
     

  

Danish University Colleges

Tværprofessionelle udviklingsprojekter -3. praktik på pædagoguddannelsens
skolefritidsspecialisering - vejledning og skabelon

Henriksen, Connie Søe

Publication date:
2019

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Henriksen, C. S. (2019). Tværprofessionelle udviklingsprojekter -3. praktik på pædagoguddannelsens
skolefritidsspecialisering - vejledning og skabelon. VIA University College.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/307e89c0-5ecd-4732-b37f-82891c7d86fc


1 
 

Tværprofessionelle udviklingsprojekter - 3. praktik på 

pædagoguddannelsens skolefritidsspecialisering – vejledning og skabelon.  
Connie Søe Henriksen, lektor på Pædagoguddannelsen VIA, 2019.  

 

Kompetencemålet for 3. praktik på skolefritidsspecialiseringen (SF) på pædagoguddannelsen lyder: 

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, 

så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. (2014 uddannelsen, BEK nr. 354 af 

07/04/2017)  

Dette ambitiøse mål kan udfoldes på forskellig vis; eksempelvis som et samskabelsesprojekt med SOSU 

assistenter på det lokale plejehjem, hvor børn synger og læser med de ældre; et åben-skole projekt, hvor 

børnene i 0. klasse med støtte fra en naturvejleder laver egne fuglekasser og følger livet i en fuglekasse via 

digitalt kamera; nye oversigttavler i SFO, der anvendes af både lærere og pædagoger, og som skal lette 

børnenes overgang fra skole til fritid, i og støtte børnene i deres valg af aktivitet; forløb planlagt i et 

samarbejde mellem pædagoger og lærere  ud fra en STEAM didaktik (Science, Technology, Engineering, 

Arts and Mathematics), som f.eks. Horsens Kommune har opfordret alle skoler at arbejde med for at 

fremme børn og unges naturfaglige og teknologiske kompetencer. Der er mange muligheder for at 

samarbejde om større eller mindre udviklingsprojekter eller –processer, som hver især vil være et forsøg på 

at udvikle praktikstedets pædagogik i et tværprofessionelt samarbejde, så børn og unges trivsel, udvikling 

og læring fremmes.  

Det kan dog være en udfordring at bevare overblikket og kunne planlægge, gennemføre og evaluere 

udviklingsprojekter, så det medtænker de mange processer, som et udviklingsprojekt indebærer. Desuden 

vil det for en del studerende være en udfordring, at kompetencemålet fordrer, at udvikling af 

pædagogikken skal foregå i et tværprofessionelt samarbejde.   

Denne artikel er tænkt som en vejledning, samt en præsentation og begrundelse for en skabelon, der kan 

understøtte de studerendes målrettede og systematiske arbejde med at udvikle pædagogikken i et 

tværprofessionelt samarbejde, og som samtidigt forsøger at inddrage de underliggende videns- og 

færdighedsmål for praktikken. (se bilag 1). Skabelonen har været afprøvet med flere hold på 

pædagoguddannelsen i Horsens, og de studerendes refleksioner over deres arbejde med skabelonen har 

indgået i de løbende justeringer af denne. 

Pædagogisk udviklingsarbejde er ifølge Pedersen (2010) orienteret mod at forandre og forbedre det 

praktisk pædagogiske arbejde, og gennemføres af de professionelle i de sammenhænge de arbejder i.   

I litteraturen om udviklingsprojekter advares der ofte mod rationelle og stringente modeller (Pedersen, 

2010), der ikke tager højde for praksis´ kompleksitet og den vildskab, der ofte følger med et 

udviklingsprojekt. Skabelonen forsøger at tage forbehold for dette, men samtidig vise en vis systematik - 

netop til hjælp for den studerendes overblik.  

I udarbejdelsen af vejledning og skabelonen er der inddraget elementer fra designtænkning fra 

innovationsfeltet, samt fra de velkendte didaktiske modeller: SMTTE (f.eks. Pedersen, 2010) og den 

didaktiske relationsmodel (Hiim og Hippe, 1997). Disse modeller og tænkninger kan også selvstændigt 

understøtte den studerendes didaktiske overvejelser i et udviklingsprojekt, og særligt designtænkningen 
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har en række redskaber, som kan være relevant støtte i processen. (Se f.eks. Fjordbak, (2015), Lyager og 

Larsen Nielsen (2016) eller Center for socialøkonomi (2014)  for dette.)  

Nedenfor begrundes og redegøres der for skabelonens enkelte punkter, som er: 

 Problemstillingen og dens sammenhæng 

 Mål og tegn på målopfyldelse 

 Tværprofessionelt samarbejde 

 Tiltag; Midler, metoder og aktiviteter 

 Planlægning 

 Dokumentation 

 Evaluering 

 Perspektiver 

 

Enhver udviklingsprojekt som skal forandre og forbedre praksis er dynamisk. Problemstillingen, målene og 

indsatserne kan ændre sig undervejs, og derfor vil en skabelon også altid skulle tænkes dynamisk, hvor en 

ændring i et af elementerne samtidig vil påvirke de andre. Det kan eksempelvis handle om, at man 

undervejs i et udviklingsprojekt erkender, at børnenes perspektiver ikke er taget nok i ed. I gennemførelsen 

og i dialogen undervejs opdager man måske, at børnene vil noget andet eller viser en anden vej og reagerer 

anderledes end forventet, og indsatserne må derfor oftest ændres. Det kan samtidigt ændre både mål, 

dokumentationsform og evaluering. Som en studerende bemærkede: ”Du aner ikke, hvor mange gange jeg 

har skrevet mit projekt om”, da han erfarede, at børn og kolleger reagerede på andre måder end forudset i 

forbindelse med etablering af et lokale, hvor børn kunne fordybe sig og/eller lege uforstyrret.  Så selv om 

skabelonen af praktiske grunde er opstillet i punktform, må den ikke tænkes lineært, men skal tænkes 

dynamisk og cirkulært. En måde at vise denne dynamik er repræsenteret i Pedersens (2017) fortolkning af 

Mørchs beskrivelse af udviklingsprojekter (1993) således: 

 

De dobbelte pile indikerer, at et udviklingsprojekts enkelte dele påvirker hinanden, og der kan være behov 

for at ”gå tilbage” både for at forstå problemet på ny, men også for at justere indsatser og mål.  
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Problemstilling – og dens sammenhæng 
Der skal beskrives, hvad det er for et ”problem”, som udviklingsprojektet skal ”løse”, og i hvilken 

sammenhæng ”problemet” udspiller sig. I tråd med en bred og meget enkel definition af innovation som 

”nye ideer, der virker”1 (Hulgård, 2016, s. 39) handler problemet ikke nødvendigvis om noget, der skal 

repareres, men snarere om noget, der er nyt, noget, der kan blive endnu bedre eller mere optimalt end den 

nuværende praksis. Eksempelvis at skolen endnu ikke er begyndt at åbne sig op mod det omgivende 

samfund via åben-skole projekter, hvor den studerende kan være den, der ”viser vejen” ved at etablere et 

åben-skoleprojekt, altså en ”ny ide, der virker” i den lokale sammenhæng, uanset at ideen om åben-skole 

ikke i sig selv er ”ny”.  

Sammenhængen beskrives ved at redegøre for konteksten og de (lærings)forudsætninger, som såvel børn, 

unge og medarbejdere har i den lokale kontekst, og andre konkrete lokale forhold2, som kan have 

betydning for, at problemet opstår og for dets ”løsning”. Den studerende og samarbejdsparters 

forudsætninger, vilje og vilkår vil også være en del af sammenhængen (Hiim og Hippe, 1997). 

Der skal desuden være en videns- og erfaringsmæssig afklaring af problemet, og her er det relevant at 

inddrage forståelsesteori (Petersen, 2017), som er teori, der kan bidrage til at forstå problemet. Det kunne 

være pædagogisk-psykologisk teori, der kan bidrage til at forstå trivsels-, udviklings-, og læreprocesser hos 

børn og unge. Eller der kan inddrages sociologisk teori, som kan beskrive barnet og den unges sociale- og 

samfundsmæssige vilkår, som derfor kan bidrage med et blik på barnet og den unges vilkår for trivsel, 

udvikling og læring. Det er under alle omstændigheder væsentligt at inddrage viden om og forståelse for 

børn og unges trivsel, udvikling og læring.  

Ofte vil den studerende i den første tid i praktikken stille sig undrende over for f.eks. nogle organiseringer, 

værdier, regler og handleformer på praktikstedet. Den studerende får øje på noget, der ”ikke virker” eller 

ikke skaber værdi. Disse ”undringer” kan skabe god grobund for at observere, identificere og formulere 

inden for hvilket område og tematik, der skal udvikles på. Forskning om kulturer og kulturforståelse viser 

dog, at vi meget hurtigt lader os indlemme i nye kulturer, og derved mister det udefrakommende kritiske 

blik (Idun Mørch, 2007). Det kan altså være en god ide at være observerende og stille ind på et undrende 

blik lige fra starten af praktikken. Samtidig er den studerende sårbar, da hun/han også har et behov for at 

sikre egen ”overlevelse” i institutionen, vise sin vilje til at indoptage institutionens værdier og 

handleformer, og sidenhen bliver vurderet på dette til prøven i praktikken. Det fordrer, at praktikstedet 

som udgangspunkt stiller sig åbent over for den studerendes observationer og er klar til at udsætte sine 

forforståelser, fordomme og vante handlemønstre for ”hensynsløs kritik” (Rasmussen, 2010) med henblik 

på at udvikle praksis.  

Med inspiration fra designtænkningen handler det særligt om at gå på opdagelse i børnenes og de unges 

hverdag ved at observere dem og tale med dem, og hermed få en forståelse for og en indlevelse i deres 

situation og problemer (Fjordbak, 2015). På den måde kan man sikre sig, at problemet rent faktisk også er 

et ”problem” for børnene/de unge og noget, de har ønske om eller interesse i at få forandret og forbedret.  

Inddragelse af børn, unge, kolleger, tværprofessionelle samarbejdsparter og ledelse i identifikationen af 

”problemet”, vil understøtte ejerskab og meningsfuldhed og vil minimere modstanden (Bøjlund, 2010) 

                                                           
1 Her anvendes innovationsbegrebet i dets mest enkle form, også beskrevet som inkrementel innovation, som er en 
gradvis fornyelse af eksisterende praksis, og ikke en gennemgribende forandring af denne. (Hulgaard, 2016). Derved 
er der i denne vejledning ikke en skarp skelnen mellem begreberne udvikling og innovation.  
2 Som i den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippe er defineret som rammefaktorer og læringsforudsætninger 
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Mål og tegn på målopnåelse 
Et projekt skal som minimum have visioner om, hvad man gerne vil opnå og hvilken retning, projektet skal 

gå i (Pedersen, 2010). Et udviklingsprojekt vil ofte være kendetegnet af en vekslen mellem en divergent 

tænkning, hvor der åbnes for nye ideer og muligheder undervejs i processen og en konvergent tænkning, 

hvor der arbejdes målorienteret, analytisk og struktureret (Kidde Larsen, 2017). 

Projektet skal have værdi for nogen. De nye ”ideer” skal ikke bare virke, de skal både kunne realiseres og 

vise sin værdi i praksis, i tråd med en anden og helt enkel definition på innovation som ”en nyskabelse, der 

tilvejebringer værdi” (Fjordbak, 2015, s.22). Værdien i praksis kan vise sig ved at have menneskelig, social, 

global og/eller bæredygtig værdi (Fjordbak, 2015). Udviklingsprojektet i praktikken skal overordnet have 

værdi i form af, at det fremmer trivsel, udvikling og læring. Dette kan dog med fordel præciseres ved at 

have klare forståelser af, hvilke konkrete processer eller elementer i forbindelse med børns trivsel, 

udvikling og læring som projektet skal fremme. I et åben-skole projektet med naturvejleder om fuglekasser 

kan målene blandt andet være, at børnene  får en naturforståelse, at de kan få erfaringer og gerne opleve 

succes med at bygge en fuglekasse selv, at de skal anvende genbrugstræ, og kunne samarbejde – altså 

repræsenter målene både noget globalt (naturforståelse), noget menneskeligt (håndværksmæssige 

færdigheder), noget bæredygtigt (anvende genbrugstræ) og noget socialt (samarbejde). Desuden er målet 

at skolen som organisation får øjnene op for åben-skoles potentialer og vil have mod på at lave andre åben-

skole projekter ud fra den form, som den studerende beskriver . I målsætningen er det igen vigtigt at have 

børnene og de unges perspektiver med og eventuelt inddrage dem i konkrete målformuleringer. 

I forbindelse med formulering af målene vil det være relevant at konkretisere tegn3 på, at målene er på vej 

til at blive opnået. ”Tegn” fungerer også som en vejledning i forhold til, hvad der skal evalueres på. Et tegn 

på, at børnene i åben- skole projektet opnår en større naturforståelse, kan være, at børnene viser stor 

interesse for fuglelivet i fuglekassen, og spørger nysgerrigt ind til dette. I evalueringen vil man derfor have 

observeret, om en sådan interesse har været til stede – og forholde sig til hvorfor/hvorfor ikke?  

Tværprofessionelt  
At arbejde tværprofessionelt er en arbejdsform, der skal bidrage til at håndtere velfærdssamfundets 

komplekse udfordringer og sikre en helhedsorienteret indsats (Højholdt, 2016). I skolereformen fra 2014 er 

pædagoger for første gang skrevet ind i Folkeskoleloven (retsinformation.dk), og ifølge Brostrøm (2018) vil 

et udvidet samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor pædagogens socialpædagogiske fokus kommer i 

spil, kunne skabe bedre trivsel og læring for børnene.  

Det tværprofessionelle samarbejde er således et fokusområde i pædagoguddannelsen. Det vil i denne 

praktik ofte handle om det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger og lærere. Det kan dog også 

være et samarbejde med andre professioner enten inden for institutionens rammer, f.eks. skole-

sundhedsplejerske eller udenfor institutionen, f.eks. naturvejleder, SSP, teatermedarbejder, psykolog, SOSU 

assistent m.fl.  

Det er i det tværprofessionelle samarbejde – og også gerne sammen med børnene/de unge – at ideerne til 

udviklingsprojektet ideelt set udvikles. Redskabet kan være fælles brainstorm, hvor man tør tænke ud af 

boksen, stille vilde og hypotetiske spørgsmål og lade (de vilde) ideer fødes. (Fjordbak. 2015) 

Her handler det om at beskrive og begrunde det tværprofessionelle samarbejde og få rolle-afklaret og 

forventningsafstemt, så de professionelle samarbejder systematisk om fælles mål med projektet (Højholdt, 

                                                           
3 Som vi kender det fra SMTTE-modellen 
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2016). Det kan være en udfordring for den studerende at få inviteret andre professioner ind i projektet. 

Den studerende kan i samarbejde med vejleder, lave en oversigt over de professionelle interessenter i og 

omkring problemstillingen eller målene. Opfordringen er hermed, at den studerendes praktikvejleder i 

denne sammenhæng er den studerendes væbner og kan hjælpe med at åbne døre til det 

tværprofessionelle samarbejde.  

En sidegevinst for den studerende er, at hun/han kan undersøge og vurdere praktikstedets 

tværprofessionelle samarbejde ved at være en del af det. En sådan undersøgelse er også et af praktikkens 

videns- og færdighedsmål.  

Tiltag: Midler, metoder og konkrete aktiviteter 
Her handler det om at udvælge, beskrive og begrunde de nye midler, metoder og konkrete aktiviteter, som 

skal understøtte målene og udvikle pædagogikken. Den studerende skal her anvende og forholde sig til 

generel indsatsteori, som handler om, hvilke former for indsats de valgte (forståelses)teorier lægger op til? 

Hvis der eksempelvis med udgangspunkt i teori om trivsel og børnefællesskaber er identificeret, at børnene 

mistrives, fordi børnene har ”rod” i deres sociale relationer, så vil et element i indsatsen gå på at hjælpe 

børnene konkret med at få ro på disse. Så det handler om at begrunde, hvad der er det virksomme i 

indsatsen (Hvis X (indsats), så Y (effekt)) og mere specifikt til, hvordan der tilrettelægges en indsats, som 

skal indfri de konkrete mål? (Petersen, 2017). I tråd med designtænkningen kan det være relevant at 

udvikle ”prototyper”, som kan være post-its, modeller, tegninger, grafiske fremstillinger eller helt konkrete 

udtryk for indsatsen. Prototypen vil samtidigt være et godt afsæt for at ”sælge ideen” til forældre, kolleger 

samt børnene/de unge. De nye midler, metoder og aktiviteter skal afprøves og bestå sin prøve i praksis, 

afprøvningen skal betragtes som en form for en test eller prøvehandling, hvor der hele tiden forbedres og 

justeres, og måske må man begynde forfra!   

Planlægning 
Erfaringen viser, at en konkret planlægning af et udviklingsprojekt er nødvendig. Der skal laves konkrete 

aftaler med kolleger og/eller børnene eller de unge om, hvornår det hele finder sted; der skal altså laves en 

konkret tids – og ansvarsplan. Hvem gør hvad hvornår? Hvilke roller har de enkelte parter? Der skal 

desuden aftales løbende møder undervejs. Det kan være væsentligt for praktikstedet at have en idé om, 

hvilket omfang et projekt vil have? Vil det involvere alle medarbejdere og børn og unge, eller vil det 

involvere en mindre gruppe? Hvor ofte vil der blive arbejdet med det? Og over hvor lang tid vil projektet 

strække sig? Dette afgøres ikke alene af den, som er tovholder i projektet (den studerende), men vil være 

til forhandling med både deltagere og en ledelse, som skal give plads og rum for projektets gennemførelse. 

At skabe et fælles overblik over tidsplan, roller og omfang, kan være en god måde at 

forventningsafstemme, og kan virke motiverende for alle parter.  

Men tidsplan, roller og omfang skal være fleksibelt qua et udviklingsprojekts indbyggede ”vildskab”. Vi kan 

ikke vide, hvor projektet bærer hen, så planer er til for at ændres! 

Dokumentation 
I denne praktik skal den studerende arbejde med systematisk dokumentation og erfaringsopsamling. (2014 

uddannelsen, BEK nr 354 af 07/04/2017), og udviklingsprojektet skal dokumenteres, både som et redskab i 

evalueringen, men også for at dokumentere den studerendes arbejde med kompetencemålet i 

præsentationsportfolio til praktikprøven. Hvad der er de mest relevante dokumentationsformer afhænger 

af projektet og måden, der bliver evalueret på, men mulighederne er mange: Fotos, tegninger, video, 

artefakter, observationer, logbog, praksisfortællinger, interviews, spørgeskemaer osv. Det skal aftales 
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hvilke dokumentationsformer, der vil blive benyttet, hvornår den skal laves, samt hvem, der er ansvarlig for 

dette.  

Evaluering 
Der skal planlægges og beskrives hvornår og hvordan, der evalueres undervejs og ved afslutning af 

projektet. De simple spørgsmål er; Hvad har vi lært, og hvordan kommer vi videre? (Pedersen, 2010). 

Sammen med samarbejdsparterne undersøges det med udgangspunkt i dokumentationen i hvilket omfang 

og hvordan, tiltaget har forandret og forbedret den pædagogiske praksis. Virkede indsatserne efter 

hensigten? Var der uventede sidegevinster? Der bør altså evalueres såvel i forhold til de opstillede mål og 

tegn på opfyldelse af målene, samt hvorvidt og hvordan processerne undervejs har bidraget til at skabe 

værdi.  De løbende evalueringer vil være nødvendige for at justere og tilpasse projektet undervejs. 

Dokumentation af evalueringens resultater bør også indgå i beskrivelsen af det samlede udviklingsprojekt.  

Perspektiver 
Her må den studerende spørge sig selv og sine samarbejdsparter om, hvordan de nye ideer og metoder får 

aktivt liv fremover, når den studerende ikke længere er i praktikken, og hvad der er det næste, der skal 

udvikles på eller mangler at blive udviklet? Hvilke dilemmaer er der opstået undervejs? Hvis den 

studerende i løbet af projektet har arbejdet bevidst med inddragelse, ejerskab, tydeliggørelse af 

indsatserne og etableret meningsfuldhed for deltagerne, er der en væsentlig større chance for, at skole- og 

fritidspædagogikken rent faktisk er blevet udviklet, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 

 

Efter referencelisten finder du selve skabelonen med vejledninger og en tom skabelon til egen udfyldelse.  

God arbejdslyst! 
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Skabelon til udviklingsprojektet (Henriksen, Connie Søe (2019)) 

Følgende skabelon har til hensigt at understøtte målrettet og systematisk arbejde med en fornyelse/et 

tiltag/projekt/eksperiment. 

Overskrifter i forhold 
til udarbejdelsen af et 
tiltag, der udvikler 
praksis 

Vejledning 

PROBLEMSTILLING OG 
DETS SAMMENHÆNG 
 
 

Tiltaget tager udgangspunkt i en problemstilling, som I har analyseret jer frem 
til. Beskriv sammenhængen. Anvend forståelsesteori. 

MÅL OG TEGN PÅ 
MÅLOPFYLDELSE 
 

Opstil mål på baggrund af problemstillingen.  
Husk at målet skal være at forandre pædagogikken, således at børnegruppens 
læring, udvikling og trivsel fremmes. 
Formuler konkret, hvad I ønsker at se som tegn på målopnåelse 

TVÆRPROFESSIONELT 
SAMARBEJDE 

Begrund og beskriv det tværprofessionelle samarbejde i tiltaget. Hvordan 
arbejder I sammen systematisk om tiltaget? 

TILTAG: MIDLER, 
METODER OG 
AKTIVITETER 
 

Beskriv, hvordan I vil etablere nye praksisformer gennem midler, metoder og 
aktiviteter, der understøtter målet. 
Anvend og formuler indsatsteori. 
 

PLANLÆGNING Planlæg: 

 Tidsplan for tiltag, herunder omfang, hvor ofte og hvor mange, der skal 
indgå i projektet 

 Løbende møder undervejs 

 Rolle – og ansvarsfordeling i forhold til tiltaget 

DOKUMENTATION  
 

Vælg dokumentationsform(er) med henblik på at dokumentere processerne, og 
om målene er nået. Planlæg omfang og ansvar for dokumentation. 

EVALUERING 
 

Planlæg hvornår og hvordan, der skal evalueres.  
Evaluer på baggrund af dokumentationen, hvorvidt de opstillede mål er nået, 
og hvordan I kommer videre?  

PERSPEKTIVER Hvordan får tiltaget liv fremover? Hvem tager over? Hvad er det næste, der skal 
udvikles på?  

 
 
På UC Viden findes et Word dokument med en ”tom” skabelon, som du kan skrive ind i. 
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Skabelon til udviklingsprojektet (Henriksen, Connie Søe (2019)) 

Følgende skabelon har til hensigt at understøtte målrettet og systematisk arbejde med en fornyelse/et 

tiltag/projekt/eksperiment. 

PROBLEMSTILLING OG 
DETS SAMMENHÆNG 
 
 

 

MÅL OG TEGN PÅ 
MÅLOPFYLDELSE 
 

 

TVÆRPROFESSIONELT 
SAMARBEJDE 

 

TILTAG: MIDLER, 
METODER OG 
AKTIVITETER 
 

  

PLANLÆGNING  

DOKUMENTATION  
 

 

EVALUERING 
 

 

PERSPEKTIVER  
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Bilag 1: 

Kompetencemål og videns- og færdighedsmål for 3. praktik, skole-fritidsspecialiseringen (2014 uddannelsen, 

BEK nr. 354 af 07/04/2017) Retsinformation.dk.  

 

 

 


