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To aktuelle forskningsprojekter:  

1. Projekt om inklusion og forældresamarbejde som det udspiller sig aktuelt i Danmark, 
finansieret af Inklusion og inklusionsudvikling (Undervisningsministeriet), i samarbejde med 
Iram Khawaja.  

 Hvilke forståelser af samarbejde og fællesskab gør sig gældende i dag? 

2. Analyse af historiske beskrivelser af skolen fra hhv. 1903 og 1957.  

 Hvordan er de aktuelle forståelser særlige - og ikke selvfølgelige? 

 

AFSÆT 
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”Vi har opfordret forældrene til de børn, der har nogle særlige vanskeligheder, at de råber op 
over for de andre forældre. Så der er faktisk en del forældre, der på forældremøder har fortalt 
om deres barn. […]  

Det giver en utrolig forståelse fra de øvrige forældre. De fik større forståelse for at tage hende 
med hjem. Selvom hun måske ikke stod øverst på hitlisten som legekammerat, så det, at mor 
havde stået op og åbnet op for, hvor meget det betød, at hun var med socialt, og de engang 
imellem gjorde – det gør, at de siger ”hold da op, det er da også rigtigt. Selvfølgelig skal vi 
gøre lidt ekstra ud af at hjælpe Emma.” (interview med viceskoleleder).  

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDE: 

MYRIADER AF RELATIONER  
barn 

forældre 

forældre 
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Skoleleder: Vi har en opfattelse her fra skolen af, at hendes trivsel er lidt svingende; at hun ikke 
er super godt tilpas her. 

Inklusionspædagog:  Det, jeg kan bekymre mig om, det er, om hun helst vil have kontakten, 
når hun chatter, fordi den er nem for hende, og det er der, hun føler sig tryg, og at hun så 
glemmer ’den virkelige verden’, – at hun glemmer at bruge energi på også at få venner. 

Psykolog: Hun blev undersøgt kognitivt i 2010, i 2. klasse. Så jeg sidder da også og tænker på, 
om vi skal kigge på hende igen. ..og se, om hun har nået sit kognitive loft, for det ser man jo 
nogle gange – at de egentlig udvikler sig fint ind til et vist niveau, og så går lidt i stå. 

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDE: 

MANGFOLDIGHED AF VINKLER 
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Moderen: Hun kan ikke hele tiden forholde sig til noget nyt og noget nyt hele tiden, det er 
simpelthen rigtig svært for hende. Hun har brug for noget mere tryghed, noget der ikke er så 
voldsomt – altså stort og forvirrende. For eksempel, så er de lige begyndt, så er der en 
emneuge, og alting rykkes rundt, og alle de der uger, hvor alting rykker rundt og rykker rundt, 
der skal hun hele tiden forholde sig til det igen og igen (…) 

Moderen: Jeg har det selv meget dårligt indimellem, og det udnytter hun måske også de 
dage, hvor jeg har det dårligt […]  

Sagsbehandleren: Men jeg tænker at, for at vi lige kan holde gryden i kog her, at vi så laver en 
aftale om, at I kommer ind, så jeg kan fortælle jer lidt mere om denne her §50, så vi kan få sat 
noget i værk. 

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDE: 

MANGFOLDIGHED AF VINKLER 
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- Emergere: dukke op - fleksibelt, foranderligt, faciliteret, uden klart start-/slutpunkt 

De emergerende fællesskaber skal sikre: 

- Læring, trivsel, inklusion (ikke undervisning, ro, specialtilbud) 

Det sker gennem 

- Proces og relationer  

- Distribueret og uspecificeret ansvar 

 

 

 
DAGENS IDEAL FOR SAMARBEJDER OG 
FÆLLESSKABER: EMERGERENDE  
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SPØRGSMÅL TIL DE EMERGERENDE MYRIADER  

 Hvad er målet med samarbejdet? 

 Hvilke typer af fællesskaber forudsættes og skabes? 

 Hvem har ret til at beskrive problemer? Hvem har ansvar for at løse dem? 

 Hvilke muligheder og udfordringer skaber disse samarbejdsformer? 

 Hvad bliver skolen til? 
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    1903: DISCIPLIN – OG NATION 

”Hensynet til den nødvendige Arbejdsro og Arbejdsfart og til Barnenaturens Krav falder 
ganske sammen i at kræve en mild Disciplin, bygget på få, men faste og gennemførte Pålæg 
og Forbud. Klare og enkle Linjer forstår Børn bedst, og de lærer da efterhånden frivilligt at 
indordne deres øjeblikkelige og personlige Tilbøjeligheder under Hensynet til et Hele og til en 
Plan.” (Kaper 1903; 107-108). 

”den danske Skole kender for lidt til ”Masseopdragelse”. Ved store Gymnastikhold, som det er 
en sand Fryd særlig for Drenge at deltage i, ved fælles Sang og ved Fest gøres der i andre 
Lande mere for at lære den enkelte at dykke ned i Samfunds- og National-følelsens styrkende 
Bad. Tænk blot, at der endnu findes Skoler, der ikke har et så naturligt Samlingssymbol som 
eget Flag og Fane! (Kaper 1903: 14) 

”Den enkelte Skole må indgå som et Led i den fælles nationale Skole.” (ibid.) 
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   FÆLLESSKAB UDEN SAMARBEJDE 

 

OMKRING 1923, FLØNG OG KREBS SKOLE 
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”Indlæringen i skolen bør baseres mere på indsigt end på indterpning.” (Husén 1957/1966: 9) 

”Forholdet til læreren bliver i mange tilfælde for eleverne et forbillede, når det gælder 
forholdet overordnet – underordnet. Er forholdet autoritært præget, vil eleven enten føje sig 
[…] eller også vil han gøre oprør.” (ibid. 284) 

”Det er meningen at stræbe efter samarbejde, gruppearbejde, frihed under ansvar, selvstyre 
og opdragelse til samfundsborger. […] Skolens arbejde bør præges af demokratisk 
gruppearbejde” (Husén 1957/1966, s. 49). 

 

 

1957: INDLÆRING, AKTIVITETSPÆDAGOGIK - 
OG DEMOKRATI 
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DEMOKRATIET STARTER I KLASSEVÆRELSET 

11 
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Lærer: Jo, men problemet er så bare, at når Freja sætter sig op på bordet, så sætter Frederik S 
sig også op på bordet, så sætter Victor sig op på bordet, så sætter Magnus F sig op på bordet. 
Så begynder det ligesom at tage fart og… Jeg synes, det er godt, at vi har nogle individuelle 
aftaler, men i dag, da Carl sidder og tegner, så vil Oliver G pludselig også og synes det er 
uretfærdigt, at han ikke må…. Jeg ved godt, at de skal lære, at der er forskel på folk, men 
Oliver G har jo også brug for tegnepauser, siger han. De skal jo lære, at det er fint med 
individuelle aftaler, men så alligevel ikke. Det hele skal bare organiseres; så skal de sidde ved 
siden af en, der er motiveret for læring, og så skal Freja sidde, så ingen andre ser, at hun 
sætter sig op på bordet. Og Victor kunne måske også godt nogle gange bruge at have et 
eller andet i hænderne; det der med de små bolde, vi har prøvet – lige pludselig, så er der 
bolde overalt, og så sidder de og kaster med dem. Og jeg synes, det er godt at have sådan en 
bold i hånden, men nogle gange, så tør jeg bare ikke give dem ud.  

 

I DAG: LÆRINGSMILJØ FOR DEN ENKELTE 
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1903 
Disciplineret 
fællesskab 

1957 
Skolens fællesskab 

2015 
Emergerende 
fællesskab 

Det gode 
fællesskab 

Disciplineret 
Koncentreret  

Koblet til samarbejde 
Defineret af skolen 

Processuelt 
Faciliteret af skolen 

Klassen som 
fællesskab 

Refererer til skolen – 
der referer til 
nationen 

Refererer til det 
demokratiske samfund 

Læringsmiljø for 
individet 
 

Skolens 
opgave 

At uddanne til 
Nationen 

At uddanne til  
Tilværelsen 
Demokratiet 
Arbejdsmarkedet 

At optimere læring 
Læring som 
‘kerneopgave’ 
 

Trusler mod 
fællesskabet 

Drengemoral, kaos Konkurrence 
Autoritær lærer, skole 

Entydige 
problembeskrivelser 
Klare forventninger 
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Disciplineret 
fællesskab 

Skolens fællesskab Emergerende 
fællesskab 

Lærerens 
autoritet 

Autoriseret af 
kongeriget DK 

Autoriseret af 
lærerprofessionen 

Autoriseret af - ? 

Forældres ansvar Levere barn Bakke skolen op Tage udefineret ansvar 

Samarbejde skole 
og forældre 

- Skolen definerer rum og 
substans for samarbejdet 
Skaber god stemning 
Koordinerer med forældre 

Skolen skaber mulighed 
for koblinger og 
relationer; intencitet, 
opmærksomhed, 
villighed, ansvarlighed 

Tværfagligt 
samarbejde 

-  Støttefunktioner for 
læreren, når barnet har 
‘tilpasningsproblemer’, 
‘mentalhygiejne-
problemer’ 

Problemafsøgende, 
åbnende 
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Med risiko for:  
• Ustyrlighed, spildte kræfter, skuffelse, bebrejdelse.  
• Uklare retskrav og pligter.  
• En lærerprofession uden klar autorisering. 
Med mulighed for:  
• Input fra mange vinkler 
• At der tages ansvar fra mange sider.  
Opfordring: 
• Grib muligheden for at ville noget sammen 
• Gør det muligt at mødes i uenighed 
• Lad ikke idealet om det emergerende ødelægge glæden ved stoffet, faget, indholdet – eller 

gøre det umuligt at definere og løse problemer 

JA, VI HAR EN SAMARBEJDENDE SKOLE!  
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