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praksis)  
På uddannelsesområdet ses "samarbejde" som et begreb til at fremme god praksis i undervisningen 

og er nødvendigt for inddragelse af børn med særlige uddannelsesbehov (SEN) (Hernandez, 2013). 

Faktisk understreger Salamanca-erklæringen (UNESCO, 1994) betydningen af et effektivt samarbejde 

mellem klasselærere, specialuddannede fagfolk og støttepersonale samt involvering af 

ressourcepersonale som rådgivende lærere, pædagogiske psykologer, tale- og ergoterapeuter. Det 

betyder også, at uddannelse af børn med særlige uddannelsesmæssige behov er en fælles opgave for 

forældre og fagfolk, og det anbefales derfor at udvikle et samarbejdspartnerskab mellem 

skoleadministratorer, lærere og forældre, der betragtes som aktive partnere i beslutningsprocessen. 

 

Begrebet samarbejde betragtes ofte som tvetydigt og afhængigt af den sammenhæng, det anvendes 

i. Ikke desto mindre synes de fleste fagfolk at være enige om, at understøttende og gensidigt 

samarbejde er fordelagtigt i forhold til børns læringsprocesser. Modellerne for samarbejde mellem 

lærere, forældre og andre fagfolk i skolerne, der er implementeret for at imødekomme 

mangfoldighed, anerkendes som kraftfulde og vellykkede strategier i enhver uddannelsesmæssig 

sammenhæng (Wood, 1998). Samarbejdet mellem fagfolk inden for special uddannelse er især et 

alternativ til at imødekomme udfordringerne for inkluderende uddannelse, mindske isolationen som 

traditionelt er forbundet med lærernes arbejde og forbedre børnenes tilbagevenden  til den 

almindelige skole, hvilket samtidig medfører, at specialpædagogerne vender tilbage i skolens faglige 

liv. 

 

Modeller af samarbejde. Hvordan lærere, andre fagfolk og forældre samarbejder med hinanden i 

undervisningsinstitutioner, kaldes ofte samarbejdsmodeller og består af  tværprofessionelle tilgange 

(Briggs, 1991, 1997; Hernandez, 2013). Hver model præsenterer forskellige underliggende principper, 

og forskelle i mængden af kommunikation og samarbejdet med andre teammedlemmer afhænger af 

den anvendte metode. I sammenligning med de multi- og tværfaglige tilgange er der tegn på, at en 

tværprofessionel tilgang fører til bedre effektivitet, især i forhold til etablering af en integreret 

teamstruktur og serviceudbud, bevidst og regelmæssig tværprofessionel kommunikation, 

vidensudveksling på tværs af professioner og et stærkt elevfokus. 

 

Undervisningsmetode som samarbejde. Det almindelige ansvar hos en lærer er som regel at bruge 

deres evner til at instruere eleverne i indholdet i læreplanerne, mens det primære ansvar for 

specialundervisningslærere er at give instruktion ved at tilpasse og udvikle materialer, der passer til 

læringsstile, som vil styrke elever med særlige behov. Co-undervisning, kooperativ undervisning eller 

en fælles undervisningsmetode er en nyere udvikling i udviklingen af de samarbejdsmodeller, der er 

beskrevet ovenfor (Hernandez, 2013). Den mest lovende udvikling til fordel for inklusion i undervisning 

er at arbejde intradiciplinelt, men kan også gælde for at samarbejde med andre fagfolk, såsom 

talepædagoger, ergoterapeuter og socialrådgivere, interdeciplinelt. (Rainforth & England, 1997 som 

nævnt i Hernandez, 2013). Altså, specialundervisningslærere arbejder sammen med lærere i 

almindelige klasser som lige partnere i samme klasseværelse det meste af dagen i interaktive 

relationer, der involverer planlægning, undervisning og vurdering. 

 


