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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

”Børn i udredningsforløb samarbejde, positioner og problemforståelser” 

 

Fokus på det tværfaglige samarbejde om børn der indstilles til udredning i PPR og 

børnepsykiatrien pga. en bekymring af faglig og /eller social karakter. 

 

FORSKNINGSPROJEKTET (DELPROJEKT) 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

Hvilke betydninger får psykologiske og pædagogiske indsatser i det 

tværfaglige samarbejde for børns deltagelses-, udviklings- og 

læringsmuligheder i klassefællesskabet og hvordan spiller indsatserne 

sammen i barnets forløb? 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular TEORETISK INSPIRATION 

Dialektisk materialisme & Kritisk psykologi, Klaus Holzkamp (1998; 2005), Ole Dreier (2003; 

2008), Charlotte Højholt (2001; 2003) 

 

I en dialektisk materialistisk optik søger man beholde et dobbelt fokus både på de praktiske 

betingelser for samarbejdet og indsatsen og på den måde de medieres subjektivt af 

deltagerne i den sociale praksis.  
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Når vi skal analysere på samarbejde og fællesskabsdannelse bliver det i dette perspektiv 

centralt at forholde sig til både de institutionelle betingelser der er til stede for at samarbejde 

om fællesskabsdannelse i skolen og den måde disse institutionelle betingelser for betydning 

for individet.  
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular TEORETISK PERSPEKTIV PÅ FÆLLESSKABER 

Holzkamp skriver at: vi som personer alle er kilde til forandring og rådighed over 

livsbetingelserne (Holzkamp, 2005).  

 

Fællesskaber er i dette perspektiv på den ene side betinget af mulighederne og 

begrænsningerne i de konkrete læringsrum/kontekster og samtidig er fællesskaberne 

intersubjektivt medieret og forhandlet. (Morin, 2014) 

 

Hvad får indsatsen af betydning for barnets mulighed for deltagelse i og rådighed i forhold til 

fællesskabet? 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular METODE OG EMPIRI 

To skoler i Storkøbenhavn og den tilknyttede Børnepsykiatri 

 

Empiri: 

 

Observationer af børnenes deltagelse i deres klasse 

Interview med lærere, forældre, ppr-psykologer og børn  

Observationer af møder på skolen i PPR og i psykiatrien 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular TEMAER FRA DET EMPIRISKE ARBEJDE 

 

Opgave og ansvarsfordeling 

 

Overblik og retning i samarbejdet 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

De forskellige perspektiver på barnet kan som i ovenstående eksempel resultere i konfliktende 

perspektiver på barnet og barnets bedste i samarbejdet men det kan også anvendes som en 

kilde til udforskning af mulige veje at gå for at støtte barnet 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular TO OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

 

Relevansforankring i samarbejdet 

 

En decentret tilgang til samarbejde 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Relevansforankring (Morin, 2015): 

 

Relevansforankring af processen handler om at fx udredningsarbejdet tager udgangspunkt i 
relevansstrukturerne forstået som de strukturer der er relevante for barnet (fx hvordan barnet 

trives i klassen, hvilke fag det godt kan lide, hvad barnet godt kunne tænke sig at blive bedre 

til) 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Empirien peger på vigtigheden af at barnets perspektiver på eget liv og egen udviklings- og 

læringsbane udforskes og at de professionelle i det tværfaglige samarbejde arbejder for at 

forbinde sig til barnets perspektiv, engagementer og mål fremadrettet. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

En decentreret tilgang til samarbejde: 

 

En decentreret tilgang til samarbejde anderkender at forskellige professionelle bidrager med 

forskellig viden og perspektiver på sagen men samtidig er der et mål om at overskride den 

afgrænsede faglighed for at opbygge nye forståelser og fælles problemløsning 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular AFRUNDING 

Tilbage til spørgsmålet om hvordan der skabes retning i indsatsen?: 

 

At kombinere udforskningen af barnets perspektiver, barnets mål og fremadrettede 

engagementer i forhold til deltagelse i fællesskabet med de forskellige fagligheders 

muligheder for fleksibelt at støtte op om at barnet kan nå tættere på disse mål og 

engagementer 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

At vi i det tværfaglige samarbejde får mere fokus på barnets bidrag sådan 

at samarbejdet rettes mod en udforskning af, dels hvordan det enkelte 

barn kan blive i stand til at bidrage ind i det fælles, dels en udforskning af 

eventuelle dilemmaer der stiller sig i relation til at modtage det enkelte 

barns bidrag 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular REFERENCER 
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