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Introduktion
Dette hæfte giver et indblik i, hvordan samarbejdet 
mellem lærere og vejledere med specialpædago
giske kompetencer kan styrke udviklingen af inklu
derende læringsmiljøer i skolen. Hæftet bygger på 
resultaterne af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA 
undersøgelse ’Specialpædagogisk kompetence i 
almenundervisningen – Flerfagligt samarbejde 
mellem lærere og vejledere’ fra 2019.  

-
-

Hæftet udgør et udpluk af resultater og refleksions
spørgsmål, som særligt vejledere og ledere kan 
tage afsæt i, når retning og rammer for samarbej
det mellem lærere og vejledere med specialpæ
dagogisk kompetence skal drøftes. Brug fx hæftet, 

- 

-
- 

når I indleder et nyt forløb og har brug for at disku
tere, hvilken indsats der er behov for, hvilke kom
petencer vejlederne besidder, hvordan ledelsen 
bakker op, og hvilke former for forløb der bedst 
kan hjælpe jer med de udfordringer, I oplever.

-
-

Vi håber, at hæftet kan give inspiration til at 
skabe gode rammer for det flerfaglige samarbejde 
mellem vejledere og lærere til gavn for både 
lærere og elever. 

 
 

Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen

EVA sætter i rapporten Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen fra 2019 fokus 
på to forskellige tilgange til at gennemføre flerfagligt samarbejde. I undersøgelsen skelnes mellem 
to samarbejdsformer: vejledningsforløb og samarbejdsforløb, der involverer fælles undervisning: 

 
 

 
Vejledningsforløb  
I denne tilgang holder vejledere, lærere og evt. pædagoger vejledningsmøder, hvor vejlederen 
fungerer som sparringspartner. På vejledningsmøderne rettes der fokus på forandring og 
udvikling af læreres og pædagogers praksis. Fremgangsmåden er som udgangspunkt kendetegnet 
ved en åben og dialogisk tilgang, men vejlederne giver også konkret og praktisk rådgivning. 
Ofte indgår også observationer af undervisningen som en del af et vejledningsforløb. 

 
 

 
 

Samarbejdsforløb med fælles undervisning 
I samarbejdsforløb er lærere og vejledere begge til stede og aktive i undervisningen, udover 
at de også gennemfører vejledningsmøder. Her samarbejdes der altså om at gennemføre 
undervisning. Denne tilgang er inspireret af co-teaching – hvor lærere og vejledere bl.a.
er sammen om at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen – uden dog nødvendigvis 
at leve op til alle elementer, som typisk er med til at definere begrebet.
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Det flerfaglige 
samarbejde om 
inklusion

 
 

Forskellige faglige perspektiver 
kan bidrage til nye løsninger

 

Arbejdet med inklusion er vanskeligt. Det er 
afgørende, at lærere og pædagoger har adgang 
til praksisnær kompetenceudvikling, dvs. at de 
har mulighed for at blive klogere på, hvordan de 
kan løse udfordringer i undervisningen. Her kan 
vejledere med specialpædagogisk kompetence 
spille en vigtig rolle. Men det er ikke ligegyldigt, 
hvordan samarbejdet foregår. 

 
 

 

 

Fra den pædagogiske forskning ved vi, at det 
kan bidrage til at udvikle den pædagogiske og 
didaktiske praksis, når der i samarbejdet mellem 
lærere og vejledere udvikles fælles problemfor
ståelser og løsninger, og når de forskellige faglige 
perspektiver tilsammen bidrager til løsninger til 
gavn for eleverne. 

 

- 

I det gode flerfaglige samarbejde forenes almen
lærernes specifikke viden om elever og konkrete 
problemstillinger i klasseværelset med vejledernes 

-
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Det flerfaglige samarbejde 
om inklusion

 

generelle viden om at skabe lærings- og deltagel
sesmuligheder for alle elever. Det lykkes, når de 
forskellige faglige perspektiver beriger hinanden 
og giver anledning til nye refleksioner samt afprøv
ning og implementering af konkrete indsatser i 
undervisningen. Det sker fx, når en vejleder udfor
drer lærernes forståelse af en elevs udfordringer 
og foreslår anderledes organiseringer af under
visningen, som skaber deltagelsesmuligheder for 
alle elever.

Inspiration at hente fra co-teaching
Det er ikke ligegyldigt, hvordan det flerfaglige 
samarbejde organiseres. Forskningen peger 
på, at der kan være inspiration at hente fra 
co-teaching, når lærere og vejledere skal sam
arbejde om at udvikle de inkluderende lærings
miljøer. Denne samarbejdsform indebærer nemlig 
et delt ansvar for planlægning, forberedelse, 
gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Læs mere her:

Friend, M. (2017). Co-teaching i praksis. Samarbejde om inkluderende læringsmiljøer.
Frederikshavn: Dafolo.

Hansen, J. H. (2019). Co-teaching. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Hansen, J. H., Andersen, B. B., Højholdt, A., & Morin, A. (2014). Afdækning af forskning 
og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde. København:  

 

Undervisningsministeriet.

? ?
-

-

-

- 

 

 

- 
- 
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Skab gode rammer 
for flerfaglige 
forløb
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Uanset om der er tale om et vejledningsforløb 
eller samarbejdsforløb, er det vigtigt, at der skabes 
gode rammer, når forløbet sættes i gang. Det handler 
om flere ting; fx at sikre, at det i den travle hverdag 
er muligt at holde de vejledningsmøder, der er 
brug for.

 
 

 
 

 

Ledelsen har et vigtigt ansvar for, at der skabes 
gode, velfungerende rammer, når et samarbejde 
mellem vejledere og lærere sættes i gang. Derfor 
henvender dette afsnit – og de tilhørende reflek
sionsspørgsmål – sig særligt til skoleledelsen. 

- 

Ryd logistiske udfordringer af vejen
I en travl hverdag kan det være svært for lærere 
og vejledere at finde fælles og sammenhængende 
tid til at mødes. Manglende tid og logistiske for
hindringer kan skabe dårlige vilkår for at fordybe 
sig sammen og reflektere over udfordringerne. 
Derfor er det vigtigt at prioritere mulighederne 
for at holde møder og skabe en overskuelig 
ramme for det samlede forløb. Det kræver ofte, 
at ledelsen deltager i den overordnede plan
lægning, bl.a. så skemaer kan blive tilpasset.

 

 

 

- 

- 

Ledelsen er med til at sikre, 
at de rette valg træffes

 

For både lærere og vejledere er det vigtigt, at 
ledelsen er engageret og til stede i forløbene 
særligt i opstarten. Ledelsen kan bl.a. være med 
til at sikre, at den relevante indsats sættes i gang, 
og at logistiske hensyn tænkes ind i planlægnin
gen fra starten. På baggrund af diskussionerne af, 
hvilken indsats der skal sættes i gang, og hvordan 
den skal gennemføres, kan ledelsen således skabe 
gode organisatoriske rammer for gennemførelsen 
af flerfaglige samarbejdsforløb.

– 
 

-

Jeg tror også, at det har rigtig meget 
at sige, at det ikke er noget, der bliver 
trukket ned over hovedet på os. Der 
er ikke nogen udefra, der har sagt, 
at ’nu skal I dét, for det her magter 
I ikke’. Det er faktisk os, der har bedt 
om hjælpen. Og os, der er blevet hørt.

 
 

Lærer

Det er samtidig særligt vigtigt, at ledelsen er til 
stede og bakker op om de forløb, hvor lærerne 
ikke selv har taget initiativ til eller ønsket at indgå 
i et udviklingssamarbejde. Her kan ledelsens 
opbakning være med til at give vejlederne det 
mandat, de har brug for i samarbejdet med 
læreren.

 

 

Brug refleksionsspørgsmålene på næste side, 
når I sætter rammerne for et vejlednings- eller 
samarbejdsforløb på jeres skole.
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Fælles problemforståelse 
Når et forløb går i gang, er det vigtigt, at der udvik
les en fælles problemforståelse. Det indebærer, 
at vejlederne indimellem må arbejde på at udvikle 
lærernes perspektiver på og forståelse af udfor
dringerne. Det kan fx være en udfordring, som i 
lærerens perspektiv handler om enkelte elever og 
diagnoser. Her kan vejlederen hjælpe læreren til i 
stedet at betragte problemstillingen som en del af 
det generelle pædagogiske arbejde i klassen, som 
bl.a. handler om at sikre et velfungerende, inklu
derende læringsmiljø med plads til alle elever.

-
 

-

- 

Når der kommer nogle udefra og 
kigger og løfter os ud af vores lille 
osteklokke og spørger: ’Hvorfor gør 
I sådan? Kunne I gøre sådan i stedet?’ 
Så ser vi os selv med nogle andre 
øjne. De stiller spørgsmål, og så roder 
vi selv med svarene. Vi kan ikke selv 
stille de spørgsmål, fordi vi er inde 
i den osteklokke.

 

 

 

Lærer

Refleksionsspørgsmål til ledere

Hvordan sikrer vi gode rammer og en fælles problemforståelse, 
når vi igangsætter nye forløb? 

 

Hvordan håndterer vi praktiske udfordringer, når vi skal skabe tid 
og mulighed for, at lærere og vejledere kan mødes? 

 

Hvordan indgår ledelsen bedst i opstarten af forløbene,  
og hvordan understøtter ledelsen den løbende samarbejdsproces?

 

? ?

Bring specialpædagogisk kompetence  
ind i undervisningen

8

Skab gode rammer for  
flerfaglige forløb



Sådan kan special
pædagogiske kompetencer 
bringes i spil

- 
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Vejledere med specialpædagogiske kompetencer kan være 
med til at udvikle skolernes pædagogiske og didaktiske praksis. 
Som vejleder kan du overveje, hvordan de specialpædagogiske 
kompetencer kan bringes i spil på den skole, du er tilknyttet, 
og hvad de kan tilføre undervisningen.

 

 

Specialpædagogik i almenundervisningen
Vejledernes særlige kompetencer kan inddeles 
i tre grupper: 

 

• Vejledere med særlig viden om specialpæda
gogik og specifikke elevgrupper. 

- 

• Vejledere, som har erfaring med systematisk 
og vedholdende afprøvning af indsatser 
i undervisningen.

 
 

• Vejledere, som har en indsigt, der kan udfordre 
og kvalificere lærernes syn på elevernes delta
gelse og læring. Vejlederne har ofte mere fokus 
på kontekstens betydning for elevernes adfærd 
og i højere grad fokus på den enkelte elevs 
trivsel, faglige udvikling og muligheder for 
deltagelse.

-

 

EVA’s undersøgelse peger på, at det ikke altid er 
meget specifikke former for specialpædagogisk 
viden, fx om særlige diagnoser, som bringes i spil 
i det flerfaglige samarbejde mellem vejledere og 
lærere. Der er ofte tale om, at vejlederne støtter 
og udfordrer lærerne i at anlægge nye perspektiver 
på eleverne og anvende nye metoder, redskaber 
og organiseringer i deres undervisning.

 

 
 

Vi er nok skarpe på at se de små 
udviklingstrin, og vi er skarpe på 
at se, hvad det er for nogle handle
muligheder, hvad det er for nogle 
strategier, barnet benytter sig af, 
sådan at vi kan bygge videre på det. 
Så vi kommer måske lidt med et 
blik for, hvad der egentlig er af 
kompetence.

 
- 

 
 

Vejleder

Skab tillidsfulde relationer som 
grundlag for udvikling

 

Det er afgørende, at der opbygges tillidsfulde 
relationer i det flerfaglige samarbejde. Dog er det 
ikke altid enkelt, hvordan det gøres, fordi lærere 
og vejledere har forskellige kompetencer og i 
nogle tilfælde helt forskellige forståelser af en 
given problemstilling og dermed af samarbejdets 
indhold og mål. Vejledere indtager en rolle som 
ekspert med en anden form for viden end de 
involverede lærere, og de indgår i en relation 
med lærerne, der hviler på en præmis om, at 
der skal ske nogle ændringer i lærernes praksis.

 
 
 

Tag bestik af teamets ressourcer
Det er vigtigt, at du som vejleder har blik for, 
hvordan de lærere og pædagoger du skal sam
arbejde med, har det. Teamets ressourcer og 
eventuelle oplevelser af afmægtighed over 
for problemstillingen kan betyde, at lærerne 
og pædagogerne står i en sårbar situation, 
når samarbejdet indledes. Derfor er det nogle 
gange nødvendigt, at du går forsigtigt frem, 
giver plads til lærernes frustrationer og foreslår 
små og overskuelige handlinger og justeringer. 
Det kan være vigtigt at sætte fokus på at styrke 
teamsamarbejdet og nå frem til fælles forståelser 
af både udfordringer og potentielle løsninger.

 
- 
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Som vejleder kan du anvende fire strategier i det 
flerfaglige samarbejde:

 

1 Lærerne folder selv 
problemstillingen ud

 

Giv plads til, at lærerne formulerer og reflekterer 
over egne forståelser af problemerne. Du kan fx 
holde dig lidt tilbage i starten af forløbet og give 
lærerne mulighed for at folde problemstillingen 
ud. Gradvist kan du så introducere alternative 
fortolkninger og forklaringer. 

2 Lærerne er med til at finde 
frem til løsningen

 

Giv lærerne mulighed for selv at finde frem til 
løsninger, fx ved at skabe rum for faglig refleksion 
gennem åbne spørgsmål eller ved at fremlægge 
dine observationer af undervisningen.

3 Vejlederne sætter fokus på det, 
der fungerer godt i undervisningen 

 

Fokusér på det, der fungerer godt i undervisnin
gen. Når du fremhæver de situationer, hvor elev
erne deltager i undervisningen og indgår i positive 
relationer, kan det danne afsæt for positive udvik
lingsprocesser i lærernes praksis og relationer til 
eleverne. 

4

-
- 

-

Vejlederne viser, hvordan 
lærerne kan handle

 

Vis lærerne, hvilke alternative handlemuligheder 
der findes i praksis. Hvis du som vejleder er til 
stede og deltager i undervisningen sammen med 
lærerne, kan du demonstrere nye eller anderledes 
måder at undervise på. Det har den fordel, at du 
kan undgå at tale om problematiske elementer 
i lærernes tidligere praksis.

 

Som vejleder kan du stille dig selv følgende 
refleksionsspørgsmål, når du overvejer, 
hvordan dine kompetencer bedst bringes 
i spil i et samarbejde.

 
 

 

Refleksionsspørgsmål til vejledere

Hvordan kan du som vejleder udfordre lærernes problemforståelser 
samtidig med, at I udvikler tillidsfulde samarbejdsrelationer?

Er der nogle særlige udfordringer i de teams, du skal samarbejde med, 
som du skal tage i betragtning, når I igangsætter forløbet?

 

Hvilke dele af din faglighed vil du bringe i spil i samarbejdet:  
Vil du formidle specialpædagogisk viden og præsentere konkrete redskaber? 
Eller vil du primært stille spørgsmål til lærernes praksis? 

? ?
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Lad vejlederne 
komme med ind 
i klasseværelset
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Det er vigtigt, at det flerfaglige samarbejde organiseres 
på en måde, så den specialpædagogiske kompetence 
bringes ind i undervisningen. Vejledningsforløb 
og samarbejdsforløb rummer forskellige muligheder 
for at bidrage til udviklingen af lærernes pædagogiske 
og didaktiske praksis. 

 
 

 
 

 

Vejledning kan skabe refleksion 
og sætte processer i gang

 

Vejledningsforløb kan være med til at sætte 
forandringsprocesser i gang og være en støtte, 
når lærerne afprøver og implementerer nye 
indsatser i praksis.

 
 

 

I samarbejdet med lærerne kan du som vejleder 
bl.a.: 

• Stille spørgsmål til lærernes praksis

• Inspirere lærerne til at anvende nye tilgange 
og metoder i undervisningen 

 

• Udfordre lærernes forståelse af en given 
problemstilling

 

• Tilbyde andre perspektiver på undervisningen 
og elevernes muligheder for deltagelse. 

Vi bliver fastholdt i, at vi skal prøve 
det mere end to timer. Vi skal have 
tillid til og håbe på, at tingene kan 
blive anderledes. Vi har tidligere 
prøvet mange ting i blinde. Så har 
det ikke virket en uge, så prøver 
vi noget andet. Så dét med at sige, 
at nu prøver vi dét her, og vi stoler 
på, at det kommer til at virke.

 
 

 
 
 

Lærer

Det er en fordel, når vejlederne 
er med i undervisningen

 

Samarbejdsforløb, der involverer fælles undervis
ning, kan på tilsvarende vis bidrage til faglig reflek
sion og til udvikling af undervisningen. Når du som 
vejleder bevæger dig ud i undervisningen sammen 
med lærerne, tilføjer det imidlertid et ekstra lag til 
det flerfaglige samarbejde. 

-
-

Samarbejdsforløb, der involverer fælles 
undervisning, giver bl.a.: 

 

• Dybdegående viden om, hvilke udfordringer 
lærerne oplever 

• Viden om, hvordan de indsatser der 
igangsættes, fungerer i praksis 

 

• Mulighed for at justere indsatsen løbende

• Mulighed for at dele nonverbal viden og erfaring.

En af styrkerne er, at jeg kommer 
til at stå inde i deres klasse. Så jeg ser 
det hele. Jeg er med til at lave fejlene 
sammen med dem og til at lave suc
ceserne sammen med dem. Så jeg 
ser, hvor svært dét de beretter om 
til møderne, er. Nogle gange ser de, 
at jeg også har svært ved det, og 
det bliver noget, vi sammen skal 
prøve at løse. 

 

-

 
 

 

Vejleder
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Lad vejlederne komme med  
ind i klasseværelset

Kortere afstand fra teori til praksis
Som vejleder kan du hjælpe lærerne med at gøre 
ny viden og nye kompetencer anvendelige og 
relevante, når I samarbejder inde i klasseværelset. 
På den måde reduceres afstanden fra teori til 
praksis. Samarbejdsforløb giver mulighed for at 
dele nonverbal viden og erfaringer. Din special
pædagogiske tilgang til eleverne og undervisnin
gen har formentlig et kropsligt element, som ikke 
er let at formidle i de sproglige udvekslinger på 
vejledningsmøder. Lærernes faglige erkendelser 
kan styrkes gennem iagttagelser af dine hand
linger i klasseværelset og dine interaktioner med 
eleverne i den fælles undervisning.

- 
-

- 

Følgende arbejdsspørgsmål er relevante, når 
I som ledere og vejledere skal overveje, hvordan 
I anvender samarbejdsformer, der kan medvirke 
til udvikling af praksis. 

 
 
 

Alt dét, som udspiller sig, når 
tingene er i gang, det kan man ikke 
overlevere mundtligt. Det giver noget 
andet, at man står i rummet sammen, 
og at man kan se det. Jeg får min 
egen erfaring og bliver inspireret 
af hende. Det gør en forskel. Det kan 
godt være, at det havde været fint at 
få sendt materialer, men her får vi 
hjælp til at få sat det i gang på en 
god måde. Så er der måske større 
chance for succes. Det er en helt 
anden oplevelse, når man er sam
men om at lykkes med noget. 

 
 

 

 

- 

Lærer

Refleksionsspørgsmål til ledere og vejledere

Hvilke erfaringer har vi med at gennemføre de to typer af forløb? 

Hvilke fordele og ulemper kan vi se ved at gennemføre henholdsvis 
vejledningsforløb og samarbejdsforløb, hvor lærere og vejledere også 
samarbejder i klasseværelset? 

 
 

Hvordan understøtter vi, at lærerne kan omsætte nye metoder, redskaber 
og refleksioner i praksis, når vi vælger at gennemføre vejledningsforløb?

 

? ?
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Hvis du vil vide mere
Denne guide er baseret på EVA’s undersøgelse 
Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen –
Flerfagligt samarbejder mellem lærere og vejledere

Du kan downloade undersøgelsen og denne guide på  
https://www.eva.dk/grundskole 

Specialpædagogisk kompetence  
i almenundervisningen
Flerfagligt samarbejde mellem lærere  
og vejledere 

https://www.eva.dk/grundskole/specialpaedagogisk-kompetence-almenundervisningen
https://www.eva.dk/grundskole


Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og 
dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer 
– fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.
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