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Introduktion 
Dette er en introduktion til 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’.  

 

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.  

 

Det primære resultat af projektet kan downloades i artikelform på www.boerneungediplom.dk under titlen 

” Hvorfor er det så svært? Sporarbejde i den tidlige tværfaglige indsats”. I denne artikel udfoldes ikke kun 

den udviklede model for implementering af tidlig tværfaglig indsats, men også det bagvedliggende metodi-

ske og teoretiske begreber.  

Denne introduktion indeholder en kortfattet beskrivelse af centrale aspekter ved projektet;  

- Ide, mål og formål 

- Målgruppe 

- Baggrund 

- Metode 

- Design 

Ide, mål og formål 
Grundideen i dette forsknings- og udviklingsprojekt er i samarbejde med en modelkommune at udvikle en 

eksemplarisk participatorisk model for, hvordan man konkret i kommunal praksis kan gennemføre en im-

plementering af en tidlig opsporing og tværfaglig indsats overfor potentielt udsatte børn i alderen 0-6 år. 

Samarbejdet mellem forskellige professioner og på tværs af afdelinger i forvaltningen er derfor et centralt 

fokus i projektet. 

Målet bliver således at udvikle en model, der i sin udformning er en anskueliggørelse af de processer, der er 

med til at facilitere og fastholde opsporing og indsats overfor denne målgruppe af børn - og på tværs af 

professioner.  

Det er et formål med projektet, at den model, der udvikles, bliver eksemplarisk i den forstand, at den kan 

overføres til andre kommuner. Modellen er udviklet og afprøvet i kommunal praksis. Denne proces er i høj 

grad med til at validere projektets indhold og generaliserbarhed til andre kommuner.  

Projektet gennemføres i en dansk kommune. Der samarbejdes i projektet med både ledelse og medarbej-

dere. De tre medarbejder grupper består af sundhedsplejen, socialrådgiverne fra familiesektionen og pæ-

dagogerne fra dagpleje, vuggestuerne og børnehaverne. Ledelsesgruppen består af familiechefen, sousche-

fen, dagtilbudschefen, leder af familiesektionen, leder af sundhedsplejen, tværfaglig konsulent og leder af 

dagplejen1. Denne ledelsesgruppe fungerer som projektets kommunale styrergruppe, hvor alle beslutninger 

om projektets fremdrift og aktiviteter træffes. Denne styrergruppe sikrer projektets fremdrift i kommunen, 

og at der tages hensyn til den aktuelle organisatoriske kontekst. Interventionerne må på alle givne tids-

punkter matche den organisation, de udføres i.  Det betyder, at den centrale ledelse løbende igennem pro-

                                                
1 Senere er også leder af PPR kommet med, da en kobling til PPR selvsagt er nødvendig på dette felt for en sammen-
hæng i en større organisatorisk forankring 

http://www.boerneungediplom.dk/
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jektet har arbejdet med projektets delresultater, taget beslutning om næste skridt i projektet – set i forhold 

til resultater og aktuelle organisatoriske kontekst med.  

Projektet begrundes og kvalificeres rent rammemæssigt med baggrund i Barnets Reform, hvor det ses, at 

”Det er hensigten med Barnets Reform at sikre en tidlig og tværfaglig indsats for at forhindre, at udsatte 

børns problemer vokser og bliver vanskelige at afhjælpe. Det har således blandt andet været formålet at 

understøtte og kvalificere myndighedernes fælles faglige afklaring af et barns problemer” (p.70 Håndbog 

om Barnets Reform). En af intentionerne i Barnets Reform er netop at understøtte og sikre en tidlig og 

tværfaglig indsats, og herunder også, at fagpersoner sammen skal lave den rette indsats til rette tid – altså 

netop ikke vente lang tid, før der sættes ind med en tidlig og tværfaglig indsats.  

Målgruppe 
Målgruppen for dette projekt er børn i alderen 0-6 år i potentielt socialt og emotionelt udsatte positioner. 

Der er tale om børn, der udviser enkelte tegn på trivselsproblemer eller har belastninger i livssituationen, 

der kan give anledning til en opmærksomhed på barnets trivsel og behov. Det er børn, der ikke har alders-

svarende evner for følelsesmæssig og social kommunikation med andre børn og voksne.  Det er børn (og 

forældre), der ikke indgår i et stabilt samspil med andre børn og voksne. Det er børn (og forældre), som 

ikke formår at indgå i den følelsesmæssige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge kontakt og 

relation mellem barn og omgivelser. Det er endvidere de børn, hvor man oftest i mange professionelle 

sammenhænge venter lidt med at agere, fordi indikatorerne på mistrivsel er tvetydige, og ikke umiddelbart 

tydelige for det blotte øje (Villumsen, 2011).  

Børn i udsatte positioner illustrerer, at det primært er positionen i omgivelserne frem for barnet, interven-

tionen rettes imod. Fokus er på barnets position socialt og emotionelt som værende udsat i relation til den 

resterende børnegruppe og barnets trivsel generelt. Det er tale om børn i en grænsezone mellem normal 

og afvigende adfærd og trivsel2. 

Projektets baggrund 
Projektet har baggrund i en teoretisk erfaringsopsamling i forhold til implementering af projekter i praksis3. 

Herudover anvendes teoretisk og empirisk viden om udsathed, tværfagligt samarbejde og forskelligt rele-

vant forskningsmetodisk litteratur. Endelig bygger projektet også på viden og erfaring fra forsknings- og 

udviklingsprojektet ”Potentielt udsatte børn - kvalificering af det forbyggende tværfaglige samarbejde mel-

lem daginstitution og socialforvaltning”(Villumsen, 2011 & www.boerneungediplom.dk for mere informati-

on herom) 

Metode 
Der er overordnet i projektet anvendt en aktionsforskningsmæssige tilgang med vægt på participation (Re-

ason & Bradbury (red.) 2008; Cousin & Earl (red) 1995; Kristensen 2010). I participativ research er forsker 

og praktiker samarbejdspartnere. Målet er at generere viden om, hvordan man kan forstå innovative ind-

satser med den eksplicitte intention at forbedre implementeringen af den givne indsats (Cousin & Earl 

1995). Participationsdelen ses udfoldet i projektets interventioner gennem en inddragelse af den professi-

                                                
2 Begrebet udsatte børn anvendes bevidst ikke, da det er et politisk begreb, som er upræcist i et fagligt øjemed. Herudover er ud-
sathed et begreb, som er teoretisk og empirisk omdiskuteret.  
3 Det var den oprindelige ide at lave et desk research af implementering i kommunal praksis som yderligere grundlag for udform-
ning af projektets fremgangsmåde. Det viste sig imidlertid umuligt, da kommunerne ikke har lavet systematisk erfaringsopsamling 
heraf, og ej heller har formidlet de eksisterende erfaringer. Derfor er der primært lagt vægt på teoretisk viden om implementering 

http://www.boerneungediplom.dk/
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onelle praksis’ viden med henblik på ejerskab samt tilrettelæggelse og implementering af en meningsfuld 

intervention for den pågældende praksis.  

Forskning og forandringsproces kædes tæt sammen, og består af både forskning og aktion på samme tid. 

Aktion er en bevidst påvirkning af et praksisfelt og dets deltagere. Aktionsforskning er levende aktivitet, 

hvor fokus er en form for ’working knowledge’ og dermed en anvendt forskning. Både produkt og proces 

bliver således centralt. Aktionsforskning er udelukkende forskning i lokale kontekster, hvor lokale aktører er 

aktivt deltagende i videnskabelsen. (Aagaard Nielsen, 2007; Jacobsen & Jørgensen, 2007; Aagaard Nielsen, 

1998; Svensson et al., 2007; Jensen, T., 2008) 

Design 
Designet er baseret på principper uddraget fra et teoretisk og forskningsbaseret vidensfelt indenfor partici-

pationsorienteret forskning og implementering. Målet med dette er at sikre en systematik i fremgangsmå-

den, samt at vidensbasere de aktiviteter, der foretages i projektet. Aktiviteter mod forandring i organisatio-

nen baseres på 1) forskningsbaseret viden om tidlig tværfaglig indsats, 2) på medarbejdernes og ledelsens 

viden og erfaring med tidlig tværfaglig indsats 3)koble op på de redskaber og aktiviteter, der allerede er 

igangsat i kommunen.  

Som illustration af projektets design ses i det følende et afbillede af de aktiviteter, der er foretaget i projek-

tet. Illustrationen efterfølges af korte beskrivelse af de enkelte aktiviteter. Illustrationen er et billede på 

projektets interventionsdele med den samlede kommunale praksis.   
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Intro til hver 
faggruppe + 
interviews 

Fælles dialog nr.1 på tværs

1) Kendskab til hinanden i 
lokalområder og faglighed

2) Dialog på tværs om tidlig indsats, 
forældre samarbejde og 

implementering (hvordan)

Monofaglig 
introduktion af 

redskaber til 
opsporing og faglig 

handling

Fælles dialog møde  nr.2 på tværs

1)  Viden om tværfagligt samarbejde

2) Tidlig tværfaglig indsats (hvem  kan 
hvad, hvornår? Forældre samarbejde)

3) Hvordan gør vi det? 
(Implementering)

Tidlig indsats

Hvem gør hvad, 
hvornår? 

Samarbejdet 
med forældre

Monofagligt arbejde:

1) Introduktion til forskningsbaseret viden om børns 
udvikling & udsatte børn generelt

2) Arbejde med anvendelse af redskaber i den konkrete 
praksis.

3) Interviews i børnehaver
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Fælles organisatorisk  
handling:

1) Redskaber

2) Udleve organisering af 
tidlig indsats og 

tværprofessionelt samarbejde

3) Organisatorisk justering af 
organisering af samarbejdet

Refleksionsrum undervejs til 
eventuel justering +

Interviews i børnehaver til 
understøttelse af tidlig 
tværfaglig indsats

Resultat:
1) En sammenhængende og 

tværprofessionel tidlig indsats
2) Viden om tværprofessionel tidlig 

indsats
3) Viden om implementering af tidlig 

tværprofessionel indsats

Der er udover ovenstående aktiviteter afholdt løbende møder (16) med den ledelsesgruppe i kommunen, 

som i praksis fungerer som projektets styregruppe.  

Interviews af faggrupper 
Projektet tager udgangspunkt i interviews med de involverede faggrupper. De interviewes i grupper af me-

get varierende størrelse (alt efter hvad der praktisk kunne lade sig gøre for den enkelte institution eller 

arbejdsgruppe). Interviewet handlede først og fremmest om det tværfaglige samarbejde mellem de invol-

verede faggrupper. Her blev der primært spurgt til situationer hvor samarbejdet havde fungeret godt og 

mindre godt, hvorfor samt hvilke af de i kommunen tilgængelige tværfaglige fora der bruges. Herefter blev 

grupperne spurgt om, hvilke redskaber de anvender i deres dagligdag med henvisning til de redskaber, 

kommunen selv har arbejdet med at implementere. Endelig blev faggrupperne spurgt til deres viden og 

kompetencer i relation til tidlig tværfaglig indsats. Hensigten med interviewene er endvidere at skabe ejer-

skab til projektet. Samtidig er målet også at tage udgangspunkt i medarbejderens viden og erfaring med 

tidlig tværfaglig indsats. 
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Tværfaglig dialog nummer 1 
Ovenstående interviews danner baggrund for den tværfaglige dialog nummer 1 (participation). Indholdet 

og formålet med Tværfaglig Dialog nr.1 er kendskabet til hinanden, hvor pædagoger, socialrådgivere, sund-

hedsplejersker, lokale ledere og central ledelse samles i kommunens seks lokalområder. Der deltager mel-

lem 30 til 52 medarbejdere ad gangen i denne dialog.  

Tværfaglig dialog nummer 2 
Formålet med tværfaglig dialog nummer 2 er at videreudvikle på tværfaglig dialog nr.1 – organisationsud-

vikling i relation til tidlig tværfaglig indsats. Herunder at få eksemplificeret hvordan en tidlig tværfaglig ind-

sats helt konkret kan se ud mellem medarbejderne - og styrke samarbejdet mellem lokal og central ledelse 

(baseret på viden fra dialog nr.1 som viste, at den lokale ledelse i stort omfang ikke støtter op om tidlig 

tværfaglig indsats og ikke anser sig selv som havende et ledelsesansvar til denne proces). 

Interviews i daginstitutioner 
Interviewet har fokus på at indfange børnehaverne forståelse af de enkelte børn, deres generelle procedu-

rer i relation til opsporing og tværfagligt samarbejde. Herudover indeholder interviewet også spørgsmål til 

muligheden for tværfagligt samarbejde i relation til de konkrete børn. Formålet er at få et mere nuanceret 

billede af, hvordan institutionerne forstår problematikken omkring barnet, at understøtte udøvelse af tidlig 

tværfaglig indsats og endelig at understøtte ejerskab hos deltagerne 
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Litteraturlisten til projektets vidensmæssige grundlag findes i projektets primære resultat i artikel-

form med titlen; ”Hvorfor er det så svært? Sporarbejde i den tidlige tværfaglige indsats” 


