper i frikvarterene (og opsamling
i timen efter), klassens tid, hvor vi vender
klassereglerne og det, som fylder hos
både børn og voksne, snakker trin for trin
(med fokus på at læse andres følelser),
understøttende timer med fokus på trivsel
osv.. Alt sammen som en fælles retning
eller fælles opdragelse. Spørgsmålet er jo
bare om vi vil det? Nok.
Inklusion skal have plads på møderne
For det første skal man blive enige med
sit team om, at trivsel skal fylde, hvis vi
skal lykkes med inklusion. Det skal fylde
i timerne, og det skal fylde på teammøderne. Man skal være fælles om en
holdning til, at læring og trivsel er vigtige
som noget meget integreret og lidt hver
for sig i perioder. Og det kan jo godt være
lidt svært, for hvad forventer vi hver i sær
af børnene og deres opdragelse, når de
er på skolen? Og hvor langt kan vi gå med
hensyn til inklusion? Hvor meget kan vi
indrette, og hvor meget kan vi kræve af
børnene?
Man skal være vedholdende som lærere
og pædagoger, og man skal tage udfor
dringen til sig. Alle. Tidsånden kalder på,
at vi igen og igen udfordrer dem, som har
nok i sig selv. Dem som bare kører derud
af og tager skyklapper på, når nogen ytrer
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sig om problemer i drengegruppen eller
pigegruppen eller en hel masse på tværs.
Parkerer vi hinanden eller udvikler vi
noget fælles?
Der er sikkert 17 veje eller flere til et godt
samarbejde mellem professioner på en
skole. Det store spørgsmål er om man
i udgangspunkt udvikler hinanden eller
parkerer hinanden, når man mødes og
planlægger eller står sammen i praksis.
På vores skole foregår samarbejdet mest
mellem lærere og pædagoger tidligt på
dagen, og mellem pædagoger og med
hjælpere i SFO (medhjælpere er ikke med i
vores undervisning).
Prøv med en grov faglig parkering
- bare lidt
I vores tilfælde er vi bevidste om, at vi
lærere og pædagoger har en fælles kerne
opgave omkring læring og trivsel for alle,
samtidig med at vi har forskellige kerne
ydelser og tilgange til børnene. Man skal
ret hurtigt finde ud af, hvad ens rolle er, og
hvad man kan bidrage med, når vi står fæl
les med børnene. Groft sagt har lærerne
faglige mål og faglige briller på i mødet
med børnene, og vi pædagoger har sociale
mål og socialfaglige briller på. Eller mere
præcist så kender vi pædagoger hele
årgangen lidt bedre end blot den enkelte
klasse, fordi vi jo har den på kryds og
tværs i vores SFO, hvor ’alle børn er alles
børn’. Og derfor har vi pædagoger måske
en anden tilgang i forhold til at se mulig
heder for at udvikle på læring og trivsel på
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tværs af klasser. Fx i forhold til at arbejde
med holddeling på årgangen eller fordy
belsesuger, hvor vi blander børnene for at
lære i nye miljøer.
Børnene kan mærke dit ejerskab til
inklusion
Den kritiske læser vil så sige, at nu har jeg
da lige parkeret lærere og pædagoger i
hver deres hjørne, og at det ikke stemmer
med virkeligheden, som rummer mange
flere overlap. Og det er måske rigtigt. Min
pointe er blot, at man skal være meget
fælles bevidst om, hvad man bidrage med
i et samarbejde. Og her fungerer det i
mine øjne rigtig godt, at jeg fokuserer på
læringsparathed og social træning, mens
læreren fokuserer på læring og faglig pro
gression - og når vi så mødes i praksis, så
smelter vores faglige skøn og ambitioner
sammen og giver en stor fællesmængde.
Især hvis vores udgangspunkt er, at vi kan
skabe noget synergi sammen - og at bør
nene kan profitere af, at vi blander de fag
lige kort og engagerer os sammen. At vi vil
hinandens tilgange, og at vi ikke holder os
tilbage med at blande os, når den ene eller
anden er på.
Jeg vil gerne forstyrres af en kollega
Det øjeblik hvor man i et samarbejde
bliver hinandens positive forstyrrelse, så
bliver inklusionsopgaven også langt mere
spiselig. Når pædagogen blander sig i den
faglige progression og didaktik og faktisk
hele indretningen af læringsrummet og
undervisningen, fordi man er blevet invi
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teret ind, og når læreren tager sig tid til
de sociale spilleregler og tænker udvikling
af læring og trivsel på tværs af klasser, så
sker der noget andet i arbejdet med inklu
sion. Der sker netop noget, fordi børnene
mærker, at vi står sammen, og at vi har et
stærkt funderet engagement for alle.
Vi er kun en god udfordring væk fra god
inklusion
Så måske kræver en udvikling af fælles
praksis i forhold til inklusion, at vi netop
starter med at parkere vores egne forstå
elser og forestillinger - sådan lidt midler
tidigt. Ja, det er jo lidt paradoksalt. Men
det handler om tydelighed i rolle og tyde
lige forventninger. Og opstår der gnidnin
ger, så må man finde et sted at stille sine
kæpheste. Eller man kan bygge en fælles
hestevogn og spænde alle sine kæpheste
for og tro på det bedste.

Inklusion af børn kræver en tværfaglig
inklusion, og det kan man sikkert måle
på mængden af gensidig tillid, åbenhed
og en tvingende nysgerrig. Og lysten til
at udfordre hinanden.
Lyder det nemt? Lyder det svært? Man
skal starte med at investere noget tid og
lyst og så arbejde for en del fælles forbe
redelse. Og så bestemme sig for at der jo
ikke skal bygges bro mellem to verdens
dele mht. lærere og pædagoger. Vi har så
mange fælles syn på børns læring og triv
sel, og hvis det flyder med kæpheste, så
tag dem med i jeres samarbejde og se om
de bruges til noget godt. Eller stil dem fra
jer og lav nogle nye sammen. En kæphest
er jo blot en veludviklet eller fastgroet
praksis, som enten virker eller ikke virker.
Og hvis den står i vejen for samarbejde og
inklusion, så skal vi være professionelle
nok til netop at udfordre hinanden.

Man er hinandens
forudsætning for det
gode klassemiljø.
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Skabende
æstetisk
samarbejde og
elevengagement
i indskolingen
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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 understøtter et inkluderende
undervisningsmiljø. Endvidere peger vi på, at et inkluderende
undervisningsmiljø kan understøttes af et integreret samarbejde
mellem lærer og pædagog.

Dukkeanimation som det forsknings
mæssige udgangspunkt
Artiklen bygger på et kvalitativt forsk
ningsprojekt, hvor vi observerede eleverne
i en 3. klasse i en dansk folkeskole, der
sammen med deres lærer og pædagog
havde temauge om at skabe dukkeani
mationsfilm. Temaugen havde vi forinden
planlagt sammen med den deltagende
pædagog og lærer. Elevernes, pædago

gens og lærerens arbejde i ugen invol
verede, at de samarbejdede om en lang
række æstetisk-sanselige, ideudviklende
og kreative processer som eksempelvis
at finde på animationsfortællinger, bygge
dukker af aluminiumstråd og silk clay og
levendegøre dukkerne via en stop motion
app. Af dataindsamlingsmetoder benyt
tede vi fotografier, observation samt kva
litative interviews med den involverede
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pædagog og lærer og videointerviews
med nogle af de involverede elever.
I artiklen lader vi empiriske eksempler
fra forskningsprojektet gå i dialog med
teoretiske perspektiver og viser, hvordan
det skabende arbejde med dukkeanima
tion understøttede elevernes engagement
og udviklingen af deres samarbejdsevner,
samt hvordan en skabende tilgang til
lærer- og pædagogsamarbejdet under
støttede dette.
Engagement og inklusion
”… altså jeg må sige, jeg har aldrig set så
mange børn været så engageret i så lang
tid – det har jeg faktisk ikke. En hel klasse
– i en hel uge – fire timer hver dag. Ja, at
så mange blev ved med at holde gnisten,
det mener jeg faktisk, det tror jeg ikke,
at jeg har. De var vildt optaget af det,
så oplevelsen af mine elever har været
anderledes, end den tit er, oftest er.”
Da vi spurgte læreren Lise, hvordan hun
oplevede eleverne i temaugen sammen
lignet med normale undervisningsuger,
fremhævede hun, som det fremgår af
citatet, elevernes vedvarende engage
ment. Og netop elevernes vedvarende
engagement er det element, der træder
tydeligst frem i vores datamateriale.
Spørgsmålet om hvordan man skaber
elevengagement er, ifølge inklusionsfor
skerne Hilde Ulvseth, Christina Jørgensen
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og Susan Tetler, centralt i arbejdet med
inklusion. Inklusion drejer sig om at skabe
mangfoldige deltagelsesmuligheder for
alle elever i skolen. I skabelsen af disse
deltagelsesmuligheder er det afgørende,
at pædagoger og lærere samarbejder om
at skabe en engagerende undervisning,
hvor eleverne ikke kun er passivt lyttende,
men derimod bliver til aktive og ansvarlige
deltagere. Derfor er der i arbejdet med
inklusion en vigtig forbindelse mellem
elevens engagement og muligheden for
at kunne deltage aktivt i undervisningen.
Det centrale ved begrebet engagement
er den energi, der er mellem person og
aktivitet. Engagement drejer sig om
energiske følelsesmæssige motiverede
handlinger i relationen mellem person og
aktivitet. På den måde er engagement
ikke det samme som deltagelse, idet man
godt kan deltage aktivt i undervisningen
udelukkende af pligt. Engagement er der
imod et udtryk for aktiv deltagelse, hvor
man knytter en forbindelse til verdens
sociale og materielle virkelighed, der også
er følelsesmæssigt motiveret af personen
selv. Hvorvidt eleven deltager engageret i
undervisningen ved at knytte forbindelse
til den sociale og materielle virkelighed er
et ansvar, som pædagoger og lærere kan
tage på sig ved at planlægge en under
visning, hvor eleverne får mulighed for at
møde noget andet end sig selv (Biesta
2015), (Ulvseth, Jørgensen og Tetler
2017:7-13).

VIA University College

En skabende tilgang
Da vi spørger pædagogen Hannah, hvad
det er, der har skabt elevernes vedvarende
engagement i undervisningen, svarer hun:
”Jeg tror, det er det der med ”det er noget,
jeg har skabt” altså den der skaberfornemmelse og ejerfornemmelse samtidig
med, du ved, altså jeg sidder og rører ved
det. På en eller anden måde så er det
mere virkeligt, end det der regnestykke
der sidder nede på papiret. Det bliver
mere levende, fordi det er noget fysisk, og
det er mig, der animerer det, det er mig,
der har opgaven med at gøre det til noget
levende. Så jeg tror, det er den der ejerfornemmelse over noget – ”jeg har skabt
det her - og det er mega fedt”. De er jo så
stolte over de her figurer – vanvittigt. ”
Hannah fremhæver i citatet den skabende
tilgangs betydning for elevernes engage
ment. Når eleverne er engagerede, er det
fordi, at de er nødt til at knytte en aktiv
forbindelse til verdens sociale og materi
elle virkelighed, når de deltager i skabende
proces. Man kan ikke forblive i sin egen
verden, hvis man vil skabe noget. Sam
tidig er det konkrete sanselige arbejde
med at forme og animere de fysiske og
digitale materialer, i arbejdet med dukke
animationsfilmen, med til at ansvarliggøre
eleverne. Det er dem, der handler i verden
og med deres hænder levendegør noget,
som ikke tidligere fandtes. Når eleverne
skaber noget med egne hænder, befinder
de sig inden for det, som uddannelses

83

filosoffen Gert Biesta kalder håndens
domæne, dvs. der, hvor initiativet og hand
lingen finder sted, og når eleverne handler
og tager initiativ, vil de støde på forskel
lige former for materiel, fysisk og social
modstand. En modstand der kan skabe
engagement, når eleverne bruger deres
vilje til at arbejde aktivt og konstruktivt
med den (Biesta 2015).
Dukkeanimation og aktivt samarbejde
”Der er jo børn, som vi virkelig plejer at
struggle med, i forhold til at børnene ikke
rigtig gider, de kan ikke se, hvorfor de
skal i skole, hvorfor skal de lære de her
ting. Hvor vi så har hørt, fordi vi havde
jo skole/hjem samtaler i sidste uge, hvor
der var en, der sagde: ”Jamen han sprang
ud af sengen hver morgen, han skulle
bare op og lave stop motion. Hvor det
var sådan lidt, det havde hun aldrig set
før. De vil det så meget, at de ligefrem
ændrer adfærd. Jeg har nogen, der normalt ikke er særligt samarbejdsvillige,
som pludselig bare arbejder super godt
i et team, laver ting hvor man sidder

Samarbejde om en
lang række æstetisksanselige, ideudviklende
og kreative processer.
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og tænker, jeg vidste slet ikke, du kunne
arbejde på denne her måde.”
Som pædagogen Hannah fremhæver i
citatet, så medførte det skabende arbejde
med dukkeanimation et elevengagement,
der resulterede i, at mange af eleverne
samarbejdede i deres animationsgrup
per på nye og mere aktive og energiske
måder. Udviklingen af disse nye samar
bejdsevner hang bl.a. sammen med at
eleverne i fællesskab i deres animations
grupper skulle bygge deres dukker og
efterfølgende igennem animationspro
cessen bringe dukkerne ”til live” ved at få
dukkerne til at bevæge sig via stop motion
teknik i.
Engagerende materialer
Centralt i det skabende arbejde med
dukkeanimation er, at eleverne ofte er
optaget af at gøre noget aktivt formende
med forskellige mere eller mindre genstri
dige materialer. I følgende observation fra
temaugen er en gruppe ved at skabe en
dukkeanimationsfilm de kalder for Disco
festen:
Rikke og Nanna står ved deres arbejds
bord. Den ene pige Rikke tegner på
en baggrund med farveblyanter. Den
anden pige Nanna ælter sort slik clay
ved at trække det ud, så det bliver
tyndere og trykke det sammen igen.
”Skal den her være diskofarvet”,
spørger Rikke, om den baggrund hun er
ved at tegne.
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”Ja – det er super”, svarer Nanna, mens
hun ælter videre. Nanna forklarer, at
hun er ved at lave to radioer. ”God ide”,
siger Rikke. Frank, gruppens tredje
medlem, kommer hen til bordet. I
hånden har han et aluminiumsskelet,
han er ved at forme ”Frank vi skal lave
radioer, vil du finde noget gult”, siger
Nanna. Frank lægger skelettet og går
hen til materialebordet midt i lokalet,
åbner en bøtte med gult slik clay, hiver
en klump op af bøtten, og går hen, og
giver det til Nanna. ”Tak Frank”, siger
Nanna og taler videre: ”Ok vores mål
for i dag er at blive færdige med duk
ker, rekvisitter og baggrunde og nå at
optage”.
I deres animationsgruppe er Rikke, Nanna
og Frank her alle optagede af at forme
og gøre noget med forskellige materialer
(papir, aluminiumstråd og silk clay) sam
tidig med, at de løbende vurderer deres
udformning af materialerne og koordine
rer deres fremtidige arbejdsproces. Det
aktive formende arbejde, hvor de hele
tiden bevæger kroppen i udformningen af
materialerne, understøtter deres evne til
at samarbejde med hinanden, fordi sam
arbejdet bliver konkret, fysisk og håndgri
beligt for dem. Det var et gennemgående
træk i de videointerviews, vi lavede med
eleverne, at de synes, det var særligt sjovt
at bygge dukker ud af aluminiums tråd
og silk clay. Sociologen Richard Sennett
beskriver i den sammenhæng, at man
bliver nysgerrig og engageret af at arbejde
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med materialer, som man har mulighed
for at for at lave om på og transformere
til noget andet, samtidig med at det også
virker engagerende, at man kan tillægge
materialer menneskelige egenskaber
(Sennett 2009:128).
Materialer og modstand
Elevernes engagerede arbejde med mate
rialerne hang dog på ingen måde sammen
med, at det var nemt for eleverne at bygge
dukker ud af disse materialer. Det var nær
mere materialernes modstand, der bidrog
til engagement og samarbejde:
Pigen Rikke sidder på gruppens
arbejdsbord med en lang rulle alumi
niumstråd i hænderne. Hun går i gang
med at forme og sno tråden, så den
kan blive til et hundeskelet med hoved,
ryg og fire ben, der senere skal beklæ
des med silk clay. De to andre medlem
mer af arbejdsgruppen, pigen Nanna og
drengen Frank, står på gulvet ved siden
af arbejdsbordet og ser på. Nanna
træder til og hjælper med at holde ske
lettet, så Rikke kan komme til at forme
skelettet, så det består af to snore, der
løber ved siden af hinanden. ”Så skal
der snoes”, siger Rikke. ”Lad os sno en
ad gangen,” siger Frank og begynder at
sno det ene ben. Efterhånden med stor
møje og besvær får Rikke, Nanna og
Frank i fællesskab snoet hundeskelet
tet sammen.
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”Det ser ud til at vi er nødt til at starte
forfra,” siger Nanna. Hundeskelettet er
blevet skævt, og de begynder i fælles
skab at sno det ud igen. Derefter star
ter processen forfra, og de begynder i
fællesskab på ny at forme skelettet.

I eksemplet kæmper animationsgruppen
med den modstand, materialet yder dem,
og i bearbejdelsen må der eksperimente
res og findes nye løsninger for at få mate
rialer og kreativitet til at leve op til deres
ambitioner. Modstand drejer sig, ifølge
Sennett, om kendsgerninger, der står i
vejen for viljen og Sennett opererer med
to former for modstand. Den ene er den
modstand, som blokerer for vores arbejde,
som eksempelvis en knast i et stykke træ
og den anden er den, hvor vi selv skaber
vores modstand, når eksempelvis en
portrætmaler vælger at starte forfra.
I den første form for modstand er der
altså noget, der står i vejen for os, og i den
anden form bidrager vi selv til at skabe
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fordi skoledagen var organiseret ander
ledes, samtidig med at der, i kraft af forsk
ningsprojektet, var nogle andre forudsæt
ninger for lærer- og pædagogsamarbejdet

vores vanskeligheder (Sennett 2009:218).
I den ovenstående observation er begge
disse modstandsformer i spil. Først for
søger en enkelt elev at få formet skelettet
til hunden, men aluminiumsmaterialet
yder hende modstand, og derfor træder
de to andre elever til for at hjælpe. Ved
fælles hjælp får de materialet modelleret,
men de er ikke tilfredse med resultatet.
De overvinder således første form for
modstand, men beslutter herefter at give
sig selv modstand, idet de synes at have
et æstetisk kodeks for udformningen,
hvilket gør, at de må vikle ud og starte for
fra. I elevernes håndtering af materialet
får de gennem den erfarede modstand en
forståelse for materialernes muligheder
og utilstrækkelighed såvel som deres
egne og deres samarbejdspartneres,
men de får også mulighed for at erfare
samarbejdets skabende potentiale, når
de ved fælles hjælp overvinder modstand
på vejen mod et fælles mål. At eleverne
i temaugen fik gode muligheder for at
erfare samarbejdets skabende potentiale
hang sammen med, at de i temaugen
havde større mulighed for fordybelse,

Folkeskolens organisering og lærer- og
pædagogsamarbejdet
Med folkeskolereformen fra 2014 fik
pædagogerne, som bekendt, en mere
fremtrædende rolle i skolen. En stor del
af pædagogernes arbejde foregår i dag
i undervisningen i indskolingen, hvor de
samarbejder med lærerne om at skabe et
inkluderende undervisningsmiljø. Sam
tidig er skolens kultur typisk domineret
af stærke grænser mellem fag og tids
afgrænsede lektioner og professioners
viden og kunnen, og umiddelbart kan det
synes mest logisk, at pædagogernes nye
rolle i skolen skal tilpasse sig denne eksi
sterende kultur (Rasmussen 2017:101).
I vores forskningsprojekt kunne eleverne
i temaugen i 4 lektioner om dagen udeluk
kende fordybe sig i arbejdet med dukke
animation, mens pædagogen og lære
ren ofte begge to var tilstede sammen
med eleverne. Dog var det læreren, der
stod for undervisningen og den detal
jerede planlægning af undervisningen i
temaugen, idet det var hende, der havde
forberedelsestiden til det, og på mange
folkeskoler er det da også en naturlig del
af den organisatoriske ramme, at pæda
gogerne ikke får forberedelsestid til at
planlægge undervisningen i samarbejde
med lærerne.
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Elevengagement og skabende lærerog pædagogsamarbejde
I forbindelse med forskningsprojektet
afholdt vi tre workshops, hvor pædago
gen og læreren selv skulle samarbejde
om at finde på en historie, lave dukker
ud af aluminiumstråd og silk clay og
optage en dukkeanimationsfilm. Ideen
med disse workshops var, at pædagog
og lærer selv skulle prøve at samarbejde
om de skabende processer, som eleverne
skulle samarbejde om i temaugen. Disse
workshops viste sig at danne grobund for
udviklingen af et stort elevengagement i
temaugen. Pædagogen og læreren brugte
deres fælles erfaringer fra de forskellige
workshops til at forberede eleverne
grundigt på og fortælle dem om, hvad der
skulle ske i temaugen, hvilket skabte en
forudgående interesse blandt eleverne.
Pædagogen Hannah forklarer det således:
”Jeg har kunnet se, at det (det skabende
arbejde med dukkeanimation) er noget,
der har fanget dem, fordi de har været
forberedt på det. Ved at der også kommer en interesse fra vores, altså læreres
og pædagogs side, så er det også sådan
lidt, når de synes, det er spændende, så
må der være noget omkring det, så er
det ikke bare noget, vi skal – altså det
der med at give udtryk for, at det her
bliver sjovt. Det er ikke bare noget, I skal
lære, men det er noget, I faktisk får rigtig
meget sjov ud af.”

87

Udover at pædagog og lærer fortalte
eleverne, om hvad der skulle ske i tema
ugen, viste de også eleverne forskellige
dukkeanimationsfilm og introducerede
dem til den stop motion app, de skulle
arbejde med i temaugen, hvilket bevirkede
at mange elever downloadede appen og
begyndte at eksperimentere med den.
Samtidig gjorde pædagogen og læreren
det, at de viste eleverne de dukker, de
havde skabt i løbet af de forskellige
workshops. Hannah forklarer det således:
”Vi har også vist det, vi har arbejdet med.
I går var vi til den her workshop, hvor vi
lavede det her og viste dukkerne, som vi
så også har lavet, så de kan se, hvad det
bliver til, og jo mere fysisk det bliver, og jo
mere de kan se, hvad det er, de skal – jo
nemmere er det nok også for dem at få
visualiseret, så de ikke bare går ind i det
og tænker, jeg aner ikke, hvad jeg skal.”
At pædagogen og læreren viste eleverne
de dukker, som de selv havde samarbejdet
om at skabe, bidrog ifølge Hannah til at
engagere eleverne:
”De blev super imponerede. De synes, det
var så sjovt og helt vildt, at man kunne
lave sådan noget, og at vi havde lavet
det. De var næsten sådan helt vantro
”Ej har du lavet den?” ”Ja, det har jeg”
”Whauv”. Altså det der med at vi også
gør en indsats, vi yder noget udover selve
temaugen, det tror jeg gør meget – altså
viser vi også har interesse for det.”
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Eleverne bliver, som det fremgår af inter
viewuddraget, smittet af pædagogens og
lærernes eget engagement, og det har en
stor betydning, at pædagogen og læreren
faktisk selv har engageret sig i og haft
tid til at samarbejde om at skabe noget,
hvilket de typisk ikke har. For som Hanna
fortæller, så opstår hendes forberedelses
tid normalt:
”… hvis jeg ellers lige møder Lise op ad
trappen, så briefer vi lige hinanden med,
hvad vi godt kunne tænke os. Så siger
hun i klasseværelset, hvad det er, hun
gerne vil have mig til at gøre, og så gør
jeg det.”

88

Og i forhold til folkeskolens fremtidige
organisering af det tværprofessionelle
samarbejde mellem pædagoger og lærere
kan man overveje, hvad det ville betyde
for elevernes engagement, hvis pæda
gogen og læreren havde tid til at sam
arbejde om at forberede undervisningen,
og dermed begge to var forberedt på,
hvad der skulle ske i den undervisning, de
så ofte befinder sig sammen i. Samtidig
kunne man overveje, i højere grad, at lade
pædagoger og lærere samarbejde om
at planlægge temauger og tværfaglige
forløb, fordi det kan give eleverne tid til at
fordybe sig i og samarbejde om skabende
arbejde, hvilket styrker deres engage
ment.

VIA University College
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i

Stop motion er en animationsteknik, som anvendes til at skabe illusion om bevægelse med. Man
flytter en dukke lidt, tager et billede, og flytter den lidt mere og så fremdeles for til sidst at afspille
billederne hurtigt efter hinanden, hvilket skaber en illusion om bevægelse (Ahm & Ringskou 2018).
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Af Sine Weissshädel og Mai-Britt Beck Nielsen

Når familier i udsatte
positioner hjælper de
professionelle
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Sine Weissshädel er cand. pæd. psyk. og ansat som lektor ved Pædagoguddannelsen,
Campus Viborg og Mai-Britt Beck Nielsen er cand. soc. og ansat som adjunkt ved
Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro

I de danske skoler, daginstitutioner, børne- og familieafdelinger,
sundhedspleje og PPR stifter medarbejdere bekendtskab med
familier, som befinder sig i en udsat position, hvor de i kortere eller
længere perioder kan have brug for hjælp. Hjælp til deres børn. Hjælp,
som de er afhængige af, at det kommunale system iværksætter,
da det er her, de faglige kompetencer og økonomiske ressourcer
findes. Men hvordan hjælper de kommunale instanser og de
fagprofessionelle medarbejdere så disse familier bedst? Det er et
spørgsmål, som ikke let besvares.
Det gode samarbejde mellem familier og
fagprofessionelle
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.

Familiers stemme i samarbejdet med
professionelle
Der har i årevis været et politisk fokus på
børn og forældres retssikkerhed samt på
at lave tidlige og forebyggende indsatser
for familier i udsatte positioner. Med
Barnets Reform fra 2011 blev det centralt,
at problemerne i videst muligt omfang
skal løses i et tæt samarbejde med barnet
og dets familie. Derfor er det relevant at

Liv i Skolen • 4/2019

NÅR FAMILIER I UDSATTE POSITIONER HJÆLPER...

I samskabelse bidrager
alle parter med
ressourcer.

se på, hvordan familier oplever at blive
inddraget i samarbejdet om den rette
hjælp og støtte.
Internationale studier, som har beskæf
tiget sig med forældres erfaringer med
samarbejdet med professionelle, viser, at
forældre oplever kontakten som ”umen
neskelig” (Diorio, 1992; Drake, 1996), at
forældre er bange for de professionel
les magt og systemet (Darlington, 2010;
Lalayants, 2013), og at de føler sig mis
forstået (Corby, 1996). De oplever, at de
har ringe mulighed for at diskutere deres
sag, få lagt stemme til deres meninger,
selv når der er gjort en indsats for at øge
deres involvering, og at de er udfordret af,
at de professionelle har forudindtagede
holdninger til deres familie, problemer og
behov (Dumbrill, 2006; Lalayants, 2013).
Et dansk studie beskriver, at der i mødet
mellem borgere og professionelle i høj
grad foretages skøn samt træffes beslut
ninger og afgørelser ud fra de gældende
sandheder om det gode liv for borgerne.
De professionelle påvirkes ikke kun af
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egne holdninger og værdier, men også af
den institution, som de arbejder i og de
dominerende institutionsfortællinger om,
hvad der opfattes retfærdigt og fagligt
korrekt. Der er en overvejende forståelse
af borgere som ikke værende i stand til at
se realistisk på deres egen situation. (Høi
lund & Juul, 2015; Jensen, 2014).
Ovenstående vidner om, at det, på trods
af gode intentioner og stort fokus fra
både politisk hold og fra de professionelle,
er en yderst vanskelig opgave at give
stemme til familier, hvis børn har behov
for særlig støtte – eller måske snarere at
give disse familier en oplevelse af, at de
er inddraget i og har indflydelse på den
hjælp, der iværksættes for at afhjælpe
deres problemer.
Vi har derfor valgt at sætte fokus på at
udvikle samarbejdsredskaber mellem de
professionelle og familierne, som sikrer, at
familiers holdninger, ønsker og oplevel
ser systematisk inddrages i mødet med
de professionelle, som skal yde hjælp og
støtte, og at disse holdninger, ønsker og
oplevelser tillægges værdi i samarbejdet.
Undersøgelse af det gode møde
På baggrund af ovenstående viden har vi
igennem de sidste 1½ år haft et samar
bejde med Skive Kommune. Kommunen
gik aktivt ind i samarbejdet ved at etab
lere en styregruppe bestående af ledel
seslaget i kommunens Skole-/dagtilbudsog Familieafdeling. Herudover stillede
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styregruppen medarbejdere fra relevante
fagprofessioner (sundhedspleje, PPR,
familiebehandling, socialrådgivning, skole,
dagtilbud) til rådighed i en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen blev udvidet med fire for
ældre, som har erfaring i samarbejde med
fagprofessionelle i kommunen. Sammen
har vi udforsket muligheder for at styrke
familiernes stemme i samarbejdet med de
professionelle og give dem oplevelsen af,
at deres stemme har værdi og betydning
for den hjælp og støtte, som sættes i værk
for deres børn.

I søgen efter en forståelse af, hvad der
skal til for at familier oplever sig hørt i
samarbejdet med fagprofessionelle, har
vi foretaget en kvalitativ undersøgelse
bestående af en række interviews med
forældre og fagprofessionelle (skolele
der, familiebehandler, handicapterapeut,
pædagog) med henblik på at belyse, hvad
forældre og fagprofessionelle oplever som
”det gode møde”.

Kontakt til Skive kommune
- Nedsættelse af styre
gruppe og arbejdsgruppe
på baggrund af tidligere
samarbejde
Teori og eksisterende viden
- National og international viden
og teori om borgerinddragelse,
feedbackmetoder, anerkendelse
- “Familien i fokus”

Implementering
- Fyraftensmøde for
professionelle
- Afprøvning af konkrete
ideér i møder mellem familien
og professionelle

Forskningsspørgsmål
1. Hvad kendetegner ifølge de professi
onelle og de udsatte familier “det gode
møde”.
Hvilke forskelle og ligheder bliver tyde
lige i deres udsagn?
Hvad skal være tilstede for, at de
udsatte familier oplever sig hørt og
oplever deres stemme tillagt værdi?
2. Hvordan kan vi sammen med familier
og de professionelle, udvikle et sam
arbejdsredskab som systematisk kan
bringe familiens stemme ind og give
den værdi - baseret på erfaringer fra
både familier og professionelle?

Dataanalyse
- Åben kodning og
efterfølgende tematisk
analyse af interviews
- Åben kodning af udsagn
og ideér fra workshop til
efterfølgende behandling i
arbejdsgruppe

Operationalisering/
dataindsamlingsinstrumenter
- Interviews optaget på
diktafon
- Aflytning af optagelser
- Transskriptioner, som
databehandles i NVivo

Figur 1: Forskningsdesign

Forskningsdesign
- Semistrukturerede interviews
med forældre og professionelle,
som har erfaring i at afholde
møder vedr. hjælp til børn
Valg af cases
- 6 familier udvalgt af børneog familieafdelingen
- 4 professionelle udvalgt af
deltagere af arbejdsgruppen
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Efter dataindsamling lavede vi en tema
tisk analyse af de afholdte interviews.
Denne analyse dannede baggrund for en
workshop for alle interesserede informan
ter samt arbejds- og styregruppen.
Som afslutning på projektet afholdt Skive
kommune et fyraftensmøde for fag
professionelle i skoler, dagtilbud, PPR,
Familiesektionen og sundhedspleje, hvor
undersøgelsens resultater blev formidlet
og debatteret.
Vi vil i det følgende præsentere under
søgelsens fund for derefter at dele
erfaringer med mulighederne i at arbejde
med workshop som en metode til at
understøtte og udvikle det gode møde og
samarbejde mellem familier og fagprofes
sionelle.
De vigtigste fund om det gode møde
Det var vores hensigt, at børnene skulle
inddrages i de kvalitative interviews på
lige fod med deres forældre. Forældrene
ønskede imidlertid ikke deres børn ind
draget i interviewene, begrundet i, at
deres barn ikke ville kunne ”holde til det”.
Denne forståelse blev også tydelig igen
nem interviews, hvor forældre fortalte,
at de ikke mener, at deres børn vil kunne
”holde til”, ”være i” eller ”skal udsættes
for” at deltage i de møder, hvor børnenes
behov for hjælp drøftes. Hjælp bliver
således iværksat uden at børnene er
en aktiv del af denne proces.
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Problemerne skal i
videst muligt omfang
løses i et tæt sam
arbejde med barnet og
dets familie.

Alene det, at forældre italesatte dette, gav
os endnu større motivation for at bidrage
til at udvikle samarbejdsredskaber til gode
møder, hvor forældrene oplever, at deres
stemme høres og får værdi.
Hvis det kan lykkes at give forældrene
oplevelsen af gode møder, vil de måske
også på sigt få den oplevelse, at deres
børn kan deltage i møder, så børnenes
stemmer ligeledes kan blive hørt.
Det blev tydeligt i undersøgelsen, at det
for forældrene har stor betydning, at de
fagprofessionelle kender eller har forholdt
sig til det barn, mødet handler om. Møde
deltagere fra f.eks. sundhedspleje eller
PPR vil muligvis kunne nikke genken
dende til, at de ikke på forhånd har mødt
det barn, et møde drejer sig om. Her bliver
det ifølge undersøgelsen vigtigt for foræl
drene, at barnet bliver ”et rigtigt menne
ske” for de fagprofessionelle, og ikke bare
er ord på et stykke papir. De professio
nelle skal vide, hvem der tales om.
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Forældrene oplever det gode møde, når
de anerkendes med den viden, de har om
deres barn og på lige fod med den faglige
viden, som de fagprofessionelle har. En
mor udtrykker det på denne måde:
Jeg er godt nok mor, men jeg har ikke
den professionelle tilgang til tingene, og
jeg har ikke den indsigt, den faglighed,
som de har, deres uddannelse. Der er jeg
stærkt underlegen. Men når det er sagt,
så mener jeg stadigvæk, at min titel (som
mor, red.) tæller.
Ligeledes har sproget en betydning for, at
forældrene oplever et godt møde:
Ja, for alt det de sidder og siger, altså det
er jo professionelt sprog, jeg skal jo have
det skåret ud i pap og det er bare sådan
det er. Altså jeg forstår mig ikke på alt
det der. Det er jo som at høre lægesnak.
Det er kendetegnende, at både forældre
og professionelle udtrykker en opmærk
somhed på og et behov for at føle tryghed,
når man mødes for at tale om problem
løsninger for familier i udsatte positioner.
Dog viser undersøgelsen, at det, som
de professionelle tror, er medvirkende til
at skabe tryghed, ikke nødvendigvis er
tryghedsskabende for forældrene. En fag
professionel udtaler:
Man kender de mennesker (de andre
fagprofessionelle, red.) man går til møder
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med og det betyder også rigtig meget […]
og man har samarbejdet med dem og når
man har været i faget i mange år […] Det
tror jeg også at det må være dejligt for
forældrene, fordi at de føler … fordi det
bliver lidt mere omsorgsfuldt, hvis man
kender hinanden på fornavn, […] at de kan
høre, ved I hvad, det vil vi lige prøve at
snakke videre om.
At kende hinanden opfattes af de fagpro
fessionelle som en styrke for samarbejdet
og for mødet med familien, fordi det – set
fra de professionelles synspunkt – er med
til at give forældrene indtryk af, at ”man
ved hvad hinanden gør”. Set fra forældre
nes synspunkt, kan oplevelsen imidler
tid være en anden. En forælder siger om
antallet af mødedeltagere og det, at de
fagprofessionelle kender hinanden:
Jamen altså, når man kommer ind i sådan
en situation, så danner man sig jo først et
overblik over, hvem det er, der sidder der,
og der føler man sig måske lidt outnumb
ered i forhold til professionelle. Ikke at
man nødvendigvis behøver at være det,
men altså, man tænker umiddelbart
over: ”hvem hører på mig” i denne her…
fordi det var jo kommunens folk, der sad
omkring det bord. Og jeg havde ikke
nogen rådgiver, altså ligesom på min side,
som jeg måske havde hyret til at lytte
på mig, så derfor virkede det sådan lidt
intimiderende umiddelbart lige at komme
derind, men når man så sad der, og fik
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snakket de forskellige forhold igennem,
så havde jeg en følelse af, at …. ja, at blive
lyttet til og forstået.
Workshop som metode i samarbejdet
med forældre
Workshops er kendetegnede ved, at de
inviterede deltagere arbejder aktivt, frem
for at lytte passivt.
Vi arbejdede med fremtidsværksted og
benyttede en visuel præsentation til
at give et overblik over, hvad der skulle
foregå på workshopdagen. Der var positiv
respons på den visuelle præsentation,
som blev hængt op, så det var muligt for
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alle deltagere at følge med i dagsordenen
under hele workshoppen.
Vi valgte at både forældre og professio
nelle skulle deltage i workshoppen for at
være tro mod udgangspunktet i projektet
– nemlig at få familiers stemme ind i sam
arbejdet og give den værdi. Workshop
pens afsæt var fundene fra de afholdte
interviews. Målet med workshoppen var,
at deltagerne blev i stand til at udvikle
og konkretisere idéer til ”det gode møde”
med udgangspunkt i fundene. Deltagerne
i workshoppen bearbejdede fundene ud
fra spørgsmål og opgaver, vi stillede dem:
først Idéstafet og derefter storyboard.
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Idéstafetarket bliver brugt som startskud til idéudveksling og til på kort tid at bidrage
til gruppens idéer. Hver deltager får udleveret et idéstafet ark, skriver sin idé, hvorefter det bliver sendt videre til den næste i gruppen, som kan videreudvikle på idéen.
Næste idé bliver skrevet ned af hver deltager og sendt videre til videreudvikling.
Runden fortsætter så længe gruppen kan finde på idéer.
Storyboardet bliver brugt som opgave/redskab til brug i et fremtidsværksted. Del
tagerne skal i grupperne diskutere og visualisere i storyboardet hvordan deres idé er
blevet en succes om fem år. Storyboardet bliver brugt som gruppens visuelle præsen
tation i et iscenesat TV-nyhedsindslag, som er rammen for deres præsentation.
Outcome af workshoppen
I opsamlingen fra workshoppen talte
deltagerne sig frem til 6 konkrete idéer til
forbedring og kvalificering/optimering af
gode møder.
1.	At have et billede af barnet liggende
midt på bordet under mødet
2.	At have et ”båthorn”, hvis de professio
nelle bliver for faglige i deres sprog
3.	At have et korps af forældre, som har
prøvet at holde møder med professio
nelle, som kan bistå og rådgive ”nye”

forældre forud for og evt. under et
møde.
4.	At referater fra mødet er velskrevne
og giver et retvisende og uddybende
billede af mødets indhold.
5.	At have en ”målmand”, hvis opgave
det er at sikre, at de mål der sættes,
er realistiske, at målene prioriteres,
og at der aftales en tydelig plan for
opfølgning.
6.	Forældregrupper til erfaringsudveksling,
så man ikke oplever sig alene med sit/
sine problemer.
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De 6 konkrete idéer blev fremlagt for sty
regruppen, som udvalgte 3 idéer til videre
udvikling og afprøvning:
1.	At have et billede af barnet liggende
midt på bordet under mødet
2.	At have et ”båthorn”, hvis de professio
nelle bliver for faglige i deres sprog
3.	At have en ”målmand”, hvis opgave det
er at sikre, at de mål der sættes, er rea
listiske, at målene prioriteres, og at der
aftales en tydelig plan for opfølgning.
I den mundtlige evaluering af workshop
pen blev pointeret særligt 3 perspektiver,
som betydningsfulde for mødedeltagerne:
-	Forældre erfarer, at de professionelle
”bliver mere menneskelige”.
-	Forældrene synes, at alle forældre
skulle have mulighed for at deltage på
sådan en workshop, for man føler sig
virkelig inddraget.
-	”Det er godt at opleve at det er os
forældre, der er de professionelle”.
-	De professionelle erfarer at forældrene
er gode til at sætte ord på, hvad der
er svært og hvorfor og at komme med
tydelige og konkrete bud på idéer til
løsninger.
Fra forskning til samskabelse
I udgangspunktet havde vi et ønske om
at blive klogere på, hvad gode møder
er, og at udvikle ideer til at gøre møder
bedre – sammen med de professionelle.
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Processen har imidlertid vist, at også for
ældrene blev vigtige samarbejdspartnere,
og at det, vi primært havde set som et
forskningsprojekt, blev en samskabelses
proces.
Samskabelse er et forholdsvis nyt begreb.
Agger og Tortzen (2005) har udarbejdet
et forskningsreview om samskabelse, som
giver et overblik over den eksisterende
viden om samskabelse og præsenterer
følgende definition:
-	Samskabelse er aktiv involvering af
borgere baseret på partnerskaber og
fælles ansvar mellem det offentlige,
borgere og private partnerskaber eller
virksomheder
-	I samskabelse bidrager alle parter med
ressourcer – især i form af viden
-	I samskabelse antages det, at “almindelige borgere” har værdifuld viden,
som kan bidrage til at udvikle kvaliteten af de offentlige services
-	Samskabelse ser borgere som aktive
ressourcer fremfor passive forbrugere
-	Samskabelse understøtter sam
arbejdende og ligeværdige relationer
mellem medarbejdere og borgere
-	Samskabelse har fokus på at levere
varige resultater fremfor services eller
produkter
-	Samskabelse kan supplere, udvikle
eller helt erstatte de offentlige ydelser
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”Samskabelsesprojekter” vil altså pr.
definition indebære, at man ”udvikler og
producerer velfærd sammen med og ikke
for borgerne” (Agger & Tortzen, 2005).
Hvordan blev forskningsprojektet så til
samskabelse? Arbejdsgruppen, work
shoppen og fyraftensmødet blev betyd
ningsfulde og afgørende fora for dette.
Vi var i udgangspunktet optagede af at
få familiernes stemme ind – ikke blot i
det færdige resultat, men også i proces
sen. Vi ønskede altså aktivt at involvere
forældrene i et forpligtende partnerskab
og en ligeværdig relation, hvor forældre
nes viden skulle anvendes til at supplere
og kvalificere de fagprofessionelles viden.
Forældrenes deltagelse som erfaringseks
perter gav en helt unik mulighed for at få
perspektiver ind, som vi forskningsmed
arbejdere og de fagprofessionelle ikke fik
øje på.
I arbejdsgruppen bidrog forældrene aktivt
i dels planlægningen af workshoppen til
udvikling af konkrete idéer på baggrund
af fundene i de kvalitative interview, dels
i den efterfølgende bearbejdning og
kvalificering af idéerne. I workshoppen
arbejdede de på lige fod med de profes
sionelle med at generere ideerne.
Vi fandt det oplagt at invitere forældrene
med til det afsluttende fyraftensmøde,
som typisk er for medarbejdere og der
med fagprofessionelle. I dette tilfælde fik
forældrene en aktiv rolle på mødet. Det
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gav en ekstra kvalificerende dimension,
da forældrene med egne ord og tilstede
værelse fortalte om deres synspunkter og
oplevelser fra deltagelse i arbejdsgruppen
og i workshoppen og deltog i den efter
følgende debat om emnet.
Workshoppens og fyraftensmødets
potentiale
Vi har med denne artikel givet et indtryk
af, hvordan workshops kan understøtte en
samskabelsesproces, som har til formål
at arbejde med udvikling af eksisterende
praksis. I denne sammenhæng har det
handlet om at udvikle ideer og redskaber
til at øge familiernes mulighed for at
komme til orde ved at gøre gode møder
bedre. Man kan imidlertid også forestille
sig, at workshops kan anvendes i andre
sammenhænge, hvor fagprofessionelle og
forældre – og måske børn – i samarbejde
skal blive klogere på, hvordan man kan
gøre daglig praksis bedre.
Det kommunale fyraftensmøde er et
godt forum til videreformidling af udvik
lingsprojekter, hvor man har et ønske
om at brede viden og resultater ud til
medarbejdere. Når medarbejdere infor
meres og inddrages, øges muligheden
for implementering i en daglige praksis,
da fyraftensmødet giver rum til debat,
videns- og erfaringsudveksling, som
medarbejderne kan tage med og lade sig
inspirere af.
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I faciliteringen af et praksisnært forsk
nings- og udviklingsprojekt bliver det
betydningsfuldt, at facilitatorerne ikke er
en del af medarbejderstaben i kommu
nen, idet man som udefrakommende kan
forholde sig mere objektivt, undrende og
nysgerrigt til den eksisterende praksis.
Det var muligt for os, både i arbejdsgrup
pen, til workshoppen og fyraftensmødet
at forholde os distanceret til sager, perso
ner og eventuelle/potentielle diskurser i
det kommunale regi.
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Der kan naturligvis opstå interessekon
flikter eller italesættes meget kontrover
sielle meninger eller udtalelser fra både
professionelle og forældre og som man
skal være forberedt på at håndtere aner
kendende og være førstehjælper på for at
få de vigtige pointer frem.
Anvender man principperne for samska
belse og inviterer familier ind i et ligevær
digt samarbejde, optimeres muligheden
for, at familier og fagprofessionelle får et
andet syn på og en anden forståelse af
hinanden. Dette kan skabe potentiale for
at styrke familiernes stemme og give den
værdi i samarbejdet.
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God start på
lærerstartsordninger
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Artiklen indledes med kort argumentation for, hvorfor mentoring
er vigtig i overgangen 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. Tre af temaerne: formål og indhold, udvælgelse af mentor
og funktionsbeskrivelse uddybes.

Hvorfor mentoring
”Hvis man ikke kan klare en fuld stilling og
dens udfordringer fra dag ét som lærer, så
må der være noget i vejen med lærer
uddannelsen”. Sådan en udtalelse eller
udtalelser der ligner, støder man ofte på,
når man taler om støtte til nyuddannede
lærere. Udtalelsen tyder på en forståelse
af, at en uddannelse må dække alt hvad et
lærerjob indebærer og at lærerjobbet som
sådan ikke forandrer sig. Men ikke alt kan
forberedes og læres i en læreruddannelse,
selvom læreruddannelsen uden tvivl kan
forbedres jf. (Styrelsen for Forskning og
Uddannelse, 2018). Læreruddannelsen kan

give lærerne de bedst mulige forudsæt
ninger for at blive dygtige professions
udøvere, men nogle sider af lærerjobbet
erfares og læres bedst gennem løbende
praksis i professionen, når man er uddan
net, og denne læring bliver endnu mere
effektiv, hvis den i begyndelsen af et
lærerliv bliver knyttet an til systema
tisk vejledning jf. Det norske Stortingets
meldinger Nr. 16 2006- 2007 (Kunnskaps
departementet, 2006). Lærere i dag må
løbende udvikle sig og lære for at kunne
imødekomme de behov et samfund har til
skole og uddannelse. Derfor må lærerud
dannelse ses som et gedigent udgangs
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Eksplicitering af
formålet med mentoring.

punkt mere end som et endeligt resultat,
og fremadrettet må lærere også kvalifice
res til effektivt at lære på arbejdspladsen.
I Danmark har man i modsætning til
mange andre lande ingen national ordning
mht. faste lærerstartsordninger med det
formål at støtte de nye lærere. Det forgår
meget arbitrært og forskelligt fra kom
mune til kommune. Det generelle billede
er, at de nye lærere i et vist omfang til
godeses mht. rammerne for deres arbejde.
Fx angiver 50 % af informanterne i en
undersøgelse om, hvordan praksis mod
tager nye lærere (Frederiksen, Krøjgaard,
& Paaske, 2017), at de nye lærere bliver
tilgodeset med undervisning i deres
linjefag, og at 36 % af informanterne har
færre skematimer. Men undersøgelsen
viser også, at næsten halvdelen af de nye
lærere oplever, at der generelt har været
mangel på struktur og plan for deres
start på en skole. Langt over halvdelen
af lærerne giver udtryk for, at selv den
mest basale introduktion til fx årsplan for
skolens aktiviteter, skole- og lærer-intra,
praktiske forhold som kopiering booking,
tjenestetidsaftaler mv. ikke har været
formaliseret. 42 % af undersøgelsens
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informanter har oplevet, at ledelsen slet
ikke eller i mindre grad tog initiativ til
etablering af sparring og vejledning i løbet
af de første år.
Undersøgelsen viser endvidere, at langt
over halvdelen af lærerne ikke får tilbudt
understøttende initiativer i lærerstarten.
Initiativer, som man fra forskningen ved,
kan bidrage både til fortsat professionel
udvikling, udvikling af selfefficacy og fod
fæste som lærer.
I projektet ”Lærerstart og fodfæste” er vi
en forskergruppe, der har haft fokus på at
udvikle designprincipper for lærerstarts
ordninger specielt med fokus på mentor
ordning. Designprincipper, som man på
en skole kan overveje, inden indførelse og
implementering af mentorordninger eller
løbende implementere i skolens udvikling
af mentorordninger, hvis man vil have
størst muligt udbytte af mentorordning
erne for de nyuddannede lærere.
Punkter til overvejelse
Vi ved fra international forskning, at lærer
startsordninger bør være formaliserede,
strukturerede og ikke mindst kontekst
sensitive i forhold til skoler og/ eller kom
muner, hvorfor principperne er formuleret
som punkter, der bør overvejes i forbin
delse med egen udarbejdelse af princip
per i forhold til den aktuelle kontekst i
forbindelse med etablering og udvikling
af lærerstartsordninger og dertil hørende
mentorordninger på skolerne.

VIA University College

Punkterne, der bør overvejes, er følgende:
-	Hvilke delelementer bør lærerstarts
ordningen indebære udover mentoring
(gensidige observationer, struktureret
formaliseret samarbejde med kolleger,
netværkskonstellationer med facilita
torer, ledelsesstøtte, seminarer, kurser,
workshops, teamundervisning)? Og
hvem har ansvaret for og initiativet til de
forskellige dele af ordningen?
- 	Hvor lang tid skal ordningen strække sig
over?
- 	Hvilke principper vil skolen have for
udvælgelse af mentorer (tæt på/ langt
fra)?
- 	Hvad skal formålet med mentoring
være? Hvad skal der lægges vægt på
i samtalerne, den sociale støtte, den
personlige støtte, støtte til professionel
udvikling – educative mentoring?
- 	Skal skolen have én til én mentoring,
gruppementoring eller peer-mentoring?
Eller en blanding?
- 	Hvor ofte skal der foregå mentoring
i løbet af et år, og hvem udarbejder
mødeplan og dagsordener for møderne?
- 	Skal gensidig observation dvs. både
observation af mentors eller andres
undervisning og observation af ny
lærers undervisning indgå som led i
mentorprocessen/ lærerstartsordnin
gen?
- 	Er der specielle overordnede temaer, der
skal berøres igennem mentoringforløbet
(fx i relation til skolens værdigrundlag)?
- 	Bør mentorforløbet suppleres eller
erstattes af peermentoring eller gruppe
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mentoring med henblik på gensidig
støtte fra ligestillede?
- 	Skal der udarbejdes en funktionsbeskri
velse for lærerstartsordning på skolen
f.eks. ud fra udvalgte ovenstående
designprincipper. Hvem skal udarbejde
den?
Af hensyn til artiklens omfang vil jeg
i nedenstående fokuserer se på:
Indhold og formål, udvælgelse af mentor,
og udarbejdelse af en funktionsbeskri
velse.
Formål med og indhold i mentor
samtalerne
Ifølge European Commission Staff Wor
king Document vedrørende “Developing
coherent and system-wide induction pro
grammes for beginning teachers” (2010)
fremgår det, at mentoring af nye lærere
bør indeholde såvel personlig støtte,
social støtte som professionel støtte
for at være effektiv. Når jeg har valgt
at uddybe formål og indhold i mentorsam
talerne, er det fordi, jeg har erfaret gen
nem samtaler med lærere, mentorer og
skoleledere og folk fra kommuner, at der
oftest ikke er en bevidsthed om indhold
og dermed formål i samtalerne. Formålet
formuleres ofte som ”at støtte nyuddan
nede lærere”, men hvori den støtte skal
bestå, hvori vægten skal lægges, har man
ikke tænkt over. Samtidig er det også min
erfaring, at hvis man ikke er præcis med
formålet vil støtten i overvejende grad
koncentrere sig om personlig og social
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Udvikling af selfefficacy
og fodfæste som lærer.

støtte og ikke i særlig grad støtte til fort
sat professionel udvikling.
Social støtte
Handler om at få støtte til at blive socia
liseret ind i den aktuelle skolekultur, om
små lavpraktiske ting eller om påmindelse
af opgaver i den nærmeste fremtid. Støt
ten kan være med til indføre den ny lærer
i skolens værdier, normer og praksis og til
at skabe overblik og tryghed. Samtidig
kan en sådan støtte også være med til, at
den nye lærer oplever, at skolens praksis
er velkonsolideret på måder, som ikke kan
udfordres. Introduktionen kan således
give en nødvendig tryghed men samtidig
også blive konserverende, altså ikke give
anledning til så megen nytænkning.
Ifølge Hobson et al. (Hobson, Ashby, &
A., & Tomlinson, P. D., 2009) er social
støtte til nyuddannede lærere vigtig for
at indføre NYL (ny lærer) i skolens normer
og værdier, idet det kan gøre samarbejde
og collaborativ læring mulig. Den sociale
støtte kan ligeledes være en vigtig faktor i
opnåelse af anerkendelse på skolen.
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Anerkendelse i arbejdet opnår et individ,
i følge Honneth, ved på den ene side at
indgå i et fællesskab med fælles værdier
og på den anden side ved netop at være
et enestående individ med en personlig
ballast, erfaringer og viden, der bidrager
til fællesskabet (Honneth & Willig, 2003)
(Honneth and Willig, 2006). Det betyder,
at læreren må have kendskab til skolens
fælles værdier og normer for at kunne
bidrage til fællesskabet. I dette lys bliver
dimensionen social støtte i mentorforløb
vigtig.
Men der tegner sig et billede af, at den
sociale støtte fylder rigtig meget i mange
mentorpraksisser i forhold til den spar
somme tid, der er afsat til mentoring. I
den landsdækkende survey om, hvordan
praksis møder ny lærer tilknyttet projek
tet” lærerstart og fodfæste” (Krøjgaard,
Paaske, & Frederiksen, 2017) skriver en
nyuddannet lærer:
Det ville have været dejligt med en folder,
man kunne hente, om hvad der gælder på
skolen, så man kunne bruge energien på
det, der er vigtigt.
At få skrevet en introduktionspjece med
praktiske oplysninger, beskrevne gængse
praksisser på skolen, lister over personer,
der har forskellige ansvarsområder, kunne
være en mulig løsning på for meget tids
forbrug på den sociale støtte i mentor
samtalerne.

VIA University College

Personlig støtte
Kan omfatte mange forskellige ting. Det
kan være gode råd, tips and tricks, klap på
skulderen, trøst, støtte i form af alminde
liggørelse eller en form for generalisering
af ny lærers præsentation af problemstil
linger. Karakteristisk for denne form for
støtte er, at analyse af selve udfordringen
med henblik på fremadrettet praksis ude
bliver. Der støttes gennem hverdagsagtige
og løsningsorienterede råd og forklaringer
fra mentor. Faren kan være, at mentor
forventer, at den nye lærer forventes at
overtage mentors måde at praktisere
undervisning på.
Ifølge Bandura (Bandura, 1997) er graden
af selfefficacy en betydningsfuld faktor
for mestrings- og kompetenceoplevelser
på et område. Selfefficacy ses som en
betydningsfuld drivkraft, når det det gæl
der kompetenceudvikling, da det det giver
den enkelte en tro på, at hun er i stand
til at mestre noget, som er af betydning.
Bandura peger på, at det at støtte den
enkeltes oplevelse af kompetencer inden
for et felt vil kunne bidrage til motivation
for videre udvikling og dermed bidrage
til, hvor godt den enkelte løser fremtidige
opgaver inden for dette felt. I dette lys
bliver den personlige støtte i mentoring,
gerne i samspil med den professionelle
støtte, vigtig. Gennem den personlige
støtte kan den nye lærer bl.a. opmuntres
til at udtrykke personlige og professio
nelle behov og få støtte i disse. Dette kan
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øge den ny lærers grad af selfefficacy ,
hvilket på sigt kan føre til eksperimenter
eller ændringer i undervisningen, der
kan bidrage til endnu højere grad af self
efficacy (Griffin, 2009)(Gold, 1996).
Professionel støtte
Ifølge Wang et al. vil en mentorstøttet
undersøgelsesproces som er kontekstua
liseret og situeret i den nye lærers praksis
være en hjælp til at lære at undervise
(Wang, Odell, & Schwille, 2008). OECDs
dokument og international forskning
fremhæver, at støtte til nye lærere med
fokus på fortsat professionel udvikling
reducerer følelsen af isolation, styrker
self-effecacy (European Commission,
2010) og styrker selvtilliden, selv
refleksionen og evnen til problemløs
ning. Endvidere øges tilfredsheden med
lærerarbejdet, når lærere reflekterer over
egen undervisning (Korthagen & Wubbels,
1995), hvilket kan bidrage til fastholdelse
af lærerne i jobbet (Frederiksen, 2016);
(Korthagen & Wubbels, 1995). Derudover
ved vi fra uddannelsesforskningen, at
lærerkvalitet udgør den mest afgørende
faktor for elevers præstation og lærings
udbytte (Smeby & Mausethagen, 2017)
(Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt, &
Østergaard, 2008), hvorfor mentoring
med fokus på fortsat professionel udvik
ling bør være vigtigt at have fokus på.
Af centrale aspekter, som har betyd
ning for optimal professionel udvikling,
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fremhæver Rønnestad (Rønnestad, 2008)
faglig nysgerrighed og videbegær, en
vedvarende kundskabssøgende holdning,
en åbenhed for teori samt en forståelse
af og bevidsthed om arbejdets kompleksi
tet i det professionelle arbejde, herunder
tolerancen for flertydighed og evnen til at
kunne udholde at forholde sig til sammen
satte og komplekse problemstillinger i
arbejdet. Det mest centrale enkeltstående
aspekt ved professionel udvikling synes
dog, ifølge Rønnestad, at være at kunne
opretholde en kontinuerlig refleksion, når
man møder udfordringer, og det uanset
niveauer af professionel erfaring. Rønne
stad pointerer endvidere med henvisning
til Chin og Benne (1969) og Korthagen og
Wubbels, at professionelle forandringer
sker gennem refleksion over praksis, og
opfattelser formes og ændres både i det
reflekterende enerum og i dialog. Kort
hagen og Wubbels definerer refleksion
som ’ the mental process of structuring
or restructuring an experience, a problem
or existing knowledge or insights’ (Kort
hagen & Wubbels, 1995).
I lyset af ovenstående bliver refleksion
over praksis vigtig for fortsat professi
onel udvikling, men den nyuddannede
lærer støttes bedst i at blive en effektiv
underviser, hvis hun får mulighed for at
fortolke og bearbejde praksiserfaringer
og reflektere i et fremadrettet perspek
tiv over undervisningspraksis sammen
med mentor frem for fx udelukkende at
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modtage ekspertrådgivning eller trøst fra
mentor.
I projekt lærerstart og fodfæste blev de
nye lærere bl.a. spurgt, om de havde haft
pædagogiske og didaktiske drøftelser i
deres møder med mentorer. Kun for lidt
under halvdelen var dette tilfældet. Inte
ressant er det dog, at netop de lærere,
der havde haft sådanne drøftelser i højere
grad fandt sådanne drøftelser vigtige og
udbytterige.
Professionel vækst gennem forandringer
i forskellige domæner
Ifølge Guskey (Guskey, 1986) ændres
læreres handlinger, værdier og holdninger
først rigtigt, når de har fået positive erfa
ringer med ny praksis og ser forandringer
i elevernes læring. Educative mentoring
(Bradbury, 2010a; (Whatman, 2016) med
blik på elevernes læring kan være første
skridt mod bevidste aktive handlinger
(enactment) med elevernes læring og
trivsel for øje.
Ifølge Clarke & Hollingsworth (2002)
er professionel vækst og udvikling hos
lærere en kompleks proces. Ændringer i
læreres praksis sker gennem medierende
processer af refleksioner og ”enactment”,
dvs. bevidste aktive tiltag i relation til
pædagogiske holdninger, værdier eller
erfaringer i fire forskellige domæner, som
omfatter lærerens verden:

VIA University College

- I det personlige domæne (omhandlende
viden, værdier og holdninger)
- I praksisdomænet (omhandlende profes
sions eksperimenter fx eksperimenter
med nye undervisningsmetoder eller
tilgange)
- I konsekvensdomænet (omhandlende
fremtrædende resultater/outcomes fx
elevprodukter)
- I det eksterne domæne (omhandlende
kilder af information, stimulus og sup
port).i
Professionel vækst kan starte gennem
mange forskellige stier og indgange i og
mellem disse domæner. Ifølge Clarke &
Hollingsworth sker der først vedvarende
ændringer i praksis, når forandring i ét
domæne leder til forandring i et andet
domæne, ligesom der først kan være tale
om professionel vækst og udvikling, når
der er tale om vedvarende ændringer
(Clark & Hollingsworth, 2002 s. 950).
Mentoring med fokus på professionel
støtte har både mulighed for at tage
udgangspunkt i et eller flere af domæ
nerne, men samtidig også mulighed for
efterfølgende at lægge op til bevidste
aktive tiltag i alle fire domæner og dermed
facilitere skridt mod vedvarende for
andringer af praksis og dermed personlig
vækst og udvikling - professionel udvik
ling hos den enkelte lærer.
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Observation
Fra forskningen (Van Ginkel, Verloop, &
Denessen, 2016) ved vi, at det er vigtigt
at have alsidige mentortilgange og at
mentor er i stand til at reframe konkret
undervisning sammen med den nye lærer.
Både alsidige mentortilgange og initiativer
til refleksioner og bevidste aktive tiltag i
relation til pædagogiske holdninger, vær
dier eller erfaringer (enactment) faciliteres
i høj grad af observationer både af den
ny lærers undervisning og af en erfaren
lærers undervisning.
Wang et al. (Wang et al., 2008) fremhæver
i sit studie med henvisning til Hall & John
son & Bowman (1995), Luft & Cox (2001)
og Williams & Prestage & Bedward (2001),
at nyuddannede lærere værdsætter for
maliseret og struktureret mentoring, der
fokuserer på undervisningsobservationer
og observationsbaserede diskussioner,
altså lektionsbaserede diskussioner med
mentor i kombination med interaktioner
og feedback. Ligeledes kan dette være
afsæt for bevidste aktive tiltag i forskel
lige af lærerens domæner (Clarke and
Hollingsworth, 2002).
En NYL udtaler fx følgende i forsknings
projektet lærerstart og fodfæste:
Jeg er ekstra mand nede i den tredje
klasse, hvor jeg også har engelsk i, hvor
matematiklæreren han er dernede, han
er også lidt deres klasselærer. Han er
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sindssyg dygtig og har også matematik i
niende klasse, og der har jeg taget rigtigt
meget til mig, når jeg har været nede og
se ham… hvordan han har håndteret de
forskellige elever, og hvordan han har
undervist.
I forbindelse med en sådan observation er
det vigtigt at være opmærksom på, at den
nye lærers observation af mentors under
visning gerne skulle føre til efterfølgende
samtaler om, hvordan den ny lærer kan
bruge observationerne til egen undervis
ning, således at der ikke blot bliver tale om
imitation. Men dette kræver eksplicitering
af formålet med mentoring.
Hvilket indhold, der bliver dominerende i
mentorsamtalerne, beror på mange for
skellige ting. Det kan være afhængigt af
mentorens teoretiske og erfaringsmæs
sige viden, af mentors vejledningskompe
tencer og selvindsigt, af mentors bevidst
hed om muligt indhold i samtalerne og af
mentors forståelse af egen rolle. Indhol
det kan også være afhængigt af, om lære
ren har mulighed for at få sparring med
skolens faglige vejledere ud over med
den ”generelle mentor” og ikke mindst
formaliseringen af dette. Også et udbyg
get teamarbejde som læringsfællesskab
kan have betydning for, hvad der bliver
drøftet i teamet, og hvad der bliver drøftet
sammen med en mentor. I dette lys kan
det være en fordel som skole at præcisere
mål, indhold og vægtlægning med hensyn
tagen til den lokale kontekst.
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Udvælgelse af mentor – nærhed distance
Forskningen peger på, at mentors kompe
tencer på baggrund af en mentoruddan
nelse har stor betydning for den ny lærers
professionelle udvikling og udvikling af
professionsidentitet og dermed betyd
ning for at få fodfæste i jobbet (Fransson
& Aspfors, 2014)(Ulvik & Sunde, 2013)
(Leshem, 2014). Men ud over overvejelser
om mentors generelle vejledningskompe
tencer bør man også, når der skal vælges
mentorer til nye lærere, overveje om
mentoren skal være en kollega, der er tæt
på (fx samme team, samme klasse), eller
om kollegaen skal være langt fra. Man bør
ligeledes overveje mentorens specifikke
faglige kompetencer (fx indsigt i fag, ind
sigt i elev- og aldersgrupper).
Om man skal vælge en mentor tæt på
eller længere fra den nye læreres daglige
praksis kommer meget an på, hvad man
anser som det væsentligste formål med
mentoringen; om man først og fremmest
prioriterer professionel, social eller per
sonlig støtte. Nogle nye lærere oplever en
tryghed ved at have en kollega tæt på til
rådighed, som de kan trække på i hverda
gen. Interview i forbindelse med men
torforløb, initieret af Århus lærerforening,
viser dog, at mange nye lærere foretræk
ker en mentor langt fra, som står på neu
tral grund, som de ikke arbejder sammen
med til hverdag og som de derfor kan tale
om noget andet end ”hverdagstromme
rum”, om noget, der går lidt tæt på egen
identitet, forhold til elever, forældre eller
kolleger.

VIA University College

Hvis en mentor er nær på, dvs. måske
endda nærmeste kolleger, kan det være
vanskeligt at skabe distance til den
hverdagspraksis, som begge parter er
involverede i. Når den ny lærer skal reflek
tere over praksis sammen med mentor,
som måske også er nærmeste kollega (og
derfor også er mentorens praksis), er der
stor chance for, at mentor også kommer
til at undersøge egen praksis. Det kan
være berigende, men det kan også være
en øvelse, hvor mentor har en indbygget
modstand, der gør, at den ny lærer der
med ikke får mulighed for ordentligt at få
reflekteret og udviklet sin praksis. Det kan
samtidig også være vanskeligt at adskille
kollegarollen fra mentorrollen, når det er
den nærmeste kollega, der varetager men
torrollen. Samtidig kan en mentor nær ved
være god og givende, hvis skolen priori
tere social og personlig støtte højest.
Vigtigt er det dog, at den kollega, der
udpeges til at være mentor, er interes
seret i at have mentorfunktionen og har
viden og kommunikative færdigheder til at
udføre rollen, og ikke mindst at relationen
mellem mentor og nyuddannet lærer er
god og tillidsfuld.
Funktionsbeskrivelse
Nogle af de vanskeligheder, mentorord
ninger hyppigt støder på, indkredses i
Shockley et al.’s review som kontekstuelle
og af organisatorisk karakter(Shockley,
Watlington, & Felsher, 2013). Det drejer sig
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om mangel på struktur, rammesætning
og formalisering og mangel på opfølgning
fra ledelsen. Det vil sige en præcisering af,
hvem gør hvad, hvornår, hvordan og hvor
ofte.
I den danske kvantitative undersøgelse
knyttet til projekt Lærerstart og fodfæste
(Krøjgaard et al., 2017) fremgår det, at 48
% af informanterne havde oplevet mangel
på struktur og rammer på deres lærer
start.
Ifølge Danmarks Evalueringsinstituts
nationale undersøgelse af ressourceper
soner i folkeskolen (2009) peges der på,
at der kan være en tendens til at under
vurdere det organisatoriske arbejde, der
kræves for at få ressourcepersoner til at
fungere i praksis. Erfaringer viser, at det
tager tid at introducere nye funktioner og
få dem i spil i hverdagen.
I den sammenhæng peger Evaluerings
instituttet på nødvendigheden af en
fælles afklarings- og forhandlingsproces
på skolerne med henblik på at definere
ressourcepersoners rolle, ansvarsområder
samt arbejdsopgaver inden for de tids
mæssige ressourcer, der stilles til rådig
hed (Evalueringsinstitut, 2010). Funktions
beskrivelser kan medvirke til at skabe en
fælles forståelse af - og klarhed for både
ressourceperson, skoleledelse og skolens
øvrige lærere - hvad arbejdet indebærer,
og hvordan opgaverne skal prioriteres.
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Derudover peger Evalueringsinstituttet
på, at ressourcepersonernes kontakt og
relation til ledelsen er en afgørende faktor
for ressourcepersonernes muligheder for
at vejlede skolens lærere. Det påpeges
yderligere, at skolelederens løbende
opmærksomhed på området er vigtigt, og
at det er nødvendigt med ledelsesopbak
ning og hyppig kontakt.

Forskning viser, at lærerne fortsætter med
professionel udvikling, hvis der fx findes
kollegasupervision eller feedback-sessioner,
hvis der sørges for muligheder for længere
varende lærerstartsordninger (fx i form af
educative mentorprogrammer) og hvis der
på skolerne er en etos, der opfordrer til
professionel udvikling (European Com
mission, 2010)(Wang & Odell, 2007).

Udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse
for mentorordninger er vigtigt i den sam
menhæng. Samtidig er der ved hjælp af
lokal funktionsbeskrivelse mulighed for at
tilpasse mentorfunktionen og støtten til
mentorerne til lokale kontekster (Athana
ses et al., 2008).

Lærerarbejdet i dag er et komplekst
foretagende og vil fremadrettet være i
udvikling og stå foran nye udfordringer og
ikke alt vil kunne læres i en læreruddan
nelse. Vi ved, at læreres self efficacy har
betydning for, hvordan de går til jobbet, og
vi ved, at nyuddannede læreres vurdering
af egne kompetencer kan have betydning
for, hvordan man videre i det professio
nelle liv vurderer egne kompetencer og
agerer fremadrettet. Derfor er effektiv
støtte til nyuddannede lærere vigtigt både
for den nyuddannede lærer, men også for
udviklingen af hele skolens praksis. I dette
perspektiv er det ikke nok blot at indføre
mentoring og lærerstartsordninger. Der er
behov for, at implementeringen af dette er
velovervejet og ekspliciteret i organisatio
nen. Ovenstående drøftelser er et bud på
arbejdet med dette.

Punkter, der kunne indgå i en sådan funk
tionsbeskrivelse, kunne være punkter som
formål, udmøntning af konkrete opgaver
for mentor (hvor lægges vægten), rammer,
præcisering af hvordan skal der arbejdes
med den konkrete opgave (fx skal der
udarbejdes en årsplan, hvem står for ind
kaldelse af møder, reservering af lokale,
dagsorden etc.), principper for udpegning
af mentor og præcisering af, hvordan
mentorfunktionen generelt understøttes
i organisationen herunder ledelsen.
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Når uddannelsessystemer mødes og
udfordringer opstår
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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. Artiklen tematiserer, hvorledes
et lærerteam, som arbejder med Professionelle læringsfællesskaber,
samarbejder om sådanne udfordringer. På baggrund af tre forskellige
perspektiver – ledelse, lærere og forsker – redegøres for, hvordan
udfordringer kommer til udtryk og nødvendiggør samarbejde for at
inkludere EUD10 elever på en erhvervsskole.

To uddannelsessystemer mødes
I august 2015 er ”indført en ny erhvervs
rettet 10. klasse (EUD10)” (Afdeling for
Ungdoms- og Voksenuddannelser, 2014).
EUD10s målgruppe er ”elever, der er moti
veret for en erhvervsuddannelse men ikke
opfylder adgangsforudsætningerne eller
er usikre på, om en erhvervsuddannelse
er det rette valg.” (Afdeling for Ungdomsog Voksenuddannelser, 2014). Kommuner

er forpligtede på at udbyde EUD10, og
regelgrundlaget er folkeskoleloven og
bekendtgørelsen for 10 klasse. EUD10 kan
henlægges til en institution, som udbyder
erhvervsuddannelser, og artiklen her
handler om, hvordan det på en erhvervs
uddannelse kræver samarbejde at inklu
dere en ny elevgruppe på skolen. Denne
skoler ligger i Aarhus kommune, som har
indgået en aftale med fire erhvervsskoler
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om at gennemføre EUD10, og kommunen
beskriver i en informationsfolder til elever,
at ”EUD10 er for dig, der drømmer om en
erhvervsuddannelse” (Aarhus kommune
mfl., 2019).
EUD10 er en del af den politiske aftale
om `Bedre og mere attraktive erhvervs
uddannelser´ (Regeringen mfl., 2014). Et af
målene i aftalen er, at flere elever vælger
erhvervsuddannelser bl.a. med henblik på
at sikre det fremtidige behov for faglært
arbejdskraft. I EUD10 tilbuddet findes der
de lovbestemte grundfag dansk, engelsk
og matematik, som ikke kan fravælges af
eleverne.
På en erhvervsskole bliver EUD10 en ny
udfordring, fordi man er vant til at have
andre elevgrupper og arbejde under
lovgivningen for erhvervsuddannelser
(Undervisningsministeriet, 2018). På den
måde mødes to uddannelsessystemer –
folkeskolens lovgrundlag og dens elever
møder erhvervsskolens lovgrundlag og
dens elever. Dette kræver nye former for
samarbejde på EUD10 for at inkludere nye
elever. Som forfattergruppe bidrager vi
med forskellige synsvinkler på dette sam
arbejde: som forsker, som leder og som
lærere. Samlet vil vi forsøge at indkredse,
hvad der udfordrer, hvilke krav det stiller
til samarbejde, og hvordan samarbejde i
det hele taget kan understøtte arbejdet
med udfordringerne.

118

Vores udgangspunkt er, at med EUD10
åbnes der op for en unik mulighed for
folkeskolens udskolingselever og for
erhvervsskoler ved at EUD10 præsen
terer og inviterer eleverne ind i nye fag
områder og i et nyt skolesystem. Det kan
lette overgangen mellem grundskole og
ungdomsuddannelse. EUD10 er både en
påbegyndelse af en erhvervsuddannelse
og en afslutning på folkeskolen, og her
starter de reelle udfordringer, som kræver
samarbejde blandt lærere og ledere på en
erhvervsskole, hvis eleverne skal inklu
deres på fx en Social- og sundhedsskole
(SOSU).
Samarbejdet som et element i
professionelle læringsfællesskaber
På SOSU ses samarbejde omkring EUD10
i lyset af Professionelle læringsfælles
skaber (PLF). PLF er en tilgang, der er
vis erfaring med på folkeskoleområdet,
men som er relativ ny på erhvervsskoler
(Duch, 2019). I PLF er samarbejde mellem
både lærere indbyrdes og mellem ledelse
og lærere centralt, og undervisning og
dens udfordringer er ikke alene den
enkelte lærers problem, men et fælles
anliggende, hvorfor tales om deprivati
sering (Albrechtsen, 2010). Samarbejdet
og deprivatisering kan fx foregå gennem
refleksive dialoger, hvor man hjælper
hinanden til at få nye perspektiver på
undervisning. I et aktionsforskningspro
jekt med PLF på SOSU fremgår, hvor
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dan elevgruppen på EUD10 udfordrer på
skolen og i undervisning, og at behovet for
samarbejde derfor er stort.
Vi vil komme ind på det øgede behov for
samarbejde på tre forskellige områder.
Først i forhold til håndtering af ordens
regler, fordi EUD10 følger folkeskolens lov
grundlag og ikke regler på SOSU. Det kan
man sige er samarbejde på et organisato
risk niveau, da det både involverer ledelse
og lærere. Derefter kommer vi ind på,
at der i teamet omkring EUD10 bliver et
stort behov for at tale om meningen med
undervisning, fordi eleverne udfordrer
lærernes tidligere forståelser. Endelig, for
det tredje, er der behov for pædagogisk og
didaktisk samarbejde for at håndtere en
helt ny elevgruppe i undervisningen, hvis
disse elever skal inkluderes på SOSU.
Samarbejde om organisatoriske
udfordringer
Erhvervsskoler indretter studiemiljøet
som en form for arbejdsmarkedstilpas
ning, da elever, som starter på en
erhvervsskole, også starter en socialise
ring til et erhverv. Det er essentielt for
en arbejdsplads inden for SOSU, at der
for medarbejdere udvises en demokra
tisk og samfundsdannende adfærd, fordi
der arbejdes med mennesker. Stabilitet,
evnen til at indgå i grupper samt vilje til
at udvikle sig er nogle af de kompetencer,
som der også efterspørges af arbejds

markedet. Derfor har SOSU et ordensreg
lement, som er i overensstemmelse med
disse ønsker til kompetencer. For elever
i EUD10 er kompetencerne og ordens
reglementet også ønskelige, men ikke
muligt at opretholde qua folkeskoleloven.
Konkret betyder det, at sanktionsmulig
heder overfor uønsket adfærd, hvad enten
det er i klasserummet, på skolen generelt
eller i elevernes digitale fritid er stærkt
begrænset sammenlignet med erhvervs
skolelovens bekendtgørelser, som gælder
alle andre elever på SOSU skolen. Uønsket
adfærd i EUD10 klasserne kan kun imøde
gås med pædagogisk appel eller ude
lukkelse fra en given lektion, kontakt til
forældre samt indberetninger. Specialpæ
dagogisk støtte, studiestøtte eller mentor
ordninger falder ikke ind under nogen
finansieringsmuligheder fra kommunal
side, hvorfor denne udgift skal findes i
de eksisterende ressourcer. De nævnte
muligheder besværliggør opnåelse af mål
med EUD10.
Det kan lyde lidt voldsomt at nævne
ordensregler, men blandt de EUD10 ele
ver, som de seneste fire år har været på
SOSU, er der elever, som udfordrer med

Behov for refleksive
dialoger.
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en adfærd - bl.a. på grund af sociale- og
psykiske problemstillinger - som skolen
ikke i forvejen kender i samme grad. Der
for har ledelse og lærere ofte været i tæt
dialog om, hvad der i konkrete tilfælde kan
gøres. Fx er ansat en mentor, som er med
i klasserummet med henblik på løbende
at kunne samle op på konkrete problem
stillinger.

arbejde opbygget en viden. En anden form
for samarbejde er refleksive dialoger om
grundlæggende spørgsmål som fx, hvad
meningen med eud10 er.
Eud10 tiltrækker lidt firkantet sagt tre
grupper elever:
-	 fagligt stærke, men socialt usikre
-	 vil forbedre sig fagligt
-	ikke-uddannelsesparate

For andre elever opleves det som om, at
den udfordrende gruppe elever ikke mod
tager sanktioner. Det kan i et elevperspek
tiv føles som uretfærdigt, hvilket ledelse
og lærere også samarbejder omkring i
forhold til at forklare og tilgodese disse
elever. Underviserne oplever sig udfor
drede mellem to lovgivninger, hvormed
deres handlemuligheder indskrænkes i
et klasserum, hvor der opleves konstante
udfordringer på læring og lærerautorite
ten i forhold til at tilgodese øvrige elever.
Dette udfordrer selvsagt undervisernes
arbejdsmiljø og faglige stolthed, og det
kræver samarbejde og dialoger mellem
lærere samt mellem lærere og ledelse, så
man på den ene side inkluderer alle elever
i EUD10 og på den anden side fortsat
tilgodeses skolens øvrige elever.

Den førstnævnte gruppe skal udfordres
fagligt, er interesseret i undervisningens
indhold, kender de sociale koder (fx møde
til tiden, være stille når læreren snakker,
medbringe sine ting, lave lektier mm.),
samtidig med at de ofte er usikre og
gerne vil blive bedre til fx at turde sige
noget på klassen og ønsker mere selv
tillid. Den sidstnævnte gruppe skal lære
skolens koder at kende. Denne elevgruppe
kan fylde meget i et klasserum, hvor et
omdrejningspunkt er, at alle skal være
tålmodige, lyttende, afventende og gå
med på opgaver og fremdrift i under
visningen. `Midtergruppen´ kan trække i
begge retninger.

Samarbejdet i teamet
I teamet holdes mange møder med hen
blik på at forstå folkeskolelovens faglige
krav, krav til prøver, uddannelsesparat
hedsvurdering, brobygning og praktik. Det
tager tid at etablere nye rutiner, og med
det samme team siden 2016 er der i sam

Det betyder, at et lærerteam står med
dilemmaet: Skal vi gøre elever uddannel
sesparate og dermed primært fokusere
på dannelse, sociale koder, specialpæda
gogik og opdragelse? Eller skal vi løfte det
faglige niveau og udfordre de elever, som
gerne vil udvikle sig fagligt? Svaret er,
at et team skal begge dele, men det kan
være svært at forene disse to. Derfor har
teamet et stort behov for refleksive dia
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loger i forhold til håndtering af konkrete
situationer.
Samarbejde om undervisning
Gennem arbejde med PLF er lærer
teamet blevet optaget af, hvad der får lov
til at fylde i klasserummet. Kolleger har
observeret hinanden og er blevet obser
veret af forsker med henblik på, hvad der
styrer i klasserummet. Teamet har på
baggrund af observationer drøftet, hvad
der konkret udspiller sig i klasserummet.
Det er via PLF blevet tydeligt for teamet,
hvordan eleverne indtager det fysiske rum
forskelligt, da bestemte elever indtager
scenen helt bogstaveligt: danser henover
gulvet, når undervisningen egentlig skulle
være startet, råber på tværs af rummet til
en klassekammerat i den anden ende af
lokalet, afbryder læreren eller andre elever
og ikke venter på tur. Mens alt dette sker,
reagerer andre elever med at trække sig
og være helt tavse i meget lange perioder.
De elever, som er fagligt stærke, men har
lavere selvtillid, tager ikke scenen. Kon
sekvensen bliver ofte, at på trods af lære
rens ønske om fagligt fokus går tiden med
opdragelse og rammesætning. Teamet har
samarbejdet om pædagogiske og didak
tiske tiltag, og om hvordan en mentor har
kunnet skabe tid og rum for undervisning
i klassen ved at tage sig af mere adfærds
relaterede udfordringer.
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Muligheder i samarbejde mellem to
uddannelsessystemer
Samarbejde ud fra ideen om PLF har på
den ene side været et ekstra pres i en
presset hverdag med EUD10, men det har
også vist sig som en nødvendighed, fordi
ledelse og team er blevet opmærksomme
på de mekanismer, der er på spil i klasse
rummet. Vores erfaringer, tror vi, kan være
med til at kvalificere nogle af de andre nye
samarbejdsflader mellem folkeskole og
erhvervsuddannelser.
I 2018 blev vedtaget en ny politisk aftale,
som med undervisningsminister Merete
Riisagers ord i en pressemeddelelse, er
”en omfattende aftale, som skal gøre
vejen fra folkeskole til faglært nem og
attraktiv for de unge. Vi ønsker at gøre op
med automatvalget af ungdomsuddan
nelse og i stedet lade folkeskoleelever få
erfaringer med håndværksfag og indblik i,
hvilke muligheder der følger med en fag
lært uddannelse. Det skal give flere lyst
til at gå den vej.” (Undervisningsministe
riet, 2018). Af den politiske aftale fremgår,
at man ønsker at flere kommuner indgår
aftaler med erhvervsskoler om 10. klasse,
og at et ekspertudvalg i 2019 skal anbe
fale, hvordan indholdet i 10. klasse rettes
mod erhvervsuddannelser. Aftalen ligger
også op til, at der i de kommende år
bliver mulighed og behov for yderligere
samarbejde mellem folkeskole og
erhvervsskoler gennem, hvad der kaldes
`praksisfaglighed´.
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Kommende temaer
Nr. 1 – 2020
Reformen 5 år efter

Nr. 2 – 2020
Det pædagogiske læringscenter

På en konference i december 2019 sæt
ter VIA University College, UCL Erhvervs
akademi og Professionshøjskolen fokus på,
hvordan det går med arbejdet med Skole
reformen, der trådte i kraft i august 2014.
Siden dengang har skoler og kommuner
arbejdet intenst på at udvikle svar på, hvor
dan reformens intentioner kan omsættes til
praksis. Både konferencen og dette nummer
af Liv i Skolen rejser flere spørgsmål med det
formål at give bud på, hvor vi er i dag - 5 år
efter reformens indtræden:
Hvordan står det til med det professionelle
arbejde i lærende fællesskaber og udviklin
gen af professionel dømmekraft? Hvordan
anvendes data til at kvalificere praksis?
Hvordan sikrer vi, at alle elever bliver så
dygtige, de kan? Arbejder vi med feedback?
Er der ledelse tæt på? Hvordan står det til
med ambitionen om at minimere betyd
ningen af social baggrund?
Der kunne stilles mange flere spørgsmål.
Liv i Skolen forsøger i dette nummer at
besvare nogle af dem.

Bekendtgørelsen om folkeskolens pæda
gogiske læringscentre sætter et fokus på
nye strategiske tiltag i skolens arbejde med
elevernes læring og trivsel. Betegnelsen,
det pædagogiske læringscenter, signalerer
et fokusskifte for læringscentrets aktivi
teter. Fra den tidligere bekendtgørelses
fokusering på en række servicefunktioner,
er der nu fokus på læringsrettede aktivite
ter for både eleverne og for det pædagogi
ske personale.
I denne udgave af Liv i Skolen sætter vi
spot på det pædagogiske læringscenter,
og hvordan man kan arbejde med PLC som
katalysator for skoleudvikling og didaktiske
udviklingsarbejder og understøtte en stærk
lærings- og skolekultur. Vi undersøger,
hvordan PLC ser ud her snart 6 år efter
bekendtgørelsen. Hvordan går det med
at bevæge forståelsen af PLC fra at være
et rum til at være en udviklingsfokuseret
enhed? Hvilke erfaringer har vi med
strategi, organisering og vejledere som
organisatoriske katalysatorer?

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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