
Der har altid været brug for forskellige fagligheder i skolen – men de bliver koblet på nye 
måder i dag. De ændrede tværprofessionelle samarbejdsformer kan gøre det uklart, hvem 

der træffer beslutningerne, når der opstår bekymringer for et barn. Det fortæller lektor 
Hanne Knudsen, der har forsket i de nye samarbejdsformer.
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Af Maj Juni

F 
For et par årtier siden var 
læreren den, der sad for 
bordenden og kaldte andre 
fagligheder som sundhedsple-
jersken eller skolepsykologen 

ind, hvis der var særlige problemstillinger 
omkring undervisningen af et barn. Læreren, 
og især skoleinspektøren, havde ansvaret for 
at definere problemet og træffe beslutninger. 
I dag er der en forsigtighed i forhold til at 
definere et problem alt for entydigt, fordi 
man dermed også peger på, hvordan det skal 
løses. Idealet er at få mange vinkler på sagen, 
men når der er mange forskellige professioner 
involveret, er der også en risiko for, at der 
bliver luftet flere bekymringer, end der bliver 
truffet beslutninger. Det fortæller lektor 
Hanne Knudsen fra DPU, Aarhus Universitet. 
I forbindelse med forskningsprojektet 
’Inklusion og forældresamarbejde’ har hun i 

samarbejde med sin kollega fra DPU, lektor 
Iram Khawaja, observeret tværprofessionelle 
samtaler på en skole. Skolelederen indkalder 
til sådan en samtale, når lærerne er bekymre-
de for et barn. Det varierer, hvem der deltager, 
men det kan fx være psykolog, socialrådgiver, 
psykiater, lærere og forældre. Idéen med 
samtalerne er at samle de forskellige faglighe-
der i samme rum på samme tid for at komme 
hele vejen rundt og få et helhedsbillede af 
barnet som afsæt for at få sat løsninger i gang. 
Men der opstår ikke en helhed blot ved at 
samle forskellige fagligheder.

”Psykologens beskrivelse af barnet er en 
anden end lærerens, og en tredje er psykiate-
rens, mens socialrådgiveren er forpligtet på et 
fjerde blik og familiekonsulenten på et femte. 
I princippet taler de alle sammen om Maja, 
men reelt taler de om forskellige børn,” siger 
Hanne Knudsen.

”Måske tager de hver især nogle overvejel-
ser med tilbage, måske er lærerne alligevel 

blevet inspireret, måske er socialrådgiveren 
blevet forpligtet på at drage familieafsnittet 
ind i sagen, men det er ikke et beslutnings-
møde, hvor fx inspektøren sidder og siger: 
’jamen så er det det, vi gør’,” forklarer Hanne 
Knudsen og tilføjer, at det svarer til en række 

HVEM 
SIDDER FOR 

BORDENDEN?

»Man har en fornemmelse 
af, at psykologen siger 

noget, pædagogen siger 
noget, mor si ger noget, 
men det er uafklaret, 

hvad der sker bagefter.«
 Hanne Knudsen
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bekymringer, der bliver sendt op i en fælles 
sky – men uden af nogen nødvendigvis hen-
ter dem ned igen. 

En af forklaringerne på de fritsvævende 
bekymringer er, at selve blikket på læring har 
ændret sig. 

”I dag har man en ambition om ikke bare at 
undervise, men at få fat på den enkelte elev 
og den enkelte elevs læring. Man skal maksi-
mere læringen, og selv om det ikke er muligt, 
vil man i princippet gerne helt ind i hovedet 
på den enkelte elev. Det betyder også, at 
mange fagligheder bliver relevante. Så det 
er sådan set lærerfagligheden, der åbner og 
kalder på alle mulige vidensformer. Både pæ-
dagogen, som den der har blik for det sociale 
spil – hvordan har den enkelte det, hvordan 
leger de, og hvordan trives de, men også fag 
som neurovidenskab, psykologi og psykia-
tri. Der er alle mulige, der ved noget om 
læring og ikke bare om undervisning. Alle de 
forskellige vidensformer bliver relevante og 
kaldt ind,” forklarer Hanne Knudsen.

 
Kalder på professionalisme 
På den skole, hvor Hanne Knudsen har lavet 
feltarbejde, bliver de tværprofessionelle 
møder om eleverne kaldt for bekymrings-
samtaler. Og det er netop ofte bekymringen 
for et barn, der får læreren til at kalde andre 
fagligheder ind til bordet. 

”Læreren kan se, at der er brug for en anden 
faglighed, men kan ikke oversætte det anderle-
des end at sige: ’det er uden for min række-
vidde’. Der må andre fagligheder til at vurdere, 
om det fx er et medicinsk problem eller et 
psykologisk,” fortæller Hanne Knudsen.

Hun vurderer, at det er blevet et mere 
krævende job at være lærer, og at de ændrede 

tværprofessionelle vilkår også kalder på en hø-
jere grad af professionalisme fra lærernes side. 

”Et kendetegn ved lærere er, at de opsuger 
viden og bruger den til at korrigere deres 
undervisning med. Lærerens måde at agere 
i verden på er hele tiden at korrigere sig selv 
i forhold til, hvordan man underviser. Hele 
tiden overveje: Fik jeg nu det her godt nok 
ud over rampen?” fortæller Hanne Knudsen. 

Det gør læreren ved at holde øje med, hvor-
dan eleverne reagerer på undervisningen. Og 
de gør det ved at rådføre sig med profes-
sionelle − med andre fagligheder. Ud over at 
læreren selv kalder på andre fagligheder, laver 
mange skoler også en form for bevidste for-
styrrelser eller indspark. Eksempelvis sendes 
psykologer eller pædagogisk psykologisk råd-
givning (PPR) ind for at observere samspillet 
i klassen og lærerens rolle – eller i den mere 
didaktiske afdeling træder læsevejledere og 
matematikvejledere med ind i klassen.  

”Der kommer en række indspark – men 
ingen af dem tager jo ansvar for under-
visningsprogrammet. Det er en produktiv 
forstyrrelse af lærerens tilrettelæggelse af 
undervisningen. Men læreren skal stadigvæk 
undervise 25 børn, selv om der kommer en 
psykolog og siger noget om det ene barn og 
hvilke hensyn, læreren bør tage til netop det 
barn. Det er stadig lærerens ansvar at tilret-
telægge et undervisningsforløb, der kan tage 
hensyn til alle,” siger Hanne Knudsen.

Kombinationen af ønsket om maksimal 
læring for alle og fokus på det enkelte barns 
læring skaber høje forventninger. 

”Tidligere skulle læreren vide noget om un-
dervisning, om børn og om sit fag. Det, man 
skulle vide om undervisning, var baseret på 
pædagogiske modeller og antagelser. Emner 

som: hvordan lærer børn, i hvilken alder er de 
klar til hvad og så videre. I dag, hvor ambitio-
nen er maksimal læring, er de pædagogiske 
teorier ikke nok. I stedet for opstår idéen om, 
at læreren hele tiden skal lade sig udfordre og 
trække på forskellige typer viden,” forklarer 
Hanne Knudsen og bemærker, at det er blevet 
sværere, men at det måske også er blevet mere 
interessant for lærerne.

Mange blikke skal mødes
Hanne Knudsen har et håb og en forestil-
ling om, at skolerne i fremtiden vil finde en 
mere metodisk tilgang til at følge op på de 
tværprofessionelle samtaler. 
”Man har en fornemmelse af, at psykologen 
siger noget, pædagogen siger noget, mor si-
ger noget, men det er uafklaret, hvad der sker 
bagefter. Jeg tror, der er ved at blive udviklet 
nye organiseringer, der kan gøre det tydeligt, 
hvad skolen eller læreren skal have med sig, 
så man ikke kun får sendt bekymringen op 
i skyen, men også trukket den ned igen. Fx 
ved at det udvikler sig, så der kommer et ef-
termøde, hvor skolen kan se på, hvad man fik 
med, og hvordan man kan korrigere i forhold 
til sin undervisningspraksis. At der bliver 
koblet flere handlinger og beslutninger til, 
så det ikke er overladt til den enkelte lærer,” 
siger Hanne Knudsen.

”En anden tendens, der gør sig gældende 
nu, er, at forældrene bliver dem, der får 
ansvaret for at koordinere de forskellige ind-
satser omkring deres barn. Og det er et stort 
ansvar at lægge på forældrene.”

Hun mener ikke, der er grund til at sætte 
endnu en faglighed til at stå for at facili-
tere, da det blot vil blive endnu et blik ud af 
mange forskellige.

”Nogle steder har skoler fx forsøgt sig med 
at have en inklusionspædagog, der forpligter 
sig på barnets perspektiv. Vedkommende går 
med i klassen og ser læreren og oplevelsen fra 
det enkelte barns perspektiv. Men det bliver 
bare endnu et perspektiv ud af mange. Det 
tværprofessionelle er netop karakteriset ved 
forskellige sprog og forskellige forpligtelser,” 
siger Hanne Knudsen. 
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