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Læservejledning 
– brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge) 

 

 

 

Indledning 
Dette er en læservejledning til brug af de materialer, der er udarbejdet i forbindelse med forsknings- og 

udviklingsprojektet ’Udvikling af en eksemplarisk participatorisk model for implementering af redskaber til 

opsporing og tidlig indsats i relation til potentielt udsatte børn i alderen 0-6 år i den kommunale praksis’.  

 

Vejledningen indeholder en opsummeret gennemgang af de materialer, der er udarbejdet i forbindelse 

med projektet. Heri ses et særskilt fokus på, hvor i uddannelsen materialerne bedst kan bidrage i undervis-

ningen – samt hvilken viden og kompetencer det forventes, de studerende erhverver sig på baggrund heraf. 

 

Materialer og brugen af dem på uddannelserne 

A) Generel introduktion til projektet 

Den generelle introduktion til projektet indeholder meget korte og opsummerede beskrivelser af ide, bag-

grund, målgruppe, metode og design. I tillæg indeholder den generelle introduktion et bilag, hvor eksiste-

rende viden omkring indsatser til udsatte børn gennemgås.  

Den generelle introduktion er udarbejdet med intentionen om at give læseren et hurtigt overblik over pro-

jektet.  

 

B) Artikel: ”Hvorfor er det så svært? Sporarbejde i den tidlige tværfaglige indsats” 

Det primære resultat af projektet er en artikel med titlen; ”Hvorfor er det så svært? Sporarbejde i den tid-

lige tværfaglige indsats”. I artiklen udfoldes den udviklede model for implementering af tidlig tværfaglig 

indsats, og også de bagvedliggende metodiske og teoretiske begreber. Den vidensmæssige, metodiske og 

designmæssige baggrund for projektet beskrives og diskuteres. I særdeleshed placeres fokus på de resulta-

ter, der er opnået i projektet.  

Artiklens sigte er at anskueliggøre den måde, der er arbejdet med sammenhængende tidlig tværfaglig ind-

sats i en kommunal praksis. Der lægges særlig vægt på, hvordan indsatsen skabes og implementeres i tæt 

samarbejde med ledelse og medarbejdere i den pågældende kommune. Herudover viser artiklen også, hvil-

ke udfordringer og potentialer der ses i at implementere en sammenhængende tidlig og tværfaglig indsats 

– både organisatorisk og monofagligt.  

Det er naturligvis oplagt, at artiklen indgår som en del af pensum på modul 4 på diplomuddannelsen.  

Herudover er det oplagt, at artiklen sættes på pensum på Masteruddannelsens 1. semester.  

Projektet af finansieret af Socialstyrelsen. Alle resultater og materialer kan downloades på 

www.boerneogungediplom.dk 
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Artiklen er primært stilet til modul 4, hvor fokus netop er på rammerne for samarbejdet på tværs af profes-

sioner, selve det konkrete samarbejde på tværs af professioner og organisationsforståelser på børne- og 

ungeområdet. Med sit organisatoriske sigte vil artiklen kunne bidrage med viden om, hvordan man organi-

satorisk kan gribe tidlig tværfaglig indsats an; hvilken betydning den organisatoriske kontekst har for tvær-

fagligt samarbejde og tværfagligt samarbejde i sig selv. Endelig forholder artiklen sig til, hvordan man kon-

kret kan arbejde med implementering i offentlige organisationer. Artiklen udgør et eksempel på, hvordan 

implementering kan se ud i en offentlig organisation. Herunder vil fokus endvidere være på, hvordan orga-

nisationen sætter rammen for det tværfaglige samarbejde med henblik på tidlig opsporing og indsats.  

Artiklen kan give anledning til, at de studerende ser på egen organisation og praksis ud fra en faglig teore-

tisk og empirisk funderet synsvinkel. Dette vil gøre undervisningen på modul 4 mere vedkommende og 

praksisnær for både myndighed og leverandør.  

Herudover er artiklen naturligvis relevant på modul 3, hvor tværfagligt samarbejde og tidlig indsats er cen-

trale temaer. Artiklen sætter fokus på samarbejdet på tværs, og giver både organisatoriske og monofaglige 

perspektiver på, hvad der skal til, førend samarbejdet kommer til at fungere.  Artiklen vil dermed kunne 

tilføje nye og praksisnære videnaspekter om det tværfaglige samarbejde med vægt på tidlig indsats. Med 

fokus på implementering, vil den give de studerende viden om, udfordringer og potentialer i arbejdet med 

tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre, at det også fungerer i praksis. Artiklen tilbyder en konkret 

viden med stor detaljeringsgrad. Det betyder også, at den viden, projektet genererer, vil være overførbar til 

og genkendelig for den sociale praksis, der er de studerendes. Herudover stilles der også skarpt på, hvordan 

implementering af et konkret redskab til opsporing (Trivselsmetoden) finder sted. 

Endelig kan dele af artiklen være relevante på modul 5 og 6, hvor der fokuseres på forskellige undersøgel-

ses- og evalueringsmetoder.  Artiklen beskriver implementering som aktionsforskningsmæssig proces, og 

heri ses relevante litteraturhenvisninger til brug i de studerendes egen læsning og eget projekt. Artiklen er 

her anvendelig, idet den meget konkret omsætter en til tider lidt svært tilgængelig metodelitteratur til en 

virkelighed, der er genkendelig for mange af de studerende. Den vil derfor kunne fungere som praksis ek-

sempel på noget svært tilgængeligt stof. Det vil give de studerende inspiration til, hvordan de i egen kom-

mune og praksis, kan gennemføre og ikke mindst implementere projekter om opsporing og tidlig indsats. 

Projektet vil både kunne anvendes som et samlet projektdesign, men vil også kunne anvendes i fragmenter 

med overførselsværdi til andre typer af projekter. 

 

C) ’Supermarked for tidlig tværfaglig indsats’ (inkl. introduktion til brug) 

’Supermarkedet’ for tidlig tværfaglig indsats er et forsøg på at synliggøre og ikke mindst konkretisere en 

tidlig tværfaglig indsats i relation til fagpersonernes kompetencer. Det er således en illustration af, hvad de 

enkelte faggrupper ’har på hylderne’ i en tidlig tværfaglig indsats.  

Det er meget vigtigt at påpege, at dette ’Supermarked’ er udarbejdet til brug i børnehaver - fordi casen, 

der ligger grund for de forskellige faggruppers kompetencer, handler om et barn i børnehaven. Det betyder, 

at indholdet i ’Supermarkedet’ er set fra børnehavernes perspektiv!!  

Supermarkedet repræsenterer således det, børnehaven selv kan gøre, og det andre faggrupper kan gøre i 

forhold til børn, der går i børnehaven. Projektet er sig helt bevidst om, at sundhedspleje, dagpleje og vugge-

stue selvfølgelig kan mange flere ting, end der er oplistet her.  



Projekt ’Udvikling af en eksemplarisk participatorisk model for implementering af redskaber til opspo-
ring og tidlig indsats i relation til potentielt udsatte børn i alderen 0-6 år i den kommunale praksis’ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anne Marie Villumsen (amv@viauc.dk) 3 

Denne illustration er primært til brug i praksisfeltet som en konkretisering af, hvilke fagpersoner der besid-

der hvilke kompetencer i relation til tidlig tværfaglig indsats. Den er således mest anvendelig på modul 3, 

hvor fokus er på tidlig indsats, tværfagligt samarbejde og interventionsmetoder i arbejdet med børn og 

unge. Her kan den fungere som udgangspunkt for en illustration og diskussion af, hvilke kompetencer de 

enkelte faggrupper besidder.  

D) Vision for tidlig tværfagligt samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og familiesekti-
onen (inkl. introduktion) 

 Som en del projektet er der udarbejdet et bud på, hvordan en kommunal vision for tidlig tværfaglig indsats 

helt konkret kan se ud. Når der stilles skarpt på tværfagligt samarbejde, sker der ind imellem det, at man 

bliver meget optagede af hinanden som professionelle. Det kan få den konsekvens, at man glemmer dem, 

det hele handler om; nemlig forældrene og barnet. Forældrene er ikke kun nøglen til at forstå barnets triv-

sel og behov. De er endvidere i stort omfang altafgørende for, hvorvidt en professionel indsats har noget 

som helst virkning. Derfor formidles den vision, som projektets modelkommune udarbejdede, som inspira-

tion til en retning for det organisatoriske arbejde med tidlig tværfaglig indsats.  

Visionen for tidlig tværfaglig indsats er primært relevant på modul 5, hvor organisationer, organisationsfor-

ståelse og tværfagligt samarbejde er i centrum. Visionen kan fungere som udgangspunkt for at tage fat i 

noget af litteraturen omkring tværfagligt samarbejde, hvoraf det fremgår, at der må arbejde mod samme 

mål for at op nå succes. Målet ses både konkret i de enkelte sager, men bestemt også på et organisatorisk 

niveau. Dette kan være med til at skærpe de studerendes forståelse af, at samarbejde foregår i en organisa-

torisk kontekst, som er altafgørende for, hvordan samarbejdet kan og skal forløbe. Herudover kan den væ-

re inspiration til, at de studerende får tjekket op på egen praksis; er der en vision på dette område i deres 

kommune? Kender de til den i så fald? Hvilken betydning har dette for det arbejde, der udføres?  

 

Hvilken viden og kompetencer forventes det, de studerende erhverver sig? 

Generelt er det en styrke rent formidlingsmæssigt og didaktisk at tage udgangspunkt i et praksisnært, gen-

nemprøvet og helt konkret eksempel, idet undervisningen på denne måde gøres mere vedkommende, 

overførbar og lettere tilgængelig for de studerende. Særligt hvis undervisningen tilrettelægges alsidigt, 

inddragende og på dialogisk grundlag. De studerendes aktivitet i egen læring er helt afgørende for lærings-

udbyttet (Illeris red, 2007, Lassen, Boström &Knoop, 2007). Forhåbentligt kan de forskellige materialer fra 

projektet bidrage til dette.  

I relation til modul 3 vil projektets observationsmetoder kunne inddrages som hidtil, men nu med et større 

fokus på det tværfaglige samarbejdes betydning i den tidlige indsats i relation til implementering i en tvær-

faglig kommunal praksis. Herunder er det kun naturligt, at der arbejdes med refleksion over netop denne 

metodes betydning for praksis på feltet. Det betyder naturligvis i forlængelse heraf, at de studerende opnår 

kompetencer og færdigheder i relation til at begrunde deres valg af metode i deres daglige praksis og på 

denne måde kvalificere den socialfaglige praksis.  

Det ses tydeligt beskrevet i artiklen, at samarbejde er vanskeligt at få til at fungere i praksis – både på et 

organisatorisk plan og monofagligt. Derfor er det essentielt, at de studerende opnår ny viden om, hvordan 

det er muligt at etablere og implementere et succesfuldt tværfagligt samarbejde.  
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I relation til modul 4, kan artiklen inddrages med fokus på samarbejdet mellem myndighed og leverandør, 

da der skønnes at være en overførselsværdi fra projektets fokus på samarbejdet mellem pædagoger, sund-

hedsplejersker og socialrådgivere til samarbejdet mellem myndighed og leverandør, som begrebet bliver 

defineret i modul 4. Det bliver med projektet muligt at give de studerende en viden om hvilke organisatori-

ske forhold, der er befordrende, og hvilke der forhindrer implementering i den kommunale praksis af den 

tværfaglige tidlige indsats. De studerende vil her særskilt opnå viden om de forskellige roller og deres be-

tydning på myndighed og leverandør området. I forlængelse heraf opnår de studerende kompetencer in-

denfor håndtering af tværfagligt samarbejde mellem myndighed og leverandør. En kompetence som prak-

sis i høj grad efterspørger.  

Der kan på modul 4 lægges vægt på den del af projektet, der beskriver de organisatoriske aspekter ved 

implementering i kommunal praksis. Det betyder, at de studerende kan præsenteres for både teoretiske og 

empiriske viden fra projektet om organisatoriske processer. Det er dermed både en teoretisk og empirisk 

viden, men også en gennemprøvet praksisbaseret viden, som kan præsenteres for de studerende. Denne 

viden skal spille sammen med og sættes i forhold til den øvrige organisationsteori, som det påtænkes ind-

draget i modul 4 (Jf. evalueringen af modul 4). Fokus er oplagt at placere på de studerendes arbejde med 

egne refleksioner over egen organisation og rammer for det tværfaglige samarbejde. Det vil især være rele-

vant med omsætningen af det teoretiske og empiriske til de studerende egen praksis. Undervisningen kan 

tage udgangspunkt i, hvilke potentialer og forhindringer der kan være for implementering i egen organisa-

tion. Dette vil som nævnt tidligere give de studerende kompetencer indenfor håndtering af tværfagligt 

samarbejde mellem myndighed og leverandør samt færdigheder i at arbejde organisatorisk med processer 

vedrørende implementering.  

På modul 5, hvor fokus bl.a. er på undersøgelsesmetoder, kan den anvendte videnskabelige metode i pro-

jektet bruges som eksempel på aktionsforskning anvendt i relation til implementering. Specifikt opnår de 

studerende en detaljeret viden om, hvordan et forsknings- og udviklingsprojekt kan tilrettelægges. Fokus vil 

her være på aktionsforskningsmetoden som overordnet kontekst, og samtidig på hvordan en participatorisk 

tilgang kan planlægges og gennemføres. Det vil derfor både være en teoretisk viden om metoder til forsk-

nings- og udviklingsarbejde illustreret gennem et konkret projekt, men også hvordan sådanne arbejder 

gennemføres i praksis. Dette giver de studerende kompetencer til internt i egen organisation at håndtere 

og igangsætte projekter i form af forskellige udviklingsarbejder. Den særlige kompetence bliver her, at de 

studerende med viden og erfaring fra projektet bliver i stand til at igangsætte og gennemføre egne udvik-

lingsarbejder i en tværfaglig kontekst også.   

Der kan endvidere lægges vægt på formidling af projektdesign og de tilhørende overvejelser i processen 

med henblik på at stimulere de studerendes egne overvejelser over eget projekt. Det er her oplagt, at de 

studerende i samarbejde med hinanden prøver at formulere mulige udviklingsprojekter i egen organisation 

ud fra den præsenterede viden om projektdesign og forskningsmetode. Dette vil endvidere kvalificere de 

studerende i deres arbejde med de resterende eksamensopgaver på uddannelsen, idet samme systematisk 

og kritiske refleksion over problemstilling, problemforståelse og metodevalg også her er i fokus. Herudover 

vil de resterende delelementer af den pågældende forsknings- og udviklingsmetode kunne være i fokus på 

både modul5 & 6. Det være sig f.eks. analysemetode og bearbejdning af et projekts data til en konklusion. 

Det vil her være oplagt, at de studerende arbejder med konkrete data, som de gennem gruppearbejde skal 
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prøve at analysere og forholde sig til ud fra den præsenterede viden. Dette vil igen anvendes som eksem-

pler til inspiration til de studerendes egne projekter. 
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