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Forord

Holbæk Kommune har med projekt Motorisk 
Observation Gennem Leg haft fat i et meget vig-
tigt område for børns trivsel og læring i folkesko-
len. Nemlig det område der omhandler betyd-
ningen af børns motoriske udvikling for inklusion 
i læringsfællesskaber i hverdagen i indskolingen. 

Som følge af folkeskolereformen og det heraf 
øgede fokus på bevægelse i skolen fra 0.-9. klas-
setrin er det højaktuelt at stille skarpt på dette 
område. Og i denne forbindelse at se på, hvordan 
sundhedsprofessionelle terapeuter, lærere og de 
pædagogiske professionelle kan bringe deres kom-
petencer i spil i hverdagen i et tværprofessionelt 
samarbejde til udvikling af inklusion, læring og 
udvikling for børnene gennem bevægelsesaktivi-
teter. 

Den tværprofessionelle indsats i Holbæk Kom-
mune indskriver sig i forskellige politiske dagord-
ner, som UCSJ som professionshøjskole og uddan-
ner af velfærdsprofessionelle er meget optaget af. 

UCSJ har derfor indgået som projektpartner med 
et følgeforskningsprojekt og gennem dette er 
genereret viden om fremtidige fordringer til det at 
være velfærdsprofessionel. 

Det har på mange måder været et begivenhedsrigt 
samarbejde. UCSJ-KOSMOS projektgruppe vil 
rette en stor tak til lærere, pædagogiske professi-
onelle og terapeuter for at I har åbnet jeres prak-
sis – jeres hverdag og inviteret os ind lige midt i 
læreprocessen i en hektisk skolehverdag. Også en 
stor tak til ledelsen på både Katrinedalskolen og 
projektledelsen for det gode samarbejde.

Det har været meget lærerigt og berigende – Alle 
har bidraget til projektet på hver deres måde og vi 
takker alle for deres bidrag.

Agnete Hoffmeyer og Michelle Vestbo
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Pilotprojektet Motorisk Observation Gennem Leg

Indledning og baggrund

UCSJ-KOSMOS har i perioden juni 2015 til juni 
2016 samarbejdet med Holbæk Kommune i for-
bindelse med pilotprojektet MOGL – Motorisk 
Observation Gennem Leg, udviklet i samarbejde 
med Motorikcenteret og igangsat i og af Holbæk 
Kommunes Folkesundhed og Distrikt Katrinedal. 

Denne rapport er udarbejdet af en tværprofessio-
nel projektgruppe konstitueret på tværs af UCSJ 
og har til formål at formidle ny viden gennem 
analyser, pointer og nye perspektiver genereret 
gennem UCSJ-KOSMOS følgeforskningsprojekt 
omhandlende tværprofessionelt samarbejde om 
børn med motoriske udfordringer i folkeskolen. 

Rapporten vil i denne indledende del rammesætte 
først Holbæk Kommunes Pilotprojekt og dernæst 
UCSJ-KOSMOS følgeforskningsprojekt. 

Pilotprojektet Motorisk Observation 
Gennem Leg
Pilotprojektet var i sit opdrag organiseret som 
tværfagligt samarbejde mellem pædagogiske 
professionelle1: lærere og pædagogiske medar-
bejdere og sundhedsprofessionelle: ergotera-
peuter, fysioterapeuter og sundhedsplejersker 
om børn med motoriske udfordringer i ind-
skolingen på Katrinedalskolen. Projektop-
draget gik på tværs af kommunens indsatser2 

 udspændt mellem børne- og ungepolitik og 
sundhedspolitik ud fra ønsket om en sammen-
hængende helhedsindsats for det enkelte barn, 
med fokus på sundhed, bevægelse og trivsel som 
middel til inklusion. Projektet pegede i opdraget 
på nye muligheder i folkeskolereformen for foku-

1. I denne rapport vil både lærere og pædagoger blive 
omtalt som pædagogiske professionelle

2. Distrikt Katrinedal, Læring og trivsel, Børnekon-
sulentcentret (BKC), Læring og trivsel, Børne spe-
cialcenter 2 (BSC2), Læring og trivsel, Folkesundhed, 
Aktiv hele livet

serede tværfaglige indsatser og på forskning3, 
som viser, at børn med motoriske vanskeligheder 
ofte har trivsels- og læringsudfordringer og risiko 
for udvikling af livsstilsygdomme. Derfor har 
Kommunens indsatsgrupper i fællesskab ønsket at 
samarbejde med en folkeskole om et pilotprojekt 
med forsøg med tidlig opsporing og indsats for 
børn med motoriske udfordringer i indskolingen. 
Til pilotprojektets kick-off møde blev formuleret 
følgende af styregruppen:

Derfor… ønsker vi at afprøve 
en tværfaglig model hvor 
opsporing og indsats til børn 
med bevægelsesmæssige 
og motoriske vanskeligheder 
foregår i den vanlige fysiske 
aktivitet og leg i hverdagen 
og på tværs af dagtilbud, 
skole og sundhed
– slide kickoff møde

Pilotprojektets tværfaglige model beskrev formål, 
aktiviteter og rollefordelinger i projektperioden, 
og indebar, at der ud over de pædagogiske pro-
fesionelle flere gange ugentligt var tilstedeværelse 
af sundhedsprofessionelle i skoletiden. Projekt-
modellens udgangspunkt var, at aktiviteten bevæ-
gelsesbånd skulle udføres hver dag i projektperi-
oden. Figuren nedenfor viser, hvordan projektet 
tidsmæssigt blev tænkt fra starten og hvilke akti-
viteter, der var planlagt i hvilke perioder; 

3. Kilder: Motorisk screening ved børneundersøgels-
er i praksis. Sund Skole Nettet; Bunkeflo projektet i 
praksis. Fysioterapeuten nr. 06 april, 2011, Motorisk 
screening ved skolestart. Institut for Idræt og Biome-
kanik, Syddansk Universitet, Kosmos, Nationalt Viden 
Center, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
Århus Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, 
Københavns Universitet 2015; Forsøg med læring i 
bevægelse (Rasmussen, A. J. Evalueringsrapport)

”
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A)  Bevægelsesbåndet var det daglige tidsrum i 
skolehverdagen, hvor der blev arbejdet med 
målrettet motorik og bevægelse i 30- 45 
minutter.

B)  Workshop var kompetenceudviklingsforløb 
for projektdeltagerne, som Motorikcentret, 
ved Chalotte Runge stod for.

C)  Generelle observationer foregik i bevægelses-
båndene med et generelt ”blik” på alle børn 
gennem bevægelseslege og pædagogisk idræt 
og hvor formålet var at “spotte” børn, som 
kunne have motoriske udfordringer.

D)  Strukturerede observationer 1 var systemati-
ske blik på og test af de børn, der var blevet 
”spottet” for at afdække, om de havde moto-
riske udfordringer. 

E)  Intervention var den periode i projektet, hvor 
der var fokus på at træne og de børn, hvor de 
strukturerede observationer havde peget på 
motoriske udfordringer af forskellig karakter. 

F)  Strukturerede observationer 2 var igen syste-
matiske blik på og re-test af de børn, som i 
interventionsperioden havde fået en særlig 
indsats. 

Uge 

Aktivitet

Uge 
32

Uge 
33

Uge 
34

Uge 
 35

Uge 
36

Uge 
37

Uge 
38 - 48

Uge 
48

Uge 
49

A Bevægelsesbånd

B Workshop  I II III IV

C
Generelle 
observationer

D
Strukturerede  
observationer(1)

E Intervention

F
Strukturerede 
observationer(2)
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Pilotprojektet Motorisk Observation Gennem Leg

Ud over de beskrevne aktiviteter har der været 
planlagt tværfaglige møder hver 14. dag på 
hver afdeling af Katrinedalskolen og den sidste 
workshop i uge 49 indeholdt også en mundtlig 
og skriftlig evaluering af projektet, som projekt-
lederen fra kommunen stod for. Som i de fleste 
projekter skete der også i pilotprojektet MOGL 
ændringer og skred i den planlagte tidsplan, 
hvor deltagerne på forskellig vis håndterede 
dette ved at flytte motorikbånd eller andre pro-
jektaktiviteter tidsmæssigt eller enkelte gange 
helt at aflyse, således at både skolehverdag og 
projektplan kunne tilgodeses bedst muligt4. 
Pilotprojektet blev officielt afsluttet i juni  
(revideret i september) 2016 med en Evaluerings-
rapport udarbejdet af Holbæk kommune.

Følgeforskningsprojektet MOGL 
Samarbejdet mellem UCSJ-KOSMOS og Holbæk 
Kommune (Katrinedalskolen) er udført som et 
følgeforskningsprojekt, hvor en tværfaglig og 
tværprofessionel projektgruppe har fulgt, obser-
veret og produceret empiri gennem dele af pilot-
projektets aktiviteter og efterfølgende diskuteret 
og analyseret dette. Projektdesignet er blevet til i 
samarbejde med Projektlederen fra Holbæk kom-
mune, den daværende skoleleder på Katrinedalsko-
len og UCSJ-KOSMOS for at tilgodese forskellige 
interesser i projektsamarbejdet. Projektdesignet er 
derfor en kobling mellem pilotprojektets ønsker 
om anbefalinger til en eventuelt efterfølgende 
implementering af pilotprojektet på kommunens 
andre skoler og UCSJ-KOSMOS interesser for 
videngenerering og for at indgå som regional og 
kommunal udviklingspartner på området. 

Undersøgelsesspørgsmål
Følgeforskningsprojektets undersøgelsesspørgs-
mål blev i samarbejde med Holbæk Kommune og 
Katrinedalskolen formuleret således:

 - Hvordan videndeles i det tværprofessionelle 
samarbejde, så det opleves givende for arbejdet 
omkring børns motorik, bevægelse og inklu-
sion? 

 - Hvordan kan det tværprofessionelle samar-

4. Relationen mellem projekt og skolehverdag vender 
vi tilbage til i afsnittet ”Flydende betegnere? Om 
inklusion og om trivsel, læring og sundhed”

bejde bidrage til at styrke tidlige indsatser for 
børn med motoriske vanskeligheder?

 - Hvordan kan det tværprofessionelle samar-
bejde bidrage til styrkelse af inklusion i bevæ-
gelsesaktiviteter? 

 - Hvordan kan det tværprofessionelle samar-
bejde organiseres og tilrettelægges, således at 
pædagogisk idræt styrker motorik og inklusion? 

 - Hvordan kan målrettede indsatser knyttet til 
børn med motoriske vanskeligheder tilrettelæg-
ges i en skolehverdag? 

Samarbejdet mellem UCSJ-KOSMOS og Holbæk 
Kommune (Katrinedalskolen) munder på bag-
grund af ovenstående undersøgelsesspørgsmål og 
aktiviteter ud i nærværende rapport med erfarin-
ger, muligheder og udfordringer ved udvikling af 
tværprofessionelt samarbejde om bevægelsesakti-
viteter med fokus på børns motoriske udvikling 
og social inklusion i en folkeskolekontekst. 

UCSJ-KOSMOS har ønsket at skabe viden bredt 
om mødet mellem pædagogiske professionelle og 
sundhedsprofessionelle i folkeskolekontekst og 
om forskellige organiseringer af tværprofessionelt 
samarbejde omkring børn med motoriske udfor-
dringer. I forbindelse med folkeskolereformens 
krav til mere bevægelse samt reformens mulig-
heder for et øget samarbejde og inddragelse af 
personale med andre kompetencer end lærernes 
i bl.a. den understøttende undervisning har der 
i projektet været fokus på at undersøge, hvordan 
tværprofessionelt samarbejde mellem henholds-
vis pædagogisk personale (lærere og pædagoger) 
og sundhedsfagligt personale (ergo- og fysiotera-
peuter og sundhedsplejersker5) om inkluderende 
bevægelseslege og motoriske udfordringer kan 
tilrettelægges og understøttes i skolehverdagen, 
således at det bidrager til at forbedre motorisk 
udfordrede indskolingsbørns motoriske udvik-
ling, trivsel og læring.

5. Sundhedsplejerskernes deltagelse i pilotprojek-
tet var minimal i de aktiviteter, som UCSJ-KOSMOS 
deltog i, så derfor inddrager følgeforskningen ikke 
sundhedsplejerskernes perspektiv.
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Samfundstendenser

Den tværprofessionelle indsats i Holbæk Kom-
mune indskriver sig i forskellige politiske dagord-
ner, som UCSJ som professionshøjskole og uddan-
ner af velfærdsprofessionelle er meget optaget af. 
UCSJ ønsker at indgå som udviklings- og spar-
ringspartner i kommunale tiltag i Region Sjælland 
og herigennem skabe, dele og omsætte ny viden 
om fremtidige fordringer til nye måder at være 
velfærdsprofessionel på og det er projekt MOGL 
et eksempel på. Nedenunder opridses de væsent-
ligste politiske dagsordner og rammer, som pro-
jektet og indsatsen indskriver sig i. 

Flere kommuner har som følge af lovgiv-
ningerne i de senere år forsøgt at etab-
lere og udvikle deres samarbejder mellem  
børne-ungeområdet og sundhedsområdet6. Et 
samarbejde som er vanskeliggjort af, at områderne 
typisk arbejder ud fra forskellige logikker, forstå-
elser, praksisfelter og lokaliteter, men som bliver 
mere og mere påkrævet.

Sundhedslovgivning og  
folkeskolereform
Som følge af senere års lovgivninger på flere 
områder kan projektet ses som et forsøg på og et 
pilotprojekt ift. at opfylde forskellige lovgivnings-
mæssige formål, mål og krav. Således indgår det i 
sundhedloven fra 2010 (LBK 913 af 13/07/2010 
i §§120-126) og tilhørende bekendtgørelse om 
forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 
(BEK 1344 af 03/12/2010, §1), at kommunerne 
skal tilrettelægge sundhedsfremmende og fore-
byggende sundhedsydelser på alle landets skoler 
for at ”bidrage til at sikre børn og unge en sund 
opvækst og skabe gode forudsætninger for en 
sund voksentilværelse.” Samt ”dels yde en gene-
rel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 
indsats, dels en individorienteret indsats, der retter 
sig mod alle børn og unge samt en særlig indsats, 
der specielt tager sigte på de svagest stillede børn 
og unge.” (BEK 1344 §1, stk- 2). Der lægges ifølge 

6. Ud over Holbæk kommune kan nævnes Guld-
borgsund og Lolland Kommune under ’Broen til bed-
re sundhed’ eller eksempelvis Sønderborg kommune, 
der aktivt har forsøgt at lave indsatser knyttet til 
folkeskolen på tværs af sundheds- og børne-ungefor-
valtninger.

sundhedlovgivningen op til tidlig opsporing samt, 
at der i kommunen oprettes en tværfaglig gruppe, 
der sikrer, at den enkeltes udvikling, sundhed og 
trivsel fremmes (LBK 913, §123). I vejledninger 
og bekendtgørelser lægges der mest op til, at der i 
den tværfaglige gruppe indgår læger og sundheds-
plejersker, men også at andre relevante fagperso-
ner kan indgå. 

Sundhed har i en årrække været et obligatorisk 
emne i folkeskolen. Samtidig indebar folkesko-
lereformen fra 20137, at skoledagen for alle børn 
skulle være længere og at der i gennemsnit skulle 
indgå minimum 45 minutters bevægelse dagligt. 
Den daglige idræt, motion og bevægelse havde i 
aftalegrundlaget til hensigt at fremme børnenes 
sundhed og understøtte motivation og læring. En 
del af den ekstra tid skulle derudover gå til ”under-
støttende undervisning” (Aftalegrundlaget 2013, 
side 6), som bl.a. ville kunne varetages af pædago-
ger og ”medarbejdere med andre relevante kompe-
tencer” (ibid.: side 18). Trivsel, sociale kompeten-
cer og barnets alsidige udvikling skulle fremmes 
bl.a. med fokus på inklusion (ibid.: side 15). Både 
i aftalegrundlaget og i den konkrete lovgivning 
blev muligheden for tværfaglige og tværprofessi-
onelle samarbejder på denne måde understøttet. 
Et mulighedsrum som projekt MOGL indskriver 
sig i.

7. Ifølge ’Aftale mellem regeringen (So-
cialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt 
løft af folkeskolen’ dateret den 7. juni 2013’: http://
uvm.dk/I-fokus/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/
PDF13/130607%20Aftaleteksten.ashx  23-10-2013
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Motorisk Observation Gennem Leg kan på denne 
baggrund ses som en sundhedsfremmende og 
forebyggende indsats på tværs af børne-ungefor-
valtning og sundhedsforvaltning, som Holbæk 
kommunes nye organisering også i højere grad 
understøtter. Hvis motorisk udfordrede børn ved 
tidlig opsporing og træning i skolehverdagen kan 
udvikle deres motoriske færdigheder og kompe-
tencer, samtidigt med at deres trivsel og selvtillid 
ift. at indgå i bevægelsesaktiviteter fremmes, kan 
de i højere grad indgå i den nye skolehverdag fra 
0. klasse til 9. klasse. Projektet kan dermed også 
ses som en afprøvning af en tværfaglig og -profes-
sionel indsats mhp. at motorisk udfordrede børn 
kan udvikle sig i en skolekontekst med fokus på 
daglig bevægelse. En skolekontekst, hvor idræt og 
kropslige kompetencer i 9. klasse er blevet en del 
af folkeskolens afgangsprøve og derved et forsøg 
på at forebygge risikoen for at skabe en ny form 
for social ulighed blandt børn. En social ulighed 
som ellers nemt ville kunne opstå, hvis ikke der 
sættes ind med professionel og faglig støtte til de 
udfordrede børn allerede fra starten af deres sko-
leforløb.

Lov om øget inklusion og barnets 
reform 
Projekt MOGL skriver sig også ind og lov om 
øget inklusion og i serviceloven i sit fokus på 
nye muligheder efter folkeskolereformen gen-
nem tværfaglige og tværprofessionelle indsatser 
og tidlig opsporing. Pilotprojektet inskriver sig 
i inklusionsdagsordenen med intentionen om, at 
bevægelse kan virke som middel til inklusion (se 
endvidere delafsnit 3).

Lov om øget inklusion blev vedtaget af et 
bredt flertal i Folketinget i april 2012 (L379 af 
28/04/2012). Loven afgrænser specialundervis-
ning til at være støtte til elever med omfattende 
støttebehov og giver kommunerne mere fleksible 
rammer til at tilrettelægge undervisningen. Det 
indebærer, at børn, der tidligere har været hen-
vist til specialundervisning, i højere grad skal 
inkluderes i den almindelige undervisning med 
det mål, at 96 % i fremtiden ville skulle deltage i 
den almindelige undervisning. Med lovændringen 
flyttes også ansvaret for specialundervisning fra 
PPR til i højere grad at ligge hos skolernes ledere 
og dermed deres prioritering af personer med res-
sourcer inden for området. I samme forbindelse 
skriver projekt MOGL sig også ind i et andet stort 

politisk fokus, nemlig barnets reform, som rum-
mer mulige interventioner ift. tidlig indsats og 
tværfagligt samarbejde efter serviceloven – bl.a. 
paragrafferne § 11, stk. 3: Mulighed for støtte 
uden børnefaglig undersøgelse, § 46, stk. 2: Tid-
lig og helhedsorienteret støtte, så problemer kan 
forebygges og afhjælpes og § 146, stk. 2: Tidligt 
kendskab til tilfælde, hvor det må antages at være 
behov for særlig støtte. (http://socialstyrelsen.dk/
filer/born/faglig-ledelse-og-styring/inspirations-
haefte-tidlig-indsats-og-tvaerfagligt-samarbejde.
pdf)

I rapporten her træder vi et skridt væk fra politik 
og ideologier om inklusion og fokuserer på den 
pædagogiske praksis og den viden om og for-
ståelse af inklusion, som kommer til udtryk kva 
projektbeskrivelsen og i særdeleshed deltagernes 
udtalelser om og handlinger ift. inklusion i prak-
sis. 

Sundhedsfremmende indsatsers 
betydning for social ulighed og sko-
len som arena
Siden WHO for 20 år siden med Ottawa-charteret 
(1986) fremhævede at sundhed skabes og frem-
mes inden for menneskers hverdagsliv, har sko-
len som sundhedsfremmende arena fået mere og 
mere fokus. Både som mulighed og begrænsning 
i forhold til sundhed alt afhængig af, hvordan 
skolen organiseres. I Danmark er sundhed lovgiv-
ningsmæssigt et obligatorisk emne, men som dog 
lever et noget omstændeligt liv, da det hører til 
de såkaldte ”timeløse fag” – og da det heller ikke 
er et obligatorisk ”fag” på læreruddannelserne (se 
endvidere delafsnit 4). Der er dog i vejledninger 
og fælles mål knyttet til lovgivning og bekendt-
gørelser udførligt beskrevet, hvordan der bør 
arbejdes med sundhed pædagogisk set, og hvilken 
sundhedsforståelse, der bør arbejdes ud fra i fol-
keskolen. Det er således fastlagt, at der bør tages 
udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbe-
greb. Det positive sundhedsbegreb indebærer, at 
der ikke bare skal være fokus på at undgå sygdom, 
men også på psykisk, social og fysisk velvære – 
dvs. det ligger ud over en biomedicinsk opfattelse 
af sundhed, som kun omhandler det fysiske som 
fravær af sygdom. At der tillige bør tages udgangs-
punkt i det brede sundhedsbegreb indebærer, at 
der ikke kun skal fokuseres på livsstil, som er 
knyttet til individuelle vaner og handlinger, men 
at også at levevilkår bør inddrages, som er knyttet 
til de sociale og fysiske rammer, som mennesker 
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deltager i, men som ikke i samme omfang kan rela-
teres til individet alene. At undervise i sundhed 
på baggrund af det brede og positive sundhedsbe-
greb indebærer derfor, at eleverne også inddrages i 
overvejelser og beslutningsprocesser, der kan føre 
til ændringer i leve- og samfundsvilkår for dem 
selv og hinanden. Dvs. en meget demokratisk tan-
kegang, der i høj grad baserer sig på dialog og del-
tagelse – med fokus på medbestemmelse.

Som nævnt er der med Folkeskoleloven fra 2013 
kommet krav om min 45 minutters bevægelse. 
Det er dog meget ubestemt, hvilken slags bevæ-
gelse, der er tale om – og hvordan det egentlig 
relaterer sig til sundhed – og om der overhovedet 
skal tages udgangspunkt i nyere kritisk sundhed-
spædagogik på baggrund af det brede og positive 
sundhedsbegreb i forhold til måden, der arbejdes 
med bevægelse og fysisk aktivitet på. Samtidigt 
er det åbent og uklart i hvilken udstrækning, de 
pædagogiske medarbejdere og de sundhedsprofes-
sionelle har kendskab til og forståelse for det brede 
og positive sundhedsbegreb. Hvis vi kigger på 
tankerne bag projekt MOGL, ser vi her elemen-
ter, der ville kunne understøtte skolen som sund-
hedsfremmende arena. Ved at arbejde med bevæ-
gelsesaktiviteter i de vanlige rammer med ekstra 
sundhedsprofessionel viden, støtte og sparring 
vil det være muligt at støtte børn med motoriske 
udfordringer – fysisk, socialt og psykisk. Bevægel-
sesaktiviteterne vil kunne understøtte udvikling 
af børnenes ressourcer på kort og længere sigt, 
men risikerer at gøre det modsatte, hvis bevægel-
sesaktiviteterne igangsættes og understøttes uden 
den nødvendige profesionelle viden og kompeten-
cer. Samtidig kan det diskuteres, om det reelt kan 
foregå på baggrund af den sundhedspædagogiske 
tænkning (se afsnit 3, samt Jensen 2009), hvis der 
ikke lægges op til dialog og medbestemmelse for 
børnene ift. hvilke bevægelsesaktiviteter, der skal 
foregå. Dette blev delvist imødegået ved, at der 
blev lagt op til i de forberedende workshop ved 
Motorikcentret, at de pædagogiske professionelle 
skulle opfordre børnene til at komme med forslag 
til nogle af bevægelsesaktiviteterne i legene i bevæ-
gelsesbåndene. 

De pædagogiske- og sundhedsprofessionelle pro-
fessioner har traditionelt set ikke haft den store 
interaktion i de fleste velfærdskontekster. Der er 
til gengæld foretaget mange studier, og der bliver 
flere og flere erfaringer med det tværprofessionelle 
og -faglige samarbejde mellem lærere og pædago-

ger; samarbejder, som langt fra er og har været 
uden problemer, selvom det ser ud til mere eller 
mindre at være implementeret på de fleste skoler 
ifm. folkeskolereformen. Langt mindre belyst er, 
hvordan det ser ud, når meget forskellige velfærds-
områder og -professioner skal til at samarbejde om 
børns udvikling i folkeskolekonteksten. Professi-
onerne kommer meget nemt til at arbejde ud fra 
helt forskellige logikker og forståelser, og arbejdet 
er ydermere bundet til forskellige praksisfelter, 
lokaliteter og kontekster. Nogle af de spørgsmål, 
som rejser sig i den sammenhæng er: Hvordan 
samarbejdet kan organiseres og faciliteres på en 
måde, der støtter børnene i deres udvikling? Og 
Hvad skal der til for at kommende fagprofessio-
nelle kan komme til at bidrage konstruktivt til et 
tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde? Det 
er blandt andet disse spørgsmål, som UCSJ-KOS-
MOS har haft interesse i at belyse gennem følge-
forskningsprojektet.   
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Rapportens opbygning

Nærværende rapport bidrager som helhed til at 
belyse muligheder og udfordringer i de involve-
rede velfærdsprofessioner, til at udvikle ny praksis 
samt til videnspredning mellem forskere, praksis, 
undervisere og studerende. 

Rapporten har indledningvist rammesat både 
Holbæk Kommunes Pilotprojekt og UCSJ-KOS-
MOS følgeforskningsprojekt ift. samarbejdet og 
ift. samfundspolitiske dagsordner i tilknytning til 
projektets fokus. 

Følgende del af rapporten introducerer først og 
fremmest til UCSJ-KOSMOS tværprofessio-
nelle samarbejdgruppe og redegør dernæst for de 
anvendte undersøgelsesmetoder. 

Herefter præsenterer rapporten 4 delafsnit, som 
hver især zoomer ind på og udfolder analytiske 
pointer omkring kernefaglighed, tværprofessiona-
litet, samarbejde, inklusion og flydende begreber 
og motorik og bevægelse. 

De 4 delafsnit udgør fyldestgørende og selvstæn-
dige analyser af og perspektiver på muligheder og 
udfordringer i pilotprojektet. De kan læses hver 
for sig eller i sammenhæng. Efter hvert delafsnit 
foretages en kort opsamling med efterfølgende 
anbefalinger på baggrund af analyserne i forhold 
til implementering og forankring af lignende 
tværprofessionelle samarbejder i skolehverdagen 
til brug for Holbæk Kommune og Katrinedalsko-
len og ligeledes til inspiration for andre kommu-
ner og skoler.

Til sidst er der en kort opsamling på den samlede 
rapport i et makroperspektiv, hvori de væsentlig-
ste af delanalysernes pointer er repræsenteret.
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Den tværprofessionelle arbejdsgruppe i 
UCSJ-KOSMOS

Projektgruppen er som tidligere nævnt en tvær-
professionel gruppe. Projektet og selve arbejds-
processerne har derfor været præget af en slags 
dobbelthed i form af at afdække og generere viden 
om tværprofessionelt samarbejde samtidig med, 
at den udførende gruppe selv har navigeret i et 
samarbejde præget af forskellige fagligheder, til-
gange og dermed forståelser af både felt og pro-
jekt. Gruppens tværprofessionalitet har bibragt 
forskningsarbejdet forskellige vinkler, forståelser 
og teoretiseringer af de fænomener, det felt og 
de (sam)arbejdsfællesskaber, som vi har ønsket at 
opnå viden om. Det har krævet forståelse, accept 
og udfordringer af egne og kollegers forståelser og 
teoretiseringer i analysearbejdet. Det har lært os 
noget meget vigtigt, som vi på samme måde ser 
i det empiriske materiale: at for at lykkes med det 
tværprofessionelle samarbejde må der skabes rum 
for og facilitering af meget eksplicitte refleksioner 
både sammen og hver for sig.

Rapportens bidragsydere
Signe Andersen, fysioterapeut, MSA og Lektor  
v/ Center for Ernæring og Rehabilitering UCSJ. 
Signe har deltaget i empiriindsamlingen gennem 
feltobservationer og ageret moderator i det tvær-
professionelle fokusgruppeinterview. Signe har 
sammen med Iben Fogstrup været hovedskriver 
på afnittet “Undersøgelsesmetoder” samt afsnittet 
”Motorik og bevægelse i folkeskolen”. Ydermere 
har Signe deltaget på formidlingsseminaret på 
Katrinedalsskolen den 30/3 2016. 

Iben Fogstrup, fysioterapeut, MR og Lektor v/ Cen-
ter for Ernæring og Rehabilitering UCSJ. Iben 
har deltaget i empiriindsamlingen gennem fel-
tobservationer, foretaget enkeltinterviews, samt 
ageret moderator i gruppeinterviewet. Iben har 
sammen med Signe Andersen været hovedskriver 
på afsnittet ”Undersøgelsesmetoder” samt afsnit-
tet ”Motorik og bevægelse i folkeskolen”. Yder-
mere har Iben deltaget på formidlingsseminaret 
på Katrinedalsskolen den 30/3 2016 samt work- 
shoppen på UCSJ Sundhedsuddannelsernes 
udviklingsdag 2016. 

Agnete Hoffmeyer, Cand. Mag. i Almen pædagogik, 
Lektor v/Center for Ernæring og Rehabilitering 

UCSJ, Projektleder for UCSJ-KOSMOS 2013-
2016. Agnete har sammen med Michelle Vestbo 
været projektleder på følgeforskningsprojektet 
og deltaget i dets empirigenererende aktiviteter, 
herunder som deltagende observatør i workshops 
med Chalotte Runge, i motorikbånd og på tvær-
faglige møder. Hovedskriver på afsnittet “Sam-
fundstendenser“ og afsnittet “Tværprofessionelt 
samarbejde som ”co-teaching”, som det ”der går 
på tværs” og på de tværfaglige møder“ samt redi-
gering. Derudover har Agnete medvirket med et 
oplæg om tværprofessionelt samarbejde i praksis 
ved formidlingsseminaret på Katrinedalsskolen 
den 30/3 2016. 

Niels Bilsted Michelsen Cand. Scient. Pol., Lektor v/
Center for Ernæring og Rehabilitering UCSJ, Ph.d. 
og Projektleder i KOSMOS har bidraget til pro-
jektgruppens afsluttende analysedel med viden om 
tværprofessionelt samarbejde og kerneopgaver. 
Niels har bidraget til den afsluttende rapport med 
afsnittet “Kerneopgaver og tværprofessionalitet” 
samt redigering. Derudover har Niels medvirket 
med et oplæg om tværprofessionelt samarbejde og 
kerneopgaver ved formidlingsseminaret på Katri-
nedalsskolen den 30/3 2016. 

Michelle Vestbo, Cand. Mag., Projektleder og Spe-
cialkonsulent i afdelingen Uddannelsesdesign og 
Innovation. Michelle har sammen med Agnete 
Hofmeyer været projektleder på følgeforsknings-
projektet og deltaget i de fleste af projektets empi-
rigenererende aktiviteter. Michelle har skrevet 
afsnittet: ”Flydende betegnere? Om inklusion og 
om trivsel, læring og sundhed” og stået for den 
overordnede redigering af rapporten. Michelle har 
stået for involveringen af en gruppe Bachelorstu-
derende fra Ergoterapeutuddannelsen i Næstved. 
Derudover har Michelle holdt oplæg i Holbæk 
kommunes regi midtvejs i projektet, deltaget i for-
midlingsseminaret og holdt oplæg om projektet 
på UCSJ Sundhedsuddannelsernes udviklingsdag 
2016.
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Andre bidragsydere

Katrine Wolin, Cand. Mag., Lektor og praktikkoor-
dinator ved Pædagoguddannelsen, Campus Ros-
kilde, UCSJ. Katrine har deltaget i diskussioner og 
med sparring i de indledende faser af følgeforsk-
ningsprojektet samt bidraget med empirigenere-
ringen.

Katrine Krageskov Eriksen, Docent, Ph.D. Forsk-
ningssouschef, Leder af forskningsprogrammet 
Sundhed og Velfærdsinnovation, UCSJ. Projek-
tansvarlig. Kathrine har bidraget til projektet med 
sparring i de indledende faser af følgeforsknings-
projektet.

Mette Andresen, Ph.D. Lektor ved Ergoterapeut-
uddannelsen, UCSJ. Mette har bidraget til projek-
tet med sparring undervejs, særligt i forbindelse  
med følgeforskningsprojektets ergoterapeutfag-
lige fokus og inddragelse af bachelorstuderende.

Henriette Paaske, Lene Hyldstrup Bartels, Camilla Maja 
Ausker Petersen, Louise Pilegaard Hansen. En gruppe 
Bachelorstuderende fra Ergoterapeutuddannelsen 
i Næstved, som har skrevet deres bachelorprojekt 
”Dialogen er grundpillen” med empirisk funda-
ment i projektet.
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UCSJ-KOSMOS aktiviteter og metoder 

Følgeforskningsprojektet har som udgangspunkt 
skulle generere viden om tværprofessionelle sam-
arbejder mellem pædagogiske medarbejdere og 
sundhedsprofessionelle i folkeskolen og derfor har 
vi i projektet haft en særlig åben undersøgelsestil-
gang i projektdesignet i forhold til at observere, 
hvordan forskellige professionelle går til eller ind-
går i de tværfaglige/tværprofessionelle samarbej-
der. 

Vi har deltaget på forskellig vis i pilotprojektets 
aktiviteter hovedsageligt som observatører og 
ind i mellem som deltagende observatører. Vi har 
anvendt forskellige metoder: deltagende observa-
tioner i skolehverdagen, kvalitative interview af 
forskellig art med deltagerne, deltagende obser-
vation af faglige workshops i pilotprojektet samt 
deltaget på tværfaglige møder og i undervisning 
og motorikbånd mv. Ud over empirigenereringen 
har vi løbende gennem projektet videndelt pro-
jektets delresultater. Vi har afholdt et oplæg om 
UCSJ-KOSMOS samarbejde med Holbæk Kom-
mune, følgeforskningssprojektets fokus på tvær-
professionelt samarbejde og tentative projektresul-
tater midtvejs i projektet, hvor Holbæk Kommune 
havde inviteret eksterne partnere til informations- 
og videndelingsmøde om projektet. Vi har også 
som del af samarbejdsaftalen afholdt et formid-
lingsseminar for projektdeltagere og nogle af deres 
ledere, hvor vi ønskede at diskutere og nuancere 
foreløbige pointer og resultater med projektdelta-
gerne. Med udgangspunkt i de foreløbige pointer 
og resultater var formålet at få afprøvet og inspi-
rere til aktiviteter, som forhåbentligt ville kunne 
fremme det tværprofessionelle samarbejde mhp. 
eventuel videre implementering af projektet på de 
konkrete involverede skoler samt på kommunens 
andre skoler. Projektet blev også formidlet gennem 
oplæg og workshop på UCSJ Sundhedsuddannel-
sernes Udviklingsdag 2016 med deltagelse af både 
undervisere på professionshøjskoler, praktikere og 
praktikvejledere.

Sidst men ikke mindst har vi igennem projektet 
også involveret en gruppe bachelorstuderende fra 
Ergoterapeutuddannelsen UCSJ, Campus Næst-
ved. De studerende har deltaget i tværfagligt møde 
på en af afdelingerne og observeret aktiviteter i 
skolehverdagen. De studerende har skrevet deres 
bachelorprojekt med titlen “Dialogen er grundpil-
len” i tilknytning til projekt MOGL.

Undersøgelsesmetoder

Denne undersøgelses interessefelt har været at 
belyse muligheder og udfordringer ved tvær-
professionelt samarbejde mellem pædagogiske 
professionelle og sundhedsprofessionelle i skole-
hverdagen om indskolingsbørns motoriske udvik-
ling. For at belyse interessefeltet har vi anvendt 
feltarbejde som forskningsmetode og det indbe-
fatter i denne undersøgelse deltagende observa-
tion, situerede samtaler og kvalitative interviews. 
Feltarbejde som metode er valgt, fordi det er en 
metode, hvorigennem der opnås indsigt i men-
neskers handling og samhandling i et konkret 
socialt fællesskab. Gennem feltarbejde har vi søgt 
at identificere kvaliteten af den studerede verden 
for derigennem at opnå indsigt i en given praksis 
opståen, vedligeholdelse eller ændring (Hastrup 
2010). Det metodiske grundlag uddybes yderligere 
i de nedenstående afsnit.

Feltarbejde
Beskrivelsen af feltarbejdet er for gennemsigtig-
hedens skyld inddelt i underafsnit, der beskriver 
de enkelte metoder og hvordan disse konkret er 
anvendt i denne undersøgelse.

Observation
Empirien i undersøgelsen beror blandt andet på 
observation med mindre grad af deltagelse. Den 
norske antropolog Cato Wadel (1991) argumen-
terer for, at deltagerobservation som metode, er 
den foretrukne, hvis forskeren vil opnå viden og 
indsigt i menneskers samhandling og derigennem 
forklare relationelle og processuelle praksisser. 
Netop sådanne praksisser i relation til tværfagligt 
og tværprofessionelt samarbejde ønskes belyst i 
denne undersøgelse. Der er foretaget deltagende 
observation af fire workshops afholdt af konsu-
lent og fysioterapeut Charlotte Runge fra Motorik-
centret over en periode på fire måneder i efteråret 
2015. Deltagere på disse workshop er pilotprojek-
tets involverede lærere og pædagoger, kommu-
nens involverede fysioterapeut og ergoterapeuter 
samt sundhedsplejersker. Hertil kommer Holbæk 
kommunes projektgruppe og skoleledelsen på de 
involverede folkeskoler. Disse workshops skulle 
bidrage med uddannelse, erfaringsdeling og inspi-
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ration af det involverede personale, der er sam-
men med børnene til dagligt, og skulle klæde dem 
på til at observere børns motoriske fundament 
gennem leg samt implementering af motorisk 
styrkende aktiviteter for alle børn i hverdagen. 
Det var hensigten, at inspirationen og læringen 
fra de afholdte workshops skulle implementeres 
af klassens lærere og pædagoger i dagligdagens 
undervisning med sparring og deltagelse fra ergo- 
og fysioterapeuter et par gange om ugen. Der er 
ligeledes foretaget observation af almen undervis-
ning i 0. og 1. klasse på begge afdelinger samt af 
bevægelsesbånd og enkelte strukturerede obser-
vationer (aktivitet D og F, se side 2). Der er yder-
mere foretaget observation af tværfaglige møder 
mellem projektets deltagere, som fandt sted på 
skolerne hver 14. dag i projektfasens forløb. Der 
er nedskrevet feltnoter til alle observationer af de 
enkelte observatører fra UCSJ til brug i analyse af 
empirien.

Kvalitative interview
Igennem semistrukturerede kvalitative interviews 
har vi ønsket en uddybning af og en øget indsigt 
i pilotprojektets deltageres forståelse og oplevelse 
af projektet og af det tværprofessionelle samar-
bejdes udmøntning i projektet, herunder delta-
gernes personlige perspektiver på muligheder og 
udfordringer. Igennem interview er det muligt 
at åbne op for interviewpersonernes perspektiv 
på et emne og vedkommendes livsverden gene-
relt (Kvale og Brinkmann 2009). I projektgrup-
pen udarbejdede vi i fællesskab en interviewguide 
indeholdende overordnede temaer og forslag til 
spørgsmål. Interviewguiden blev tilpasset løbende 
fra interview til interview. Der er foretaget 
semistrukturerede individuelle kvalitative inter-
views med 4 deltagere, der har arbejdet med pro-
jektet i dagligdagen, et fokusgruppeinterview med 
deltagelse af både pædagogisk og sundhedspro-
fessionelt personale samt et gruppeinterview med 
deltagelse af fysio- og ergoterapeuterne tilknyttet 
projektet på de to skoler i kommunen. Alle inter-
views blev optaget på diktafon og efterfølgende 
transskriberet ordret. Fokusgruppeinterviewet er 
et metodisk valg som har til formål yderligere at 
tilvejebringe holdninger og beretninger om grup-
pens fortolkninger, interaktioner og normer om 
pilotprojektets tværprofessionelle muligheder og 
udfordringer. Formålet var, at den tværprofes-
sionelle gruppe bestående af lærere, pædagoger 
og terapeuter, gennem diskussion og udveksling 
kunne skabe uddybet og yderligere nuanceret 

data om holdninger til og perspektiver på tvær-
professionalitet. Samtidig bidrager fokusgruppen 
under interviewet med væsentlig information om 
social interaktion mellem pilotprojektets involve-
rede tværprofessionelle parter (Halkier 2010). Der 
er endvidere foretaget situerede samtaler under 
observationsbesøgene på skolerne. Disse samtaler 
er refereret i de udarbejdede observationsfeltnoter.

Med en fænomenologisk hermeneutisk undersø-
gende tilgang er de kvalitative interviews efterføl-
gende blevet kodet og kategoriseret og inddraget 
på forskellig vis til analyse og tolkninger ud fra 
henholdsvis selvforståelses, commensense og teo-
riniveauet (Kruse 2007) med de fokusområder, 
som er indeholdt i denne rapport. Tolkningerne 
af interviews er sat i relation til observationsno-
taterne af de konkrete aktiviteter og praksis fra 
projektet på skolerne. Fokusgruppeinterviewet 
er blevet analyseret både ud fra indholds- og et 
interaktionsperspektiv (Halkier 2010). Væsentlige 
pointer fra analysen og tolkningerne af det tvær-
professionelle samarbejde er blevet formidlet til 
og delvist diskuteret med personalet på skolen ved 
den efterfølgende UCSJ-workshop.

Egen position i felten
Kirsten Hastrup (2010) argumenterer for, at et 
træk fra feltarbejde er, at feltarbejderen påvirker 
sit studieobjekt, alt imens det studeres, og mens 
feltarbejderen forsøger at forstå sin genstand, skif-
ter den umærkeligt form på baggrund af dennes 
tilstedeværelse og de spørgsmål, der stilles. Samti-
dig er udfordringen ved at foretage observationer 
i egen kultur at ”få øje på” det selvfølgelige, som 
feltarbejderen selv er en del af (Wadel 1991). Her 
har projektgruppens tværprofessionalitet vist sin 
styrke, dels fordi skolekulturen ikke er en kultur vi 
selv er en del af, og dels fordi vores forskellige kul-
turelle prægninger efterfølgende kunne diskute-
res og perspektiveres I gruppen. Den indsamlede 
empiri blev således samtidig diskuteret i fht. egne 
påvirkninger ud fra egne forforståelser (Selmer 
1997).  For at imødegå dette er feltnoterne også 
udarbejdet med oplysninger om, hvorledes obser-
vatøren har foretaget observationen, bl.a. om det 
har været deltagende observationer, hvor obser-
vatøren aktivt har været i deltagende i de afviklede 
aktiviteter, eller har været observatør på sidelin-
jen. Samtidig er nedskrevet observationsnoter ift. 
hvordan børn og personale har reageret på obser-
vatørens tilstedeværelse ligesom spørgsmål til og 
fra observatøren er registreret. 
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Undervejs i processen har overvejelser omkring 
observatørernes genkendelighed og fortrolighed 
med felten, herunder børnene og det tværpro-
fessionelle personale, spillet ind i fht., at den/
de samme observatører fra UCSJ har foretaget 
observationer på samme lokation i et omfang, 
som løbende blev justeret undervejs i samarbejde 
med de involverede skolers personale og ledelse. 
En væsentlig tilføjelse til vores observationer er, 
at børnenes ageren gjorde, at observatørerne var 
mere deltagende end oprindeligt tænkt. Dette var 
en naturlig udvikling og det var oplagt at indgå 
i de daglige observerede aktiviteter i folkeskolen, 
fordi børnene inviterede observatøren ind med 
spørgsmål og henvendelser direkte til den enkelte 
observatør. Samtidig har personalet på skolerne 
inviteret observatørerne ind i deres diskussioner 
om projektet og afviklingen heraf. Dette er sket 
på baggrund af, at observationerne også har rum-
met episoder, hvor personalet har været frustre-
rede, usikre og følt sig presset af tid mv., og hvor 
de efterfølgende har ønsket en feedback fra obser-
vatøren. Vi har valgt at give plads til frustrationen 
og vist forståelse og indgået i dialoger, hvorved vi 
i stedet har forsøgt at få personalet til at uddybe 
deres tanker og overvejelser omkring de situatio-
ner, de stod med i dagligdagen. 

Etiske overvejelser

Der er indgået en skriftlig samarbejdsaftale mel-
lem skoledistriktet, Holbæk Kommune og UCSJ, 
indeholdende aftale om indsamling af empiri og 
udarbejdelse af en rapport på baggrund heraf. 
Aftalen indeholder ligeledes samtykke til, at ind-
samlet materiale må anvendes i anonymiseret 
form til tværprofessionelle udviklings- og under-
visningsaktiviteter i UCSJ.  Forud for hvert inter-
view er derudover udarbejdet deltagerinformation 
og samtykkeerklæring, som er underskrevet inden 
påbegyndelse af interviewene. Formålet hermed 
er at sikre frivillig deltagelse på oplyst grundlag. 
Deltagerne er lovet anonymitet, og at det indsam-
lede materiale opbevares utilgængeligt for andre 
end UCSJ projektgruppen. Ligeledes er deltagerne 
lovet, at der tages højde for integritet og privat-
liv, ligesom der fra UCSJ projektgruppens side vil 
blive taget højde for de konsekvenser, som ind-
samling af empiri måtte medføre.

Der er undervejs i projektet løbende foretaget 
overvejelser i fht. konsekvenser af tilstedeværelse 
i fbm. observation og observerede situationer, 
ligesom skolepersonalets situation i fht. arbejds-
miljø og personalets værdighed og generelle vel-
befindende er diskuteret (Højbjerg 2010). Det har 
medført, at der undervejs er blevet ændret i obser-
vationsfrekvensen og adgang til udvalgte observa-
tionsgrupper på baggrund af lokale arbejdsmiljø- 
hensyn
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Delafsnit 1:  
Kerneopgaver og tværprofessionalitet

Niels Michelsen

I projekt MOGL har der overordnet været fokus 
på medarbejdernes måde at sætte deres faglighed 
i spil i relation til børns bevægelse, leg og læring.  
De involverede medarbejdere har som udgangs-
punkt italesat samarbejdet om denne opgave 
som et tværfagligt samarbejde. Igennem mang-
foldige metodiske greb som fx litteraturstudier, 
observationer, screening, samtaler og workshop 
har UCSJ-KOSMOS ønsket at belyse, i hvilken 
udstrækning medarbejdernes opfattelse af det 
tværfaglige samarbejde har medvirket til at spærre 
for de indsigter, betydning og potentialer der 
kunne eksistere ved i stedet at opfatte samarbej-
det om børns bevægelse, leg og læring mere som 
et tværprofessionelt samarbejde. Denne ambition 
om at tydeliggøre substansen og karakteren af et 
konkret samarbejde om børns motoriske kompe-
tencer og sundhed er udgangspunktet for dette 
afsnits diskussion af kerneopgaver og tværprofes-
sionalitet. 

Dette afsnit vil på baggrund af erfaringer fra pro-
jektet og mere generelt diskutere betydningen af 
brug af kerneopgaver og tværprofessionelt samar-
bejde som grundlag for sundhedsfremmende ind-
satser for mindre børn i folkeskolen. Erfaringer 
fra MOGL-projektet kan på den måde fungere 
som løftestang for andre typer af sundhedsfaglige 
indsatser for folkeskolens mindste klasser, samt 
give mod til at eksperimentere med nye samar-
bejdsformer og andre konstellationer af fagpro-
fessionelle i forsøget på at øge sundhed, læring og 
trivsel for mindre børn i folkeskolen.

Hvorfor lige netop kerneopgaver og 
tværprofessionalitet?  
Sundhedsudfordringen for alle fagprofessionelle, 
med hensyn til at skabe trivsel og aktive børn, der 
dagligt får mulighed for at udfolde deres poten-
tialer i folkeskolen, handler i høj grad om moto-
rik og bevægelse (se endvidere delafsnit 4). I en 
ny forskning- og udviklingssatsning fra UC SYD 
understreges det tydeligt, at også de organisatori-
ske rammer for det tværprofessionelle samarbejde 
om børns sundhed spiller en vigtig rolle (”Viden-
center For Sundhedsfremme nr.77, februar 2016). 

UCSJ-KOSMOS har set nærmere på de generelle 
tanker og specifikke ideer til sammenhængen 
mellem skolens opstilling af bevægelse som en 
kerneopgave og et styrket tværprofessionelt sam-
arbejde i folkeskolen.

Kerneopgaven
Lad os først rette blikket mod tanken om at kunne 
gøre bevægelse til en kerneopgave i folkeskolen. 
Der hersker vel ingen tvivl om, at der med ved-
tagelsen af selve Folkeskolereformen skete en 
opgradering af skolebørns bevægelse og fysiske 
aktivitet i hverdagen. Dette var den faglige og 
politiske intention, men spørgsmålet er, om denne 
opgradering og prioritering af fysisk aktivitet og 
bevægelse herefter er blevet og skal erkendes eller 
udlægges som en ny kerneopgave i folkeskolen? Vi 
kan muligvis blive lidt klogere på dette spørgsmål 
ved at inddrage nogle af de tanker, som foredrags-
holder og direktør i Dogmekompagniet Anders 
Seneca fremsatte den 22. april 2015 til det andet 
af tre sundhedspot afholdt af Kommunernes 
Landsforening med fokus på det tværfaglige sam-
arbejde for at fremme sundhed, læring og trivsel 
hos de 7-13-årige børn. Hensigten med Kommu-
nernes Landsforenings sundhedsspot var at skabe 
mere opmærksomhed på den fælles kerneopgave 
mellem forvaltningerne og styrke det tværfaglige 
samarbejde. 

”Kerneopgaven beskriver værdien, vi skaber med 
børn og forældre. Og dermed det, som alle for-
bedrings-, udviklings- og forandringstiltag skal 
holdes op imod. Vi skal vide, hvad vi skal lykkes 
med, før vi kan forbedre måden, som vi vil lyk-
kes på”. (http://www.kl.dk/Sundhed/KLs-Sund-
hedsspot-den-22-april-2015---Se-plancherne-fra-
dagen-id178194/)

Han understregede i sit indlæg, at kerneopgaven 
ikke handler om detaljerede arbejdsbeskrivelser, 
manualer og instruktion, men derimod om mening 
og motivation. På Sundhedsspottet blev der end-
videre lagt op til en debat om det tværfaglige sam-
arbejde mellem en skoleleder, en SFO-leder, en 
ledende sundhedsplejerske og en skoletandlæge, 
hvor det blev slået fast, at det dels er nødvendigt at 
relevante fagpersoner sætter sig sammen og drøf-
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ter det konkrete indhold af kerneopgaven, og dels 
at det tværfaglige samarbejde får sikret, at der bli-
ver skabt koblingspunkter for andre faggruppers 
deltagelse. Samarbejdet bliver benævnt og define-
ret som tværfagligt og ikke tværprofessionelt, pri-
mært fordi samarbejdet omfatter en tandlæge med 
en lang akademisk uddannelse, hvor de andre del-
tagere formodes at have mellemlange uddannelser 
– det vil sige en professionsbaggrund (se mere om 
denne definition og fastlæggelse af det tværfaglige 
og tværprofessionelle samarbejde på de følgende 
sider).

Der findes også andre definitioner af virksom-
heders eller organisationers kerneopgaver. Niels 
Åkerstrøm Andersen og Justine Grønbæk Pors 
definerer eksempelvis kerneopgaver således:

”den overordnede opgave en given organisatorisk enhed har 
for at skabe langsigtede effekter” (Pors og Andersen 
2015, s.303)

De hævder, at skolen ikke må gøre undervisning 
til kerne – læring er kernen. En kerneopgave er 
et organiserende princip, der foranstalter og frem-
kalder forskellige konstellationer af relationer eller 
samarbejder (Pors og Andersen 2015, s. 299). Ker-
neopgaven er nødt til – som en samlet beskrivelse 
af organisationen – at fungere langt mere abstrakt 
end et formål. Dette skyldes, at skolen har mange 
formål på én gang - så bare et enkelt formål (som 
fx: mere bevægelse i hverdagen) ville ikke kunne 
samle hele organisationen. Skolen skal ikke som i 
den hierarkiske organisation tegnes som en spids 
top og bred bund, men burde i stedet fremstilles 
ud fra organisationsprincippet: kerne/periferi:

Pointen er her, at kernen opnår sin evne til at 
kunne organisere ved på forhånd ikke at være 
defineret som noget konkret formål. En kerneop-
gaveorganisering vil alt andet lige udfordre dag-
institutioner (som anvist i ovennævnte model) og 
folkeskolen som en klassisk organisation på den 
måde, at alle tiltag til en konkret udmøntning af 
kerneopgaven fremover skal have sin egen organi-
sation, der relationelt indkalder forskellige fagpro-
fessionelle blikke (Pors og Andersen 2015, s.303). 

I projekt MOGL antydes det, hvor svært det er 
hele tiden at holde de faglige døre åbne samtidig 
med, at der skal opnås beskrevne og konkrete 
mål. Denne balancegang og muligheden for at 
den enkelte fagprofessionelle ender med at fore-
trække en holdning til samarbejdet, der enten kan 
beskrives som en stædig fastholdelse af den faglige 
målopfyldelse eller som en fravigelse af den faglige 
målopfyldelse, og dermed en mulig større åbenhed 
over for de andre fagprofessionelles input, næv-
nes af flere deltagere. Den latente usikkerhed, som 
den enkelte faglige position hele tiden udfordres 
af gennem samarbejdet med de andre fagprofessi-
onelle i projektet, beskrives således af en af delta-
gerne i projektet: ”Og der er det altså virkelig en 
kunst hele tiden at fokusere på det faglige, og hvad 
er opgaven… det er at gennemføre det bevægel-
sesbånd” (enkeltinterview).

Som citatet og den ovenfor anførte usikkerhed 
antyder, så udpeger den fagprofessionelle i pro-
jektet ”bevægelsesbåndet” som kernefaglighed. 
Spørgsmålet er, om de forskellige fagligheder i 
projekt MOGL på den måde kommer til at blokere 
eller reducere læringsudbyttet i samarbejdet om 
bevægelsesbåndet ved at udpege bevægelsesbån-
det som kernefaglighed. Nogle forskere har i hvert 
fald hævdet, at fagligheder i stedet kunne tilbyde at 
deltage i samarbejdet med andre fagligheder uden 
at tage patent på at blive ”permanente præmisser 
for beslutninger” (Pors og Andersen 2015, s.312). 
Gennem projektforløbet har vi set få eksempler på 
sådanne organisatoriske åbninger i retning af, ikke 
på forhånd at have besluttet eller afgjort antallet 
af relevante deltagende professioner (se endvidere 
delafsnit 2 om anbefalinger til succesfuldt tvær-
professionelt samarbejde).

Inspiration: http://boernehusetmariehoej.ruders-
dal.dk/FrontEnd.aspx?id=782816

Børns trivsel,  
udvikling,  

sundhed og læring

Organisation

Faglighed Fysiske 
rammer
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Tværprofessionalitet – et 
muligt nyt perspektiv på 
samarbejdet i projekt MOGL

Pilotprojektets deltagere er gennem kvalitative 
interviews blevet bedt om at forholde sig til tvær-
faglige og tværprofessionelle perspektiver i sam-
arbejdet om bevægelsesbånd og andre opgaver. 
Følgeforskningsprojektet har således været inte-
resseret i at afdække, hvorledes deltagerne såvel 
teoretisk som praktisk og konkret har anvendt 
ideerne bag det tværprofessionelle samarbejde.

Følgeforskningsprojektet har som udgangspunkt 
anvendt følgende overordnede udlægning af 
begrebet:

Tværprofessionelt samarbejde bruges i denne sammen-
hæng som et begreb for det samarbejde mellem pro-
fessioner, der fører til læring og udvikling af synet 
på den fælles opgave og til, at man får udviklet sin 
viden og ændret sit syn på sin egen professionalitet”  
–Højholdt, A., 2013, s. 65

Begrebet tværprofessionelt samarbejde tydeliggør, 
at andet og mere end fagligheden har betydning, 
når professioner skal samarbejde. Fx normer, vær-
dier, vaner og holdninger i professionen, ansvars-
områder og organisatoriske betingelser. 

Begrebet tværprofessionelt samarbejde lægger 
desuden vægt på, at løsningen af den fælles opgave 
kræver, at de involverede professioner konstant 
reflekterer over balancen mellem det individuelle 
ansvar i professionen og det fælles ansvar mellem 
professionerne. Det fælles mål, den fælles sag, er 
det vigtigste.

Model: Professionssamarbejdet som flerfagligt, som tvær-
fagligt eller tværsektorielt, og som tværprofessionelt samar-
bejde - Kilde: Inspiration fra Andy Højholdt, 2013.

Hvis eksempelvis det tværfaglige samarbejde mel-
lem ergo- og fysioterapeuter om planlægningen 
og gennemførelsen af bevægelsesbånd på Gislinge 
og Svinninge skole i praksis skulle udvides til at 
omfatte en genuin inddragelse af lærer- og pæda-
gogfagligheden i projektet - og dermed også flytte 
projektet fra en tværfaglig til en mere tværprofes-
sionel profil - så skulle projektet ifølge ovenstå-
ende tankegang nok have været bedre til at dæmpe 
de enkelte fagligheder og i stedet transformere 
dem til en mere fleksibel type faglighed (Pors og 
Åkerstrøm Andersen 2015, s.312).

Her følger pointer og spørgsmål til refleksion 
udsprunget fra praksiseksempler fra de kvalita-
tive interviews i projekt MOGL og med relevans 
for en dybere begribelse af det tværprofessionelle 
samarbejde:

Praksiseksempel 1

Interviewer: ”Men de her tværprofessionelle møder her, 
de handler jo også om, at man kan opleve en episode som 
det her, hvor at man måske kunne se det forskelligt eller 
man er også i nogle forskellige positioner i situationen, som 
du jo også beskriver… Men er der situationer eller ja, situ-
ationer hvor I oplever, at I måske ikke forstår hinandens 
fagligheder eller de perspektiver derpå eller hvor I kan se, at 
I simpelthen ser tingene forskelligt - så forskelligt, at det er 
en udfordring i sig selv?” 

Interview-deltager: ”Det synes jeg faktisk ikke” 

Interview-deltager: ”Nej, sådan har jeg ikke oplevet 
det”

Interviewpersonerne forsøger her muligvis at ens-
rette, samstemme eller homogenisere fagligheden. 
Dette er almindeligt forekommende i fokusgrup-
peinterviews. Det interessante spørgsmål er her, 
om de begge opfatter det som en styrke for deres 
indsats i projektet, at de fremstår fagligt forenet 
om udfordringerne, eller om de har den generelle 
opfattelse at faglig uenighed er en svaghed, som 
man ikke behøver at ”skilte” med i omverdenen? 
Og spørgsmålet er samtidig også, om interview- 
personerne har den opfattelse, at det er meget let-
tere at samarbejde tværprofessionelt med kolleger 
fra et andet professionsfelt, dels, hvis den anden 
fagprofessionelle deler de samme holdninger og 
meninger til fx idrætsfaget som en selv, og dels 
hvis den anden fagprofessionelle er interesseret i, 
”minded” for, og tidligere har undervist i samme 
fag? 

Tvœrprofessionelt 
samarbejde

Tvœrfagligt eller  
tværsektorielt  
sammarbejde

Flerfagligt 
samarbejde
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Praksiseksempel 2

Interviewer: ”Hvad tænker du om fremtiden, altså i for-
hold til tværprofessionelt samarbejde i folkeskolen? Først og 
fremmest omkring det her motorik?”

Interview-deltager: ”Jamen, jeg synes det er rigtig fint, 
at der både kommer noget mere fokus på det og der er nogle 
flere øjne og der er nogle samarbejdspartnere så det ikke 
kun er i ens klasse-team man sidder sammen med og plan-
lægger. Jeg synes det er rigtig fint, at der kommer nogle, men 
det er igen. Det et lidt bøvlet, når vi skal til at planlægge det 
og mødes og hvornår vi gør det. Der er vi ikke så fleksible 
desværre i vores, vel, i vores hverdag. Men jeg synes at det 
er godt”

Her er ambivalensen tydelig (se tidligere i dette 
afsnit). Det tværprofessionelle opfattes som ”både 
godt og skidt”. Svaret er ikke specielt entydigt med 
hensyn til, hvad fordelen kunne være ved at pro-
jektet med bevægelsesbånd og motorik har lagt op 
til at inddrage flere professionelle øjne og ”sam-
arbejdspartnere”. Respondenten opfatter det som 
”rigtig fint”, men ”bøvlet” at planlægge. Bevæ-
gelsesbåndet har dog haft den positive konkrete 
konsekvens i hverdagen, at der skal planlægges og 
gennemføres aktiviteter på en anden måde end 
sædvanligt. 

Praksiseksempel 3 

Interviewer: ”Hvilke forventninger har du haft til det 
tværprofessionelle samarbejde? ”

Interview-deltager: ”Jamen, jeg tror, jeg har haft en 
forventning om, at der kom nogle udefra som havde nogle 
fagligheder og ting, som vi så skulle få lidt mere ud af, end 
at det var os, der skulle stå med projektet og så var der nogle 
på sidelinjen og jeg havde nok en forventning med, når vi 
stod der med børnene, at der så kom nogle, der ligesom bød 
ind med noget, når de var her andet end bare at kigge på. 
Skal jeg sige det sådan? ” og videre siger han: ” så får jeg så 
af vide bagefter at det er fordi det er lærerne der skal screene 
og det er terapeuten, der bare skal kigge på og jeg tænker 
hvor er kompetencerne så i det for vi er jo ikke uddannet 
i at skulle screene børn motorisk sådan. Vi gør det jo, for 
det har vi jo g jort hele. qua vores lærerkarriere, så kigger 
man jo på, hvem der er udfordret med ikke sådan formelt 
gøre det. Og det synes jeg jo har været svært. For jeg havde 
jo nok en forventning at der kom nogle og viste os, sådan her 
skal I screene børnene. Altså der, der synes jeg der kunne 
have været noget”.

Af eksemplet ser vi, at holdningen til det tværpro-
fessionelle samarbejde har en afventende og over-
vejende passiv eller defensiv karakter. I eksemplet 
udtrykker den fagprofessionelle et håb om, at de 
andre fagprofessionelle i aktiviteten markerer 
deres faglighed på en langt tydelige måde.  Svar-
personen tydeliggører herved den almindeligt 
forekommende forventning i meget tværfaglig og 
tværprofessionelt samarbejde; nemlig at fagper-
soner konkret skal legitimere og synliggøre deres 
faglighed og professionalisme i samarbejdet. Vær-
dien af samarbejdet opmåles ofte efter hvor god, 
den enkelte deltager er til netop at synliggøre og 
konkretisere betydningen af eget fagligt bidrag. 
Herved opstår der samtidig i konkrete samarbejds-
situationer et mindre fokus på de forventninger til 
samarbejdet, som orienterer sig mod at identificere 
og opfinde nye måder at samarbejde på, og et min-
dre fokus på den enkelte fagprofessionelles lyst at 
genopfinde sig selv i nye samarbejdskonstellatio-
ner med andre fagprofessionelle.

Andre pointer i forbindelse med det tværprofessi-
onelle samarbejde i projekt MOGL:

 - Flere svarpersoner har en tendens til at se per-
sonens betydning for samarbejdet og ikke profes-
sionens betydning for samarbejdet. Det er langt 
lettere at italesætte den enkelte persons evne, 
lyst og mulighed for at samrbejde, frem for de 
uddannelsesmæssige, politiske og kulturelle 
bindinger som kan være indlejret i en mange-
årig professionsudvikling.

 - Flere svarpersoner kalder det for tværfagligt og 
ikke tværprofessionelt, når forskellige profes-
sioner ”ser” forskelligt på det, de observerer. 
Svarpersonerne undlader at forholde sig kritisk 
og handlingsrettet i forhold til, hvordan det 
tværprofessionelle samarbejde burde organise-
res med henblik på at understøtte interventio-
nen mest hensigtsmæssigt og effektivt.

 - Flere svarpersoner ønsker ikke at skabe for-
virring omkring de andre professioners faglige 
bidrag i projekt MOGL. Det er sjældent, at 
svarpersonerne uddyber eller begrunder ønsket 
om en mere skarp faglig professionsopdeling i 
projektet.
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Opsamling

Afsnittet ovenfor har bidraget med et overordnet 
teoretisk perspektiv på bevægelse som kerneop-
gave og betingelser for tværprofessionelt samar-
bejde i folkeskolen. Disse perspektiver kobles til 
konkrete eksempler i empirien produceret gen-
nem pilotprojektets aktiviteter. Analysen viser, 
hvordan projektdeltagerne på forskellig vis forstår 
og handler ift. ‘kerneopgaven’ og det tværprofes-
sionelle mulighedsrum og herigennem hvordan 
væsentlige præmisser for tværprofessionelle sam-
arbejder ikke umiddelbart ser ud til at være til-
strækkeligt til stede i projektet.

Anbefalinger på baggrund af oven-
stående analyseperspektiv:
På baggrund af afsnittets perspektiver på bevæ-
gelse som italesat kernefaglighed og overordnede 
perspektiver på tværprofessionalitet anbefales 
i lignende samarbejder en transformation af de 
involverede fagligheder til mere fleksible og dyna-
miske typer af fagligheder. Dermed kan man 
mindske betydningen af deltagernes profession i 
samarbejdet og mindske muligheden for fasthol-
delse af professionsidentiteter, som kan blokere 
for selve samarbejdet.

Det peger endvidere på, at man er nødt til at gribe 
samarbejdet mere åbent an ud fra faglige og tema-
tiske diskussioner om fx normer, værdier, vaner 
og holdninger i de forskellige professioner – og 
om ansvarsområder og organisatoriske betingel-
ser. En åben dialog og kommunikation om disse 
forhold skal mere i forgrunden og deltagerne skal 
lære at værdsætte udvekslinger og nødvendig for-
udgående diskussion om samarbejdet som grund-
lag for at kunne nå projektets mål.

Dette kræver et åbent fælles refleksionsrum, som 
kan medskabe villighed og lyst hos deltagerne til 
at kommunikere i fællesskabet. Uenighed mellem 
deltagerne ser i projektet ud til at blive opfat-
tet som en svaghed. Herved blokeres for selve 
det tværprofessionelle samarbejde, der har som 
grundvilkår, at den enkelte skal overskride sin 
faglighed og at deltagerne skal lære med og af hin-
andens erfaringer, fagligheder og perspektiver.
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Delafsnit 2:  
Tværprofessionelt samarbejde i praksis:  
”co-teaching”, det ”der går på tværs”  
og de tværfaglige møder

Agnete Hoffmeyer

I projekt Motorisk Observation Gennem Leg var 
der, som tidligere beskrevet lagt op til, at pæda-
goger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og 
sundhedsplejersker skulle arbejde sammen – både 
i skoletiden og via tværfaglige møder - om udvik-
ling af et nyt koncept for motorik og inklusion 
i indskoling, som særligt skulle støtte motorisk 
udfordrede børn. I den inkluderende skole kan 
en sådan organisering af skolen og projekttanke-
gang være nødvendigt, hvis ”diversiteten blandt 
eleverne såvel fagligt som socialt er langt større, 
end vi traditionelt har kendt til i den danske folke-
skole” (Hansen 2016: 113). Specielt forskning fra 
udlandet understreger, at hvor ”én lærer tidligere 
kunne håndtere en relativt homogen elevgruppe, 
kalder heterogene elevgrupper på flere faglighe-
der og kompetencer, som det hverken er rimeligt 
eller muligt for en enkelt fagperson at skulle eller 
kunne rumme.” (ibid.). Dette taler for, at tilstede-
værelsen ”af flere forskellige kompetencer og fag-
ligheder er nødvendig for at udvikle inkluderende 
læringsmiljøer” (ibid.). Men også at det i denne 
sammenhæng er afgørende, ”at de forskellige 
fagpersoner samarbejder professionelt om at løse 
opgaven” (ibid.). Projekt Motorisk Observation 
Gennem Leg kan ses som et af mange eksempler 
på at forsøge at løfte denne opgave og udvikle nye 
modeller for, hvordan et tværprofessionelt samar-
bejde om fysisk aktivitet og bevægelse kan organi-
seres og gennemføres, så det rent faktisk bidrager 
til at løse opgaven med at skabe et inkluderende 
skolemiljø. 

Pilotprojektet var samtidigt ifølge projektbeskri-
velsen et kompetenceudviklingsprojekt målrettet 
det pædagogiske personale (herunder både pæda-
gog- og læreruddannede), hvor samarbejdet skulle 
støtte op om specielt denne faggruppes læring. 
På baggrund af fokus på kun den ene faggruppes 
læring kan det diskuteres, om der reelt var lagt op 
til et tværprofessionelt samarbejde. Tværprofessi-
onelt samarbejde som begreb nævnes heller ikke 
i projektbeskrivelsen fra kommunens side, hvori-

mod tværfagligt samarbejde er det gennemgående 
begreb. Tværprofessionelt samarbejde kan (se også 
delafsnit 1) defineres som ”de praksisser, hvor for-
skellige [læs: uddannede] professioner arbejder 
sammen mod et fælles mål og lærer af det.” 
(Højholdt & Sederberg 2014: 35 – mine tilføjel-
ser), hvorfor det på denne måde måske var min-
dre tværprofessionelt i dets grundlæggende tan-
kegang. Projektorganiseringen lagde således ikke 
så meget op til, at det sundhedsfaglige personale 
skulle lære af og med det pædagogiske personale, 
da deres rolle var af mere understøttende karak-
tér. Højholdt og Sederberg skriver således yderli-
gere om tværprofessionelt samarbejde, ”at målet 
er at overskride den enkeltes faglighed og ideelt 
set udvikle en ny forståelse for praksis, kendskab 
til nye metoder og ny viden.” (ibid.: 36).  Hvis der 
kun er tale om, at det er den ene faglighed, der 
overskrides kan det derfor diskuteres, om der reelt 
set var lagt op til tværprofessionelt samarbejde. 

Et af hovedformålene med projektet i sin helhed 
var, at der skulle ”udvikles og afprøves en tvær-
faglig model” (Holbæk kommune - Projektbe-
skrivelsen 2015: 2). Tværfaglighed er igen i fokus 
her, men til gengæld skulle projektet altså både 
”udvikle” og ”afprøve” denne model, hvorved der 
implicit kunne være en tankegang om, at modellen 
skulle udvikles gennem samarbejdet mellem det 
pædagogiske og det sundhedsfaglige personale, 
om hvordan arbejdet med motorik og inklusion 
kunne implementeres og kvalificeres i en konkret 
folkeskolehverdag. Dette støtter i højere grad et 
reelt tværprofessionelt samarbejde. Men det var 
og er stadig uvist om der egentlig var lagt op til 
en sådan tilgang. I projektperioden oplevede del-
tagerne dog flere gange, at de i praksis måtte 
overskride den tværfaglige samarbejdsmodel, der 
var lagt op til i projektet. De måtte finde på nye 
løsninger for at kunne varetage opgaven samtidig 
med, at der også viste sig helt nye problemstillin-
ger, der måske kunne kalde på mere innovative 
og udviklende tværprofessionelle løsninger, der 
kunne tænkes at overskride den enkeltes faglig-
hed – også de sundhedsfagliges. Endvidere var 
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der i organiseringen af indsatsen planlagt tiltag, 
der kunne understøtte, hvad der generelt skal til 
for at et tværprofessionelt samarbejde med fokus 
på inklusion og social mobilitet kan lykkes. 

Højholdt & Sederberg 2014 peger således i artik-
len Tværprofessionelt samarbejde i skole og fritidsliv på, at 
ikke alt tværprofessionelt samarbejde reelt skaber 
bedre resultater. Men at noget af det, der skal til 
for at det rent faktisk lykkes konstruktivt er:

A)  At der er dialog og refleksion mellem fag-
grupper om målgrupper og opgaveløsning 

B)  At den ledelsesmæssige og organisatoriske 
prioritering mellem opgaverne får fokus

C)  De professionelles kvalifikationer til samar-
bejdet og at ’træning’ med arbejdet prioriteres 
(ibid.:32)

På begge afdelinger var der organisatorisk og for-
melt lagt op til dialog og refleksion mellem det 
pædagogiske og sundhedsfaglige personale om 
målgrupper og opgaveløsning gennem tværfaglige 
møder hver 14. dag. Disse bidrog gensidigt mellem 
de forskellige professioner positivt til samarbej-
det, men ikke altid i tilstrækkeligt omfang ud fra, 
hvad de fagprofessionelle kunne ønske sig, hvilket 
kunne pege på et oplevet behov for at samarbej-
det i højere grad blev tværprofessionelt. Enkelte af 
medarbejderne deltog dog ikke i disse møder pga. 
oplevet nødvendighed af at varetage andre opga-
ver. Der var således ikke helt tilstrækkelig ledel-
sesmæssig og organisatorisk prioritering tilstede i 
praksis, selvom det var fastlagt på forhånd.

Der blev endvidere indlagt tid i skoledagen til at 
gennemføre bevægelsesbånd m.m. med assistance 
et par gange om ugen fra ergo- og/eller fysiotera-
peuter (i det følgende kaldet for sundhedsprofesio-
nelle eller terapeuter). Projektet var således formelt 
set prioriteret ledelses- og organisationsmæssigt 
fra både skoleledelse og ledelse af Børnekonsulent-
centret (BKC), Læring og trivsel og Børne special-
center 2 (BSC 2), Læring og trivsel”, men på for-
skellig vis inden for projektrammen og i praksis.  

Eksempelvis var der på den ene skole både en 
fysio- og en ergoterapeut tilknyttet, men på den 
anden kun en, og i den ene 1. klasse var der kun én 
lærer tilknyttet projektet og i den anden 1. klasse 
flere af de pædagogiske personaler. I forlængelse 
af bevægelsesbåndene og nogle gange før drøftede 
de fagprofessionelle målgrupper og opgaveløsning 

gennem situerede uformelle samtaler. Derudover 
blev der afholdt workshops med deltagelse fra alle 
professionerne i projektet, som skulle kvalificere 
de fagprofessionelle ift. at arbejde med bevægel-
sesbånd, motorik og motorisk observation gen-
nem leg ud fra et fælles vidensgrundlag, men her 
blev ikke alle deltagere i projektet inviteret med. 
Der var desuden lagt op til dialog og refleksion 
mellem faggrupperne om planlægning og drøf-
telse af opgaverne. Der blev dog ikke gjort noget 
særligt for at tydeliggøre kvalifikationer til sam-
arbejdet i øvrigt, eksempelvis havde en af lærerne 
erfaring fra motoriske screeninger fra en tidligere 
arbejdsplads, som tilsyneladende ikke blev formelt 
inddraget eller italesat. De tre punkter fremført af 
Højholdt og Sederberg, som skal være til stede for 
at lykkes konstruktivt med tværprofessionelt sam-
arbejde, blev således på forskellig vis mere eller 
mindre opfyldt i projektet. 

Undervejs i projektperioden fandt samarbejdet for-
skellige former og udviklede sige forskelligt; både 
på de to forskellige afdelinger af Katrinedalskolen 
(Svinninge og Gislinge), men også internt på de 
enkelte afdelinger var der således store forskelle. 
Projektet blev eksempelvis håndteret forskelligt på 
henholdsvis 0. klasses og 1. klasses niveau, hvor 
projektet i øvrigt også havde meget forskellige vil-
kår (jf. som tidligere beskrevet i afsnittet, både i 
forshold til allokeringer af pædagogisk og sund-
hedsfagligt personale). Der har derfor været flere 
forskellige konstellationer og samarbejder, der har 
fungeret mere eller mindre godt.

Ud fra en tværprofessionel forståelseramme med 
fokus på læring og innovation bliver det her sær-
lig interessant, at der undervejs i projektperioden 
i praksis blev afprøvet og udviklet forskellige typer 
af tværprofessionelle samarbejder. For at de pro-
fessionelle overhovedet kunne løfte opgaven med 
at arbejde med børnenes motoriske udvikling i fol-
keskoleregi på en måde, der kunne få ”en inklude-
rende, positiv betydning for børnene” (Højholdt & 
Sederberg 2014: 36) eller måske det modsatte, var 
de fagprofessionelle til dels nødt til at overskride 
den enkelte faggruppes professionsfaglighed og 
bidrage til at udvikle en ny forståelse for praksis, 
hvor hver fagprofessionel ikke bare ”leverede sit”.
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Co-teaching – undervisning som 
tværprofessionelt samarbejde i 
praksis
I projektdesignet for ’Motorisk observation gen-
nem leg’ var der organisatorisk lagt op til på begge 
afdelinger, at de pædagogiske og sundhedsfaglige 
professionelle kunne arbejde sammen i skoletiden, 
idet der skulle være en ergo-/fysioterapeut tilstede 
2 x 45 min om ugen. Dette kunne f.eks. ske i 
bevægelsesbåndet, som de pædagogiske profes-
sionelle havde hovedansvaret for at gennemføre, 
men hvor ergo-/fysioterapeuten kunne deltage og 
understøtte projektet, hvorved de fik en rolle som 
samarbejdspartner ift. børnenes læring og motori-
ske udvikling. Hvordan timerne blev anvendt var 
dog noget forskelligt, da det blev vurderet under-
vejs, hvad der var mest behov for. 

I den konkrete projektplanlægning var der således 
lagt op til en samarbejdsmodel, hvor flere fagper-
soner med forskellige professioner var tilstede i 
undervisningen samtidigt. Det giver derfor god 
mening at inddrage begrebet co-teaching (collabo-
rative teaching – dvs. samarbejdende undervisning) 
- en betegnelse, der kan anvendes til ”at beskrive, 
når en lærer og en specialuddannet medundervi-
ser samarbejder om at undervise som ligeværdige 
partnere” (Højholdt & Sederberg 2014: 40-419). 
Der viste sig således konkret i projektet tvær-
professionelle samarbejder i praksis om undervis-
ning mellem de pædagogiske og sundhedsfaglige 
professionelle. Og det på trods af at fagperso-
nerne ikke italesatte dette som tværprofessionelt 
arbejde, men til gengæld efterspurgte mere af det, 
for at kunne støtte bedst muligt op om børnenes 
motoriske udvikling og trivsel. I dette tilfælde var 
der således flere forskellige eksempler på tværpro-
fessionelle aktiviteter, som enten blev afprøvet, 
implementeret eller udviklet i projektperioden. 
Aktiviteter der både bidrog til eller på sigt kunne 
bidrage til nye forståelser og modeller for tvær-
professionelle samarbejder mellem pædagogiske 
og sundhedsfaglige professioner om inklusion, 
bevægelse og motorisk udvikling i folkeskoleregi. 

9.I henhold til projektbeskrivelsen og analyserne i 
denne rapport kan det imidlertid diskuteres, om der 
var lagt reelt op til, at det var et ligeværdigt samar-
bejde mellem de pædagogiske og sundhedsfaglige 
professionelle.

Co-teaching kan organiseres på mange forskel-
lige måder. I Højholdt og Sederberg 2014 skel-
nes der med inspiration fra USA og undersøgel-
sen ”Det gode samarbejde” mellem fem typer af 
læringssamarbejder (co-teachings) med følgende 
betegnelser: Én lærer – én assistent (LA), Sta-
tionsundervisning (SU), Parallelundervisning 
(PA), Alternativ (støttende) undervisning (AU) 
og Teamundervisning (TU) (ibid.: 40-41). De fem 
typer af samarbejde kan sammenlignes med nogle 
af de undervisningsaktiviteter og -samarbejder, 
der enten var fastlagt som mulighed fra starten 
af eller opstod på baggrund af behov i løbet af 
projektperioden. Disse eksemplificeres og bringes 
i spil sammen med begreberne herunder.

Én lærer – én assistent (Lærer-Assistent)

Begge personaler er til stede samtidigt. Den ene 
underviser og har ledelsen, medens den anden 
observerer og hjælper børnene, når der er behov 
for det (ibid.: 41). På Katrinedalskolen var der i 
forvejen udviklet en skolekultur, hvor det i klas-
serne var normalt, at lærer/børnehaveklassele-
der var leder og underviser, og hvor der i nogle 
timer var skolepædagog eller pædagogmedhjælper 
som assistent. En co-teachingmodel der også var 
implementeret i nogle timer i 1. Klasserne. 

Denne model ligner mest det, der var lagt 
op til i selve projektdesignet. Ifølge pro-
jektplanerne for de to afdelinger skulle 
’bevægelsesbånd’ således gennemføres10 

med understøttelse fra ergo-/fysioterapeuterne, 
men antal timer var afhængig af hvilken afdeling, 
der var tale om – og var skulle også fordeles på 
klasser. Det sundhedsfaglige personale var således 
ind imellem assistent til f.eks. børnehaveklasselæ-
reren, der som regel havde den undervisnings-
mæssige ledelse og igangsatte aktiviteterne.

10.Da det var centralt for projektet, at ergo-/fys-
ioterepeuterne et par gange om ugen var tilstede i 
bevægelsesbåndet blev tidspunktet på dagen, hvor 
bevægelsesbåndet skulle køre bestemt ud fra at give 
ergo-/fysioterapeuter bedst mulighed for at kunne 
deltage i forhold til, at deres arbejdsmæssige hove-
dopgaver lå andre steder end på skolen.
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Terapeuterne skulle observere børnenes motorik 
under udførelsen af øvelserne og fungere i en kon-
sulentrolle, men derudover kunne ergo-/fysiotera-
peuten træde til f.eks. i forhold til at få inkluderet 
elever i aktiviteterne, som følgende er eksempel 
på:

Børnene i 0. klasse har idræt. Der bliver leget for-
skellige lege. Læreren igangsætter en ny leg. Da 
legen går i gang er børnene meget aktive. Det er næsten den 
leg, hvor børnene er mest aktive rent fysisk. De hviner og 
griner og løber rundt imellem hinanden. Nogle overholder 
ikke helt reglerne, men alle synes at more sig. 

En pige der flere gange i løbet af dagen har trukket sig fra 
aktiviteter, og som terapeuten har særlig fokus op, er trådt 
til siden og sidder ude ved væggen. Terapeuten går over til 
hende for at få hende med. Hun overtales ved, at terapeuten 
tager hende ved hånden og går ind i kredsen med børnene. 
Da pigen er beg yndt at løbe rundt, går terapeuten tilbage og 
sætter sig. Under resten af bevægelsesbåndet træder terapeu-
ten flere gange til, hvis der mangler en voksen, og får flere 
gange pigen med i legen igen, når hun trækker sig. (Obser-
vationsnoter 3.11.2015)

Eksemplet viser, hvordan co-teachingformen 
Lærer-Assistent med deltagelse af både pædago-
gisk og sundhedsfagligt personale bidrog til, at 
alle børn kunne deltage i aktiviteten, men også 
at den sundhedsprofessionelle ikke var fastlåst i 
en bestemt sundhedsfaglig rolle, men overskred 
den for at kunne løse opgaven. Den sundheds- 
professionelles opmærksomhed og deltagelse i 
bevægelsesbåndet muliggjorde, at dette punkt 
kunne tages op som refleksionsområde ved det 
efterfølgende ’tværfaglige møde’, hvor det blev 
drøftet yderligere i forhold til, hvad der kunne 
gøres, for at pigen bedre kunne inkluderes og akti-
veres i bevægelsesbåndet. Der blev imidlertid ikke 
fundet frem til en løsning, da læreren oplevede det 
svært at tilrettelægge undervisningen i bevægel-
sesbånd dagligt på en måde, der kunne tilgodese 
pigen samtidigt med at skulle have fokus på børn, 
der var motorisk udfordrede. 

Eksemplet viser, hvordan en co-teaching, som 
Lærer-Assistent, kan fungere og bidrage til inklu-
sion i et tværprofessionelt samarbejde om motorik 
i bevægelsesbåndet, men også at det måske ikke 
nødvendigvis behøver være en sundhedspro-
fessionel, der indgår. Det viser dog også nogle 
problemstillinger med selve bevægelsesbåndet 
og idrætsundervisningen for det pædagogiske 
personale ift. at kunne benytte den pædagogiske 

bagdør, som kort beskrevet handler om, hvor-
dan aktiviteter bør overvejes, tilrettelægges og 
formidles, således at de virker inkluderende. I de 
efterfølgende tværprofessionelle møder diskuteres 
tilsyneladende ikke tilstrækkeligt, hvordan begge 
dele kan imødegås og at der kunne være behov for 
ekstra didaktisk-pædagogisk drøftelse i det tvær-
professionelle møde ift. hvordan idræt og bevægel-
sesbåndet kan udvikles, så det i højere grad virker 
inkluderende på alle børn. Observationer viser, at 
de mange forskellige opgaver konflikter med hin-
anden og skaber afmagt for de professionelle – ved 
at der både skal jongleres med kvalitet i bevægelse, 
inklusion, og en projektplan med fokus på obser-
vation af børn samt et tværprofessionelt samar-
bejde. Dog understreger casen og observationerne 
også, at det er vanskeligt at gennemføre bevægel-
sesbåndet med inklusion for øje, hvis der kun er én 
personale på. Dette bekræftes igen og igen af både 
de pædagogiske- og af de sundhedsprofessionelle’s 
oplevelser samt UCSJ-KOSMOS’s observationer.

På den anden afdeling blev bevægelsesbåndet også 
organiseret i Lærer-Assistent-typen, men under 
en lidt anden form, hvor lærerne igangsatte og 
faciliterede bevægelsesbånd, men samtidig med 
at ergo-/fysioterapeuten særligt observerede på 
grov- og finmotorik. Det at der var ekstra perso-
nale på i undervisningen (i bevægelsesbånd), som 
var sundhedsfaglig, bidrog således til understøt-
telse af opgaven med ”at løfte” motorisk udfor-
drede børn, men også til en styrket forståelse mel-
lem de professionelle: 

Børnehaveklasseleder henvendt til ergo/fysiotera-
peut: 

”Ja, og der var det fedt, da du var der, fordi jeg siger til dig, 
jeg har et barn, hvor jeg… og så vidste du lige, hvad det var 
for et barn, hvor jeg tænkte, der talte vi lidt samme sprog,” 
(fokusgruppeinterview)

Lærer-Assistent-typen af tværprofessionelt under-
visningssamarbejde ser ud til at være en nødven-
dighed for, at efterfølgende tværfaglige møder kan 
bidrage kvalificeret til løfte opgaven med motorisk 
udfordrede børn. Også fordi kropslige og motori-
ske udfordringer er visuelt synligt, men netop også 
derfor kan være sværere at italesætte og begrebs-
liggøre uden, at det er blevet ”set” med begge 
sæt professionelle øjne. Dette understreger yder-
ligere nødvendigheden af, at der som minimum 
inddrages Lærer-Assistent-typen i samarbejde 
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om motorisk udfordrede børn. Men også at det 
mange gange er utilstrækkeligt i en folkeskolekon-
tekst, hvis ikke det følges op af tværprofessionelle 
drøftelser mellem de sundhedsfaglige og pædago-
giske professioner – eller af en endnu mere delta-
gende rolle fra de sundhedsfagliges side. Således 
udtrykker i hvert fald en del af det pædagogiske 
personale, at de godt kunne tænke sig, at de sund-
hedsfaglige kom endnu mere på banen i undervis-
ningssammenhænge: 

”Jeg ville bare ønske, at I var her meget mere til at 
hjælpe mig… det havde jo være genialt mand, hvis I 
var her hver uge et par timer (…)  Og at der var afsat 
tid til at man kunne træne rent praktisk med dem.”  
(Enkeltinterview). 

De næste eksempler på tværprofessionelle samar-
bejder om undervisning understreger netop beho-
vet herfor.

Stationsundervisning (SU) 

På begge afdelinger var der eksempler på det, der 
kaldes stationsundervisning. Ved stationsunder-
visning er der dannet små stationer i rummet, 
hvor børnene kan arbejde med det faglige indhold 
på forskellige måder. De forskellige personaler 
er ved de forskellige stationer, men der kan også 
være stationer, hvor børnene arbejder selvstæn-
digt (Højholdt & Sederberg 2014: 41). En del af 
legene i bevægelsesbåndet lagde op til, at børnene 
var opdelt på stationer med hver deres motoriske 
indhold og ”øvelser” med motorisk kvalitet, hvis 
det blev udført korrekt. Børnene havde dog tilsy-
neladende svært ved at lave ”øvelserne” så de styr-
kede det motoriske, at overholde ”reglerne” og at 
deltage uden der var konstant voksenstøtte, som 
var motiverende og instruerende – både i idræt og 
bevægelsesbånd. 

Særligt ergo- og fysioterapeuterne kunne, når de 
var der, ind imellem korrigere børnenes udførelse 
af øvelserne, så de kunne være motorisk udvik-
lende og styrkende, men det blev kun gjort i meget 
lille omfang, når de havde bevægelsesbånd. Det 
sundhedsfaglige personale var ikke med til at plan-
lægge bevægelsesbåndene, men det kunne måske 
netop ift. kvalitet i bevægelserne have været giv-
tigt, at de havde haft tid sammen det pædagogiske 
personale til at kvalificere og udvikle dette sam-
men. Ofte blev der mest fokus på at få børnene 
til at lære reglerne at kende, overholde dem samt 
deltage – frem for fokus på kvaliteten i bevægel-

serne, når personalet interagerede med børnene i 
bevægelsesbåndet. 

Alternativ (støttende) undervisning (AU)

Folkeskolereformen lægger op til, at der arbejdes 
med understøttende undervisning, hvor f.eks. 
andet personale end læreruddannede kan støtte 
op om børnenes læring og udvikling. Projekt 
Motorisk Observation Gennem Leg kan over-
ordnet set kobles til dette. Men det kunne også 
knyttes an til det, der er i en tværprofessionel 
undervisningssammenhæng kaldes for alternativ 
(støttende) undervisning. Hvor den ene af perso-
nalerne tager en mindre gruppe elever ud af klas-
sen og laver særligt tilrettelagt undervisning til 
den mindre gruppe. Den anden personale bliver 
i klassen og underviser hovedparten af børnene 
(Højholdt & Sederberg 2014: 41). Netop denne 
form for tværprofessionel samarbejde om under-
visning blev undervejs afprøvet eller igangsat, da 
der skulle udføres ”strukturerede observationer” 
af børnenes fin- og grovmotorik samt i interven-
tionsperioden. 

På den ene afdeling valgte ergo- og fysioterapeu-
ter i samarbejde med 0. klasseslærerne således tid-
ligt i forløbet at tage den udvalgte gruppe af børn 
ud fra 0. klasse til de strukturerede observationer, 
da de faste lærere ikke kunne finde tid og ressour-
cer til selv at gøre det. Ved afslutningsobservatio-
nerne var lærerne med i en observerende og hjæl-
pende rolle med terapeuterne som igangsættere af 
aktiviteter. Dvs. til at starte med kom en del af 
professionalismen til at handle om, ”hver gør sit” 
i 0. klasse ift. de strukturerede observationer. I 1. 
klasse var det dog lærerne selv, der gennemførte 
de strukturerede observationer, men også hvor 
det foregik i en mindre gruppe, medens resten af 
eleverne havde anden undervisning. På den anden 
afdeling valgtes en model, hvor terapeuten sam-
men med lærer og pædagogmedhjælper lavede 
bevægelsesbånd samtidig med strukturerede 
observationer af elever individuelt, hvor de blev 
hentet ud fra bevægelsesbåndet efter tur. Ingen 
af de strukturerede observationer foregik således, 
hvor hele klassen var samlet. 

På begge afdelinger foregik den målrettede moto-
riske træning i interventionsperioden i mindre 
grupper, men opdelingen foregik lidt forskelligt. 
På den ene afdeling var det særligt de børn, der 
var motorisk udfordrede, som deltog i en mindre 
gruppe. Terapeuterne vurderede dels, at hvis der 
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skulle komme noget ud af interventionen, var de 
nødt til at hive nogle af børnene ud, men også ”at 
de [læs: børnene] havde nogle vanskeligheder, som 
gjorde, at de ikke fungerede godt i den der store 
gruppe. Det blev for meget.” (gruppeinterview 
med fysio- og ergoterapeuter). På den anden afde-
ling valgtes en model, hvor der var flere end ’inter-
ventionsbørnene’ med. De fleste af de børn der 
blev udvalgt følte det tilsyneladende som noget 
positivt og var glade, men der var også eksem-
pler på, at enkelte børn gik helt i baglås ved denne 
udvælgelse, og så fik lov til at blive sammen med 
resten af klassen. ”Det kom an på, hvilke børn, 
som man arbejdede med, hvad vanskeligheder de 
har. Om de fungerer godt i den store gruppe eller 
de faktisk blomstrer af at få lidt luft fra gruppen.” 
(terapeut i gruppeinterview). 

Da de strukturerede observationer skulle gennem-
føres anden gang, gjorde ergo- og fysioterapeu-
terne det sammen med det pædagogiske personale 
begge steder, da det var tanken med kompetence-
udviklingsprojektet, at det pædagogiske personale 
selv skulle kunne gøre det, en tænkning som er i 
overensstemmelse med den overskridelse af ker-
nefagligheden hos det pædagogiske personale. Det 
krævede dog, at der så var andet personale i resten 
af klassen. De modeller, der blev valgt, var såle-
des meget ressourcekrævende personalemæssigt – 
idet der i hvert tilfælde var tale om 3 personaler, 
der skulle være i gang på samme tid ift. en enkelt 
klasse – eller 5 personaler til 2 klasser. Men det 
var også modeller, som hang godt sammen med 
ergo-/fysioterapeuternes kernefaglighed, der er 
knyttet til at arbejde med børn/individer individu-
elt eller i mindre grupper og var terapeuternes valg 
og foretrukne. Denne kernefaglighed så dog ud til 
for nogle af børnene at virke positivt ift. inklusion. 
De var glade og glædede sig til denne form for 
undervisning i de mindre grupper.

Teamundervisning (TU) 

I teamundervisning som type af tværprofessio-
nelt samarbejde om undervisning er personalet 
ansvarligt for undervisningen samtidigt. ”De præ-
senterer indholdet sammen og inspireres af hinan-
dens idéer. De skiftes til at lede samtaler, forklare 
indhold og varetage relationsarbejdet” (Højholdt 
& Sederberg 2014: 41). I 1. klasse på den ene afde-
ling var der tilknyttet et mindre team af faglig-
heder omkring projektet med bevægelsesbånd og 
motorisk observation gennem leg. (Ellers er det 
normalt for 1. klasses organisering på Katrine-

dalskolen, at der er lærere til hvert enkelt fag, hvil-
ket kan gøre det svært at lave et gennemgående 
forløb på tværs af fag). Det mindre team bestod af 
en pædagogmedhjælper, idrætslæreren, dansk-kri-
stendom-billedkunst-læreren, matematik-engelsk- 
læreren, samt den sundhedsprofessionelle tera-
peut. Den ene lærer havde dog ikke mulighed 
for at deltage på workshops. De fire pædagogiske 
professionelle organiserede efter noget tid bevæ-
gelsesbåndet med inddragelse af idrætstimerne. 
Pædagogmedhjælperen (hun kalder sig selv sko-
lepædagog) udvalgte sammen med idrætslæreren, 
som havde været med på workshops, de lege, som 
skulle køre i den næstkommende uge. Legene blev 
introduceret og øvet i idrætstimerne om fredagen, 
hvor idrætslærer og skolepædagog var sammen, 
og blev der justeret og tilpasset. I den følgende 
uge blev legene gennemført i bevægelsesbåndene, 
som henholdsvis dansk og matematiklærerne stod 
for oftest sammen med skolepædagogen, og hvor 
ergoterapeuten (ud fra Lærer-Assistent-typen) 
indimellem deltog med observationer og støtte de 
dage, som han var tilknyttet (individuelle inter-
views samt observationer). 

Også her blev en mere aktiv rolle fra de sundheds-
fagliges side, der lå ud over projektdesignet efter-
spurgt af de pædagogiske professioner. Indimel-
lem på den anden afdeling opstod dette spontant 
i slutningen af forløbet, idet de sundhedsfaglige 
valgte at deltage i anden undervisning end bevæ-
gelsesbånd. I eksempelvis idræt var der således 
eksempler på, at børnehaveklasseleder briefede 
det sundhedsfaglige personale, som efterfølgende 
overtog noget af styringen af undervisningen i en 
form, der bl.a. kom til at ligne stationsundervis-
ning. Men hvor der igen blev skiftet rolle således, 
at børnehaveklasseleder tog afsluttende initiativ 
til grounding-øvelser, som det sundhedsfaglige 
personale så gennemførte ledelsen af. Disse prak-
siseksempler understreger, at der undervejs i 
projektperioden blev behov for reelle tværpro-
fessionelle samarbejder med overskridelse af ker-
nefagligheden, men også at dette indimellem blev 
imødekommet.
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På tværs: tværprofessionelle opga-
ver og praksis, der går på tværs?

I artiklen Tværprofessionel praksis undersøgt med 
snaplogs bringer Sofie Sauzet (2014) en lidt anden 
og måske lidt mere diffus forståelse af tværpro-
fessionelt samarbejde i spil med fokus på tvær-
professionalitet som situeret praksis. Hun vælger 
bevidst at gå væk fra begrebet tværprofessionelt 
samarbejde og i stedet fokusere på tværprofessi-
onel praksis. Det forstås, som praksis, der opleves 
at ”gå på tværs” af egen professionalisme og de 
andres. Både en praksis der fungerer godt som 
sådan – eller som kunne trænge til at fungere som 
en tværprofessionel praksis (Sauzet 2014: 171-172). 
Fokus er her ”situationer, opgaver eller andet, 
hvor ”noget” virker overraskende, og går på tværs 
af dét, de professionelle oplever, som deres profes-
sionelle virke” (ibid.). 

Ud over eksempler på co-teaching, som tvær-
professionelle samarbejder, der opstod som situ-
erede og/eller planlagte praksisformer, viste der 
sig under implementeringen af projektet andre 
mulige tværprofessionelle fokusområder, der 
kunne udvikles til en situeret praksis, som ”går på 
tværs” af forståelsen af egen professionelle prak-
sis – hos både de sundhedsfaglige og pædagogiske 
professionelle. Et af de tilbagevendende problem-
felter i forhold til at gennemføre bevægelsesbånd 
i skolekonteksten, som både de sundhedsfaglige 
og pædagogiske professionelle igen og igen itale-
satte på både tværfaglige møder og på workshops, 
var således de situationer, der opstod, når bør-
nene skulle fra A til B. Dvs. når børnene skulle 
bevæge sig fra en kontekst f.eks. i et klasseværelse 
til det sted, hvor bevægelsesbåndene skulle foregå 
og gennemføres. Mellemrummet – at komme fra 
A til B blev italesat som noget, der skabte for-
styrrelse og uro fra det egentlige – det vigtige: 
læringsaktiviteter der foregik i klasseværelset og 
de bevægelsesaktiviteter, der foregik under bevæ-
gelsesbåndene. Undervejs i projektfasen begyndte 
både lærere, pædagoger og ergo-fysioterapeu-
ter at komme med idéer til, hvordan denne gen-
tagne problematik kunne løses og bringes i spil 
som både lærings- og bevægelsesarena. Det blev 
på den måde uden at det var tydeligt bevidst - til 
et område, der kunne ”trænge til tværprofessio-
nel praksis”, som kunne være med til at forandre 
skolehverdagen, ved at det i det tværprofessionelle 
samarbejde kunne blive til et konstruktivt dis-
kursivt og materielt fikspunkt (Sauzet 2014: 173) 
for en tværprofessionel praksis. Eller også var det 
en neutral zone, hvor de kunne byde ind uden at 

overskride hinandens faggrænser og uden at give 
kritik. I hvert fald nåede det ikke helt at blive til 
en tværprofessionel praksis, da de ikke helt greb 
hinandens idéer og sammen i praksis udviklede 
og gennemførte lærings- og bevægelsesaktiviteter, 
der kunne anvendes, når børnene skulle fra A til B. 

Måske kan det siges, at der normalt ikke i sko-
lens traditioner eller i de forskellige professioners 
uddannelsesbaggrund er professionelt pædago-
gisk eller sundhedsfagligt fokus på eller interesse 
for, hvordan børn kommer fra A til B. Dvs. for 
hverken de sundhedsfaglige eller pædagogiske 
professioner er det en kernefaglighed. Men til 
gengæld producerede det konkrete samarbejde om 
MOGL-projektet hvor de sammen holdt møder 
og deltog i skolens dagligdag en opmærksomhed 
på et problemområde, hvor faggrupperne havde 
væsentligt input. 

Problemområdet kunne i bedste fald blive til en 
tværprofessionel meningsfuld praksis, hvis der i 
højere grad blev fokus på, hvordan det at komme 
fra A til B kunne kvalificeres og organiseres hen-
sigtsmæssigt på en måde gennem leg og bevæ-
gelse, der:

1 kunne støtte op om børnenes motoriske og 
kognitive udvikling, 

2 bidrage til at understøtte faglige læringsmål

3 muliggøre en grovmotorisk screening i deres 
hverdags skolekontekst 

Som den ene af terapeuterne udtalte: 

”Vi siger træning, men jeg tænker også meget bare det 
der med at tilrettelægge ting på en anden måde… og 
placering og indretning af klasselokalet.” …”sådan 
en oplagt ting som at… når vi skal fra A til B.”  
(Fokusgruppeinterview). 

Skolens gangareal og materielle udformning 
blev/bliver på denne måde også til en medak-
tør for børnenes motoriske udvikling og leg – i 
samarbejde med de professionelles italesættelse 
og igangsættelse af aktiviteter inden for denne 
ramme, der normalt bare bliver set som noget 
”der skal overstås”, for at man kan komme i gang 
med den ”egentlige pædagogiske eller sundheds-
faglige aktivitet”. Skoledagen er fyldt af den slags 
tids- og mellemrum og skift, som mange ste-
der ikke anvendes med en bevidst pædagogisk 
læringsmæssig hensigt, og som ofte ikke opleves 
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som hørende til den enkelte lærers kernefaglighed. 
At komme fra A til B eller at have spisepause er 
sådanne skift. Skift eller mellemrum som kalder 
på andre kompetencer end kernefagligheden. På 
den afsluttende formidlingsdag afholdt af UCSJ 
blev dette eksempel præsenteret og diskuteret. Og 
der viste sig herunder et dilemma eller argument 
knyttet til spørgsmålet om alt i skolens hverdagsliv 
skal handle om målrettet læring og læringsaktivi-
teter eller om der skulle være plads til ”frirum” 
for børnene, hvor det at komme fra A til B kunne 
være et sådan frirum. Hvilket understreger, at der 
er behov for yderligere tværprofessionel diskus-
sion og overvejelse i et didaktisk helhedsorienteret 
perspektiv ift. skolen og skolens formål.

De tværfaglige møder som tværpro-
fessionelt samarbejde i praksis? 

Én gang hver 14. dag på begge afdelinger mødtes 
det pædagogiske og sundhedsfaglige personale fra 
MOGL-projektet til tværfagligt møde om projek-
tet. 

Der blev undervejs på baggrund af sparring og 
drøftelserne på møderne ændret strategier. Projek-
tet blev i højere grad tilpasset de enkelte klasser 
og afdelingers ressourcer, således at det blev mere 
AU-formen (Alternativ (støttende) undervisning) 
efter samråd med terapeuterne i interventions-
perioden og ved de strukturerede observationer. 
Deltagerne oplevede, at møderne har været nød-
vendige, men flere af lærerne og pædagogerne 
savnede, som allerede beskrevet, mere tid til 
co-teaching med terapeuterne – særligt i form af 
PA, AU, SU, TU – f.eks. hvor terapeuterne også 
trænede med. Og hvor der efterfølgende også 
kunne tales om deres oplevelser og erfaringer. Det 
skete lidt i kaffepauserne, men blev oplevet som 
utilstrækkeligt. Men dette understreger igen, at der 
egentlig var et oplevet behov for en mere tværpro-
fessionel praksis.

Når de tværfaglige møder bidrager positivt 
til det pædagogiske personales oplevelse 
af læring samt løsning af deres opgaver i 
forhold børnenes udvikling

Det pædagogiske personale oplever, at de tværfag-
lige møder bidrager positivt, når de sundhedspro-
fessionelle bidrager med vinkler og synspunkter, 
der er anderledes end deres egne, således at diskus-
sionerne medfører en forandring i synet på barnet 

hos dem selv, eller det fører til nye måder at støtte 
og styrke barnet på. Dette bekræftes flere gange i 
både de individuelle interviews samt i fokusgrup-
peinterviewet. F.eks. udtaler én af de pædagogiske 
personaler fra den ene 1. klasse, som i øvrigt ikke 
deltog i workshops, men som var med i projektet 
og deltog i tværfaglige møder: 

”Så er der nogen, der ser noget andet. Og det synes jeg er 
rigtig godt. Det synes jeg måske har været godt med det 
tværfaglige, at der kommer nogen og ser noget andet end 
vi ser, tror jeg er godt og at vi så kan snakke sammen 
om det. (…) Men det har så været der, når vi screenede 
børnene og ergoterapeuten har lagt mærke til ham drengen, 
altså nu er det måske Mads (anonymiseret), eller der er 
måske et eller andet med ham, og så har vi sagt, jamen, 
det synes jeg da ikke, at jeg kan se. Og så har vi fået en 
diskussion om det ikke, og det har været godt synes jeg.”  
(enkeltinterview).

Netop dette eksempel viser, at der indimellem på 
de tværfaglige møder har været en ekslicit faglig 
diskussion, som har ført til læring og forandring i 
praksis, og som opleves af flere af de deltagende af 
det pædagogiske personale. Samtidigt er det også 
det, der savnes endnu mere af. Dvs. der efterspør-
ges, at de sundhedsprofessionelle bidrager endnu 
tydeligere med inddragelse og anvendelse af deres 
faglighed ved møderne. Som en anden af de pæda-
gogiske personaler fra den ene 0. klasse udtrykker 
det: 

”Hvis man ikke ved helt, hvad det er man skal gøre ved 
barnet for at føre det bedre, så kan jeg godt tænke, at så kan 
man gå hen og blive halvirriteret på barnet i stedet for egentlig 
at vide, hvad der ligger til grund, fordi man tænker, nu må 
han også snart… eller nu må hun snart lære at sidde på den 
stol eller… fordi nu går han altså i børnehaveklasse…nu går 
han ikke i børnehave længere. Men fordi I så fortæller mig 
nogle andre ting, så ser jeg ham eller hende med nogle andre 
øjne. Så det synes jeg… det vil jeg godt have meget mere af.”  
(Fokusgruppeinterview). 

Lige præcis dette forudsætter dog, at de sund-
hedsprofessionelle i den ene eller anden form ind- 
imellem deltager i den daglige undervisningsprak-
sis med børnene. Det vil give dem bedre mulighed 
for at bringe deres faglighed i spil ved de efter-
følgende møder gennem ved som minimum at 
have muligheden for at observere børnene. Det 
bliver særlig vigtigt, når det drejer sig udfordrin-
ger af motorisk og kropslig karaktér. Netop dette 
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var der som beskrevet lagt op til i projektet, men 
blev oplevet som utilstrækkeligt af det pædagogi-
ske personale, hvis den co-teaching-type, der blev 
benyttet kun var i form af Lærer-Assistent med 
mest observation og uden direkte anvendelse af 
deres faglighed i praksis i undervisningen. Det 
sundhedsfaglige og pædagogiske personale ople-
vede således ikke helt at kunne virke som en hel-
hed - et team i praksis (Fokusgruppeinterview). 
Samtidigt kræver en klarere støtte til kompeten-
ceudvikling af det pædagogiske personale måske 
også, når det gælder kropslige lege med kvalitet 
i bevægelse, at en ”tydelig vidensdeling”; at der 
konkret vises, hvordan det kan eller bør gøres med 
børnene. Dette understreger behovet for en form 
for co-teaching, hvor det sundhedsfaglige perso-
nale deltager med mere end bare en observerende 
rolle – i hvert fald, når der er tale om kompetence- 
udviklingsprojekter ift. motorik og bevægelse. 

Det er dog ikke sådan, at det pædagogiske perso-
nale udelukkende ønsker at det sundhedsprofessio- 
nelle personale kun bidrager med flere synsvink-
ler, der er anderledes end deres egne. Hvilket de 
sundhedsprofessionelle også var meget opmærk-
som på ud fra deres faglige perspektiv, ”at kunne 
understøtte det de [de pædagogisk professionelle] allerede 
gør, som er super godt… (Gruppeinterview). Flere af 
de pædagogiske professionelle havde endvidere 
positive tilkendegivelser af, at det sundhedsfag-
lige personale havde bekræftet og anerkendt deres 
oplevelser og erfaringer, når der var situationer 
og aktiviteter, der var vanskelige at håndtere med 
børnene: 

”Det er virkeligheden. Og det synes jeg, at I har været rigtig 
gode til at sige til os… altså det har virkelig hjulpet mig 
nogle gange, hvor… når vi har siddet og snakket… jamen, 
Birgitte (anonymiseret), det er jo virkelighed. Vi har jo lige 
stået og set det. Nå ja… fordi man tænker… man vil gerne 
gøre tingene lidt bedre end det er…. det var jo bare sådan…”  
(Fokusgruppeinterview). 

Igen understreges betydningen af, at det sund-
hedsfaglige personale ind imellem har mulighed 
for at være til stede i den daglige undervisning 
og at de også på den baggrund udtrykte enighed 
og anerkendelse, når de var enige i håndteringen 
af og udførelsen af aktiviteterne ved de efterføl-
gende møder. Samt at de på den baggrund også 
i fællesskab på de tværfaglige møder traf beslut-
ninger om og planlagde, hvordan de bedst kunne 
tilrettelægge og gennemføre aktiviteterne med 
børnene på en måde, der kunne styrke dem, med 

de ressourcer og mangel på samme, der var til 
rådighed på skolerne. Eller komme med idéer til 
at justere aktiviteterne på måder, der kunne virke 
motiverende og engagerende:

”Men I har spurgt, hvis der har været noget, hvor I… som I 
nævnte tidligere, det der med, at nu var det måske blevet lidt 
kedeligt, at stå på den der… lave den der planke og så røre hin-
andens hænder… hvad kunne man ellers gøre… og i sådan 
nogle sammenhænge, at vi så kunne komme med nogle flere 
idéer til… så kunne man også lige gøre sådan og sådan…” 
 (Fokusgruppeinterview)

Dette kunne også være ved netop at planlægge, at 
de skiftede roller, hvor læreren kunne være obser-
verende-støtteassistent og de selv kunne være 
leder af en aktivitet, som f.eks. af de strukturerede 
observationer gennem leg: 

”Der hvor jeg bare tænkte YES! Det var da vi var i vores 
lille intime gruppe, og var inde i vores træningscenter, og at 
jeg blev bekræftet i, at den måde som I satte banen op på, var 
sådan set det, som jeg havde tænkt, at man måske kunne 
gøre, men det var fedt, ligesom, at have jer som de professio-
nelle til at sige, jamen så er det det, vi gør, og så se forløbet 
på, hvad er det egentlig de børn skal. Det synes jeg, er meget 
tydelig vidensdeling. (…) Og det ville kunne styrke lige præ-
cis de børn på det område, som de har brug for at styrke.”  
(Fokusgruppeinterview). 

Selvom at det pædagogiske personale har viden 
om og forståelse for, hvordan de skal gribe det 
an, opleves det alligevel således af nogle af dem 
som styrkende for deres pædagogiske praksis, at 
det sundhedsfaglige personale deltager med tyde-
lig vidensdeling, der til en vis grad bare bekræfter 
det, som de vidste i forvejen. I andre tilfælde vir-
kede det som en forstærkning af den betydning 
det pædagogiske personale tillagde det motoriske 
eller en uddybelse af det og på den måde udvik-
lende for det, som de vidste i forvejen fra deres 
uddannelse: 

”Altså der har vi ligesom fået sat ord på nogle ting af jer, hvor 
det betyder så meget, at du gør det og det, fordi så vil det hjælpe 
ham der. Altså der tror jeg måske, at jeg har fået øjnene 
mere op for det motoriske end det som jeg vidste i forvejen.”  
(Fokusgruppeinterview)

Dog understreger eksemplerne også, at de sund-
hedsprofessionelle nemt fik tillagt og måske også 
indtog en ”ekspert-rolle”, hvor samarbejdet måske 
ikke kom til at blive oplevet som ligeværdigt. Men 



33

samtidigt at netop denne ”ekspertrolle” var efter-
spurgt af de pædagogiske professionelle både til 
understøttelse af det gode, der blev gjort og til 
udfordring af den praksis, der blev udfoldet. En 
modsætningsfyldthed eller dilemma som vil være 
vigtigt at håndtere og være opmærksom på i det 
tværprofessionelle samarbejde ved det tværfaglige 
møde:

”Men det er også vigtigt, at alle kender til eller har inde i 
hovedet, at vi er gået ind i det refleksive rum, og det ved jeg 
måske ikke helt altid, hvor er det henne, og hvornår går vi 
derind. Fordi man skal sige tingene, når folk er parat til at 
lytte til det. Og det synes jeg er en hårdfin balance også. Og 
en af grundene til, at jeg ikke bare siger noget hele tiden…”  
(Gruppeinterview). 

Citatet her understreger en tredje vej, som handler 
om at være undersøgende og reflekterende ift. de 
problemstillinger og udfordringer, der måtte være. 
Men også at det ikke er en selvfølge, at der ved et 
tværfagligt møde rent faktisk opnås et refleksivt 
rum, der kunne virke berigende for alle parter. At 
der her er behov for mere afklaring af, hvordan 
de tværfaglige møder kan faciliteres og gennemfø-
res, således at der rent faktisk sker den nødvendige 
tværprofessionelle opgaveløsning og drøftelse. En 
del gange ved de tværfaglige møder blev der såle-
des desværre brugt meget tid på at drøfte logisti-
ske og planlægningsmæssige udfordringer fremfor 
at være refleksivt undersøgende ift., hvordan der 
kunne arbejdes bedst muligt med børnene.

Når det sundhedsfaglige personale ople-
ver, at det pædagogiske personale og pro-
jektet bidrog positivt til deres læring samt 
løsning af deres opgaver i forhold til bør-
nenes udvikling

De sundhedsprofessionelle fysio- og ergoterapeu-
ter oplevede generelt, at de blev mødt med en stor 
imødekommenhed fra de pædagogiske professi-
onelles side – også i forhold til at blive positivt 
involveret med børnene. Det er dog begrænset, 
hvad de i interviewene udtrykte som direkte ople-
velser af at have lært af det tværprofessionelle sam-
arbejde med de pædagogiske professionelle. Men 
alligevel oplevede de, at det bidrog til en større 
forståelse for sammenhængen mellem børns 
adfærd og udfordringer:

”Jeg synes, at det er skønt, når alle de som arbejder med 
børn, vi kan komme dertil, hvor vi siger, vi har en adfærd, 
men hvad ligger til grund for den adfærd, fordi der er ikke 
nogen…altså jeg kender ikke ret mange børn, som bare 

gør det, for at være onde og drille og genere alle mulige 
andre. De viser et eller andet med deres krop, og det synes 
jeg…det billede er blevet mere belyst i det her samarbejde.”  
(Gruppeinterview) 

Der var herunder specielt eksempler på, at det 
sundhedsfaglige personale oplevede, at de pæda-
gogiske professionelle bidrog med perspektiver, 
der udviklede deres syn på børnene og motori-
ske udfordringer – særligt mht. om der var tale 
om motorisk uøvethed eller motorisk udfordring 
– om børnene bare aldrig havde prøvet det før 
eller om det rent faktisk var fordi, de var motorisk 
udfordret:

”Jeg kan huske, at nogle af de børn, som vi havde fokus 
på, der var måske nogle, som ikke var gode til det finmoto-
riske eller et eller andet, hvor I sagde, kan jeg huske, at 
de bliver ligesom nødt til at gøre det nogle gange…vi kan 
ikke bare bedømme det ud fra at se et par gange… altså 
hvis man virkelig har øvet det her et stykke tid, så kan 
man først bagefter sige, jamen, har de så reelt et behov.”   
(Fokusgruppeinterview).

At komme ind som sundhedsprofessionel fra f.eks. 
specialområdet, i en konkret almen skolehverdag 
med alle mulige forskellige børn, og mange på 
en gang, hvoraf en del ikke har problemstillinger 
knyttet til motorik, som andet end uøvethed, er 
en særlig position. Eller som en af de sundheds-
professionelle udtrykte det: ”Jeg har jo også lært noget 
i alt det her… jamen…hvordan er det så, at de her børn 
fungerer i en stor flok…noget som jeg jo kan tage videre med 
mig, når jeg er ude og kigge på børn i øvrigt” (Gruppe-
interview). Både det at kunne spotte hvordan bar-
net fungerede i en større flok og lære at håndtere 
det krævede tid sammen med børnene. Men også 
det at kunne afgøre, om mulige ”problemstillin-
ger” med barnet ikke nødvendigvis drejede sig om 
motoriske udfordringer, men helt andre ting var 
også et område, der viste sig i samarbejdet, hvor 
de sundhedsprofessionelle lærte om børnene af 
samarbejdet med de pædagogiske professionelle, 
”Deres kendskab til børnene er det primære og vigtige.” 
(Gruppeinterview), som havde et helt andet kend-
skab til og baggrundsviden ift. barnet og dets 
situation. Desuden udviklede de sundhedsprofes-
sionelle forståelse for, hvad der kunne fungere ift. 
børnene i en skolekontekst gennem samarbejdet 
med og responsen fra de pædagogiske professio-
nelle om ”hvad virker og virker ikke… og hvad kan lade 
sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre.” (Fokusgruppe-
interview). De pædagogiske professionelles viden 
om og forståelse for både skolekonteksten og bør-
nene blev oplevet som lærerigt: Deres baggrundsvi-
den, deres kendskab til børnene (Gruppeinterview), 
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Opsamling

Afsnittet ovenfor har bidraget med et blik ind 
i projektorganiseringen og den praksis, som 
UCSJ-KOSMOS fulgte og spurgte projektdelta-
gerne ind til. Derudover har vi præsenteret defi-
nitioner af tværprofessionelt samarbejde tillige 
med et begrebssæt om forskellige måde at arbejde 
tværprofessionelt på. Disse begreber bidrager 
til at anskueliggøre de praksisser, der ind i mel-
lem udspillede sig i pilotprojektet og er desuden 
tænkt som inspiration til kommende ellere lig-
nende tværprofessionelle indsatser. Det har været 
tydeligt gennem materialet, at projektdesign og 
selve udfoldelsen af projektaktiviteterne ofte har 
været modsætningsfyldte og har bragt deltagerne 
i et konfliktfyldt rum mellem politiske logikker, 
projektdesignets divergerende hensigter, kerne-
faglige perspektiver og skolehverdagens uforudsi-
gelighed. Det har til gengæld også været tydeligt, 
at deltagerne har været engagerede og på trods 
af modsætningsfyldte dagsordner ydet en utro-
lig stor indsats for at få projektet gennemført på 
bedst mulig vis. Og at de gennem projektforløbet 
ind imellem – og måske i stigende grad - bragte et 
tværprofessionelt samarbejde i spil i praksis for at 
kunne håndtere opgaven bedst muligt. 

Anbefalinger på baggrund af oven-
stående analyseperspektiv:
Indledningsvist i dette afsnit refererede vi til de 
tre punkter fremført af Højholdt og Sederberg, 
som skal være til stede for at lykkes konstruktivt 
med tværprofessionelt samarbejde og dem vil vi 
gerne udfolde herunder som videre anbefalinger 
på baggrund af ovenstående analyser.

A)  At der er dialog og refleksion mellem fag-
grupper om målgrupper og opgaveløsning 

Som vi har været inde på tidligere både i delafsnit 
1 og i delafsnit 2 kræver tværprofessionelt samar-
bejde et fælles refleksionsrum. I pilotprojektet var 
denne dimension også indtænkt i form af de tvær-
faglige møder, som rum for opsamling, refleksio-
ner og sparring. Rummet fungerede til dels som 
refleksionsrum, men som vi også har set i empi-
rien fortæller deltagerne at tiden ofte gik med 
planlægning og praktiske aftaler mere end med 
fælles refleksion og sparring deltagerne imellem.  

Vi vil derfor anbefale, at man i tværprofessionelle 
samarbejder som dette udvider det rum og skaber 

et rum for refleksion, hvor de forskellige fagpro-
fessionelle kan diskutere, perspektivere, udforske 
og udfordre hinandens fagligheder og perspek-
tiver. Både ift. de konkrete problematikker (om 
børnene, motoriske udfordringer, skolehverda-
gen og andre praktikaliteter) men især som rum 
for faglige diskussioner af begreber, politikker og 
arbejdsformer. 

I den afholdte workshop på Katrine-
dalskolen forsøgte vi (UCSJ-KOSMOS11) 

at skabe et fælles refleksionsrum, som på bag-
grund af konkrete cases skulle bidrage til tvær-
professionelle samtaler om tværprofessionelt 
samarbejde/løsninger. Der blev reflekteret og 
diskuteret flittigt rundt om bordene, men det 
blev også tydeligt, at de forskellige fagprofessi-
onelle havde svært ved at gribe hinandens ideer 
og videreudvikle dem i fællesskab (og dermed nå 
til nye erkendelser og forståelser). De holdt deri-
mod fast i deres kernefaglighed. Samtidig tydelig-
gjorde øvelsen også positioner og positioneringer 
om bordet, hvor nogle fagprofessionelles udsagn 
blev tillagt mere betydning eller vægt end andres 
af både dem selv og de andre deltagere. Det peger 
videre på et behov for facilitering af det tværpro-
fessionelle refleksionsrum: om konkrete samtaler, 
temaer og emner og til at styre og udfordre pro-
cesser og samtaler. Dermed bliver det muligt at 
facilitere op- og nedtoning af deltagernes kerne-
fagligheder, erfaringer og kompetencer og åbne 
rummet mere for erfaringer og kompetencer på 
kryds og tværs i den tværprofessionelle gruppe. 
Den vigtigste pointe fra pilotprojektet og første 
afprøvning af det åbne fælles refleksionsrum er, at 
tværprofessionelt samarbejde ikke sker af sig selv, 
selvom man får tid til det – det skal øves og læres.  

B)  At den ledelsesmæssige og organisatoriske 
prioritering mellem opgaverne får fokus

Som tidligere beskrevet har pilotprojektet været 
prioriteret på forskellige måder på de to afdelinger 
på baggrund af skolehverdagens uforudsigelighe-
der. Deltagerne har navigeret i hverdagen ud fra 
forskellige logikker, både pilotprojektets og sko-
lehverdagens og forsøgt at skabe sammenhæng, 
værdi og gode resultater. Det har ind i mellem 
været svært for deltagerne at prioritere mellem 
de to logikker og der er ytret ønske om tydeligere 
ledelsesstyring i den forbindelse.

10. På baggrund af foreløbige analyseresultater, som 
pegede på at der manglede fælles refleksionsrum.
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Vi vil anbefale, at man i lignende projekter følger 
udfordringerne tæt på ledelsesmæssigt og er tyde-
ligere i prioriteringerne ift. projekters indgriben i 
skolehverdagen. 

Vi anbefaler også, at man ledelsesmæssigt udra-
derer formuleringer af ekspertroller og formule-
rer projektopdraget som ligeværdige samarbejder 
mellem de fagprofessionelle, som er intenderede 
projektdeltagere. Derudover vil vi foreslå, at der i 
praksis specificeres og eksperimenteres med for-
skellige former for tværprofessionelt samarbejde 
- co-teaching, således at deltagerrollerne fremstår 
mere klare og forskellige muligheder kan afprø-
ves. Derved kan de fagprofessionelles forskellige 
kompetencer, erfaringer og viden om både børn, 
skolehverdag og motorik fremmes og inspirere det 
tværprofessionelle samarbejde. Denne anbefaling 
lægger sig op af den foregående fra delafsnit 1 ift. 
at nedtone definitionerne af fagligheder og skabe 
rum for udvikling af samarbejdet. Man kunne fx 
også gå mere åbent til det tværprofessionelle sam-
arbejde ved at lade projektdeltagerne deltage i hin-
andens praksisser og udforske rum og hverdag for 
’områder, der trænger til eller kalder på tværpro-
fessionel praksis’ (med inspiration fra Sauzet).

C)  De professionelles kvalifikationer til samar-
bejdet og at ’træning’ med arbejdet prioriteres

Vi anbefaler, at man i rekrutteringen af projekt-
deltagere gør brug af den viden og de erfaringer, 
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som projektdeltagerne har fra eventuelle tidligere 
ansættelser, kurser, samarbejder eller lignende. 
Derudover foreslår vi, at der ledelsesmæssigt pri-
oriteres kompetenceudviklingsforløb ifbm. opøv-
ning af tværprofessionelle kompetencer og etable-
ring af førnnævnte refleksionsrum.
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Delafsnit 3: Flydende betegnere? Om inklusion 
og om trivsel, læring og sundhed

Michelle Vestbo

Følgende afsnit vil med udgangspunkt i neden-
stående uddrag fra projektbeskrivelsen og på 
baggrund af erfaringer og praksiseksempler fra 
projektet diskutere forståelser og indsatser i et 
inklusions- og læringsperspektiv. Afsnittet vil i 
sammenhæng hermed inddrage forskellige for-
ståelser af og diskurser om inklusion og dermed 
koble de lokale projekterfaringer til mere gene-
relle diskussioner.

Et af formålene med pilotprojektet har i projek-
topdraget været, at det tværfaglige samarbejde 
om børn med motoriske udfordringer skulle virke 
som middel til inklusion. I projektbeskrivelsen er 
det beskrevet som følgende:

Distrikt Katrinedal og Folkesundhed ønsker: 
“at afprøve en model, som skaber mulighed 
for tidlig opsporing og indsats i forhold 
til inklusion, trivsel, læring og sundhed.”  
(vores markering)

Et af de overordnede formål med projektet er: 
“at udvikle og afprøve en model til at opspore, forebygge 
og reducere motoriske og bevægelsesmæssige vanskelighe-
der hos børn i dagtilbud (ældste børn), 0. kl. og 1. kl. 
i Holbæk kommune, som tager udgangspunkt i 
barnets hverdag og med målet om at skabe 
grundlag for øget inklusion, trivsel, læring og 
sundhed.” (vores markering) 

Og:

“Den forventede forandring for Distrikt Katrinedals-
skolen/Holbæk kommune er: at pædagogisk idræt 
anvendes som middel til inklusion, læring og 
trivsel.” (vores markering)

Af projektbeskrivelsens formuleringer ser vi, 
at inklusion som begreb ikke står alene – det er 
i formuleringerne koblet med trivsel, læring og 
sundhed i forskellige rækkefølger. Koblingen af 
begreberne er ikke en ny ordlyd, det ligger helt 
i tråd med, hvordan reformteksterne er formule-
ret: Der er fokus på øget inklusion, sådan at flere 
elever kan indgå i den almindelige undervisning 
i folkeskolen. Målet er at der skal være bedre fag-

lige resultater og stadig forsat større trivsel hos 
børnene. Det er vigtigt at fokusere på arbejdet 
om fællesskaberne, når der skal skabes trivsel, 
læring og udvikling hos børnene. (http://uvm.
dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-lae-
ringsmiljoe/Inklusion/Fra-inklusion-til-laerings-
faellesskaber) 

Koblingen mellem de forskellige begreber er hel-
ler ikke problematisk i sig selv, men der hvor det 
bliver interessant og måske problematisk er, hvor-
dan begreberne forstås og bringes i spil i det tvær-
faglige samarbejde i projektet. Overordnet kan 
man sige, at inklusion koblet med læring, trivsel 
og sundhed bringer flere grundlæggende begreber 
i spil og fordrer således fælles forståelser af disse 
blandt deltagerne i projektet - de sundhedspro-
fessionelle og de pædagogiske professionelle eller 
i hvert fald et rum for udveksling af forskellige 
forståelser. Projektets udleverede materialer byder 
ikke på klare definitioner af begreberne trivsel, 
læring, sundhed eller inklusion og er derfor det, vi 
kalder flydende betegnere12. For at forstå, hvordan 
begreberne tænkes og gøres i projektet kigger vi 
nærmere på, hvordan indsatsen er beskrevet ift. 
de ønskede mål og forandringer for børnene i pro-
jektet og dernæst, hvordan de forskellige begre-
ber anvendes og italesættes i de konkrete projekt- 
aktiviteter gennem vores empiriske materiale. 

I projektbeskrivelsen fremskrives de forventede 
forandringer og succeskriterier for alle projek-
tets deltagere, men her dykker vi blot ned i det, 
der forventes for de deltagende børn ift. hvordan 
begreberne inklusion, læring, trivsel og sundhed 
rammesættes. 

”Den forventede forandring for børnene er:

At den motoriske udfordring mindskes i en sådan grad 
at denne ikke eller kun i mindre grad, har betydning for 
barnets indlæring og trivsel samt risiko for udvikling af 
livsstilssygdomme.

12. Ord eller begreber, som ikke er helt klart definer-
et. Oftest er de flydende betegnere ord med en positiv 
konnotation. 
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 - Øget trivsel generelt (glæde, have det sjovt, 
øget lyst til at deltage, m.v.)

 - Bedre koncentrationsevne 

 - Øget glæde ved bevægelse generelt

 - Større selvhjulpenhed

Succeskriterier:

Børn i dagtilbud (ældste børn), 0. klasse og 1. 
klasse:

 - At børnene oplever/opleves som havende øget glæde ved 
bevægelse generel herunder at de lege der igangsættes også 
leges i eksempelvis frikvarterer og dermed at de lege der 
igangsættes giver mening for børnene og at de har det 
sjovt med det

 - At børnene oplever/opleves at kunne koncentrere sig 
bedre, bedre kan holde på en blyant 

 - At børnene oplever/opleves som større selvhjulpenhed 
eksempelvis ved åbning af mælk

 - At børnene oplever/opleves at have større glæde, har det 
sjovt, succesoplevelser, har øget lyst til at deltage (selvværd 
og selvtillid) 

 - At barnet oplever/opleves som mindre stresset/presset 
(på baggrund af øget kropslig aktivitet) (bedre til at 
rumme andre, bedre til at rumme sig selv)”   

Den forventede forandring for børnene kob-
ler indlæring, trivsel og livstilssygdomme i et  
umiddelbart dobbelt sundhedsperspektiv – både 
det brede-positive og det snævre-negative ( Jensen 
2009, s. 222). I den første sætning ligger implicit en 
meget lang sammenkædning af årsag og virkning: 
at en bedre motorik fører til mere aktive børn og 
derigennem på meget lang sigt nedsætter risikoen 
for livstilssygdomme, hvilket hører inden for det 
negative sundhedsbegreb. Samtidig beskrives også 
et kortsigtet perspektiv gennem handlingsrettede, 
fysiske bevægelser – nemlig forestillingen om, at 
børns selvtillid, som det at kunne mere og have 
lyst til at indgå i både frikvarter og skoleaktiviteter 
med bevægelse, øges og forankres i skolehverda-
gen gennem projektet – dvs. det lægger sig mere 
op af det brede og positive sundhedsbegreb. 

Der ligger dermed også implicit en forståelse af, at 
selvtillid og selvværd og oplevelsen af deltagelse 
kan øges gennem bevægelsesaktiviteter. Denne 
tænkning, som kan ses som en spejling af et af sko-

lens tidligere projekter i samarbejde med Helena 
Elsass centeret og UCSJ-KOSMOS (Læring for 
Fremtiden 2015). Sidestillet hermed kan trækkes 
på fx Susan Tetler, hvor inklusion handler om 
’at opleve værdi bare ved at være til - frem for at 
kunne’.

Diskurserne i ovenstående er tydeligt forankret i 
samfundstendenser omkring evaluerings- og præ-
stationskultur: at fysisk aktivitet medfører selv-
hjulpenhed og at det er vigtigt med selvkontrol og 
selvdisciplinering. Der bliver på den ene side skudt 
lidt med spredehagl og på den anden side redu-
ceres kompleksiteten gennem formuleringerne 
omkring betydningen af bevægelsesaktiviteterne. 
På den måde forsvinder fokus lidt ift. hvad pro-
jektet ønsker at måle på i sammenhæng med, at 
evalueringen af projektet også i høj grad er lagt 
an på de voksnes oplevelser af børnene og ikke 
børnenes oplevelser og fortællinger om dem selv13. 
Der ligger dermed implicitte forventninger til, at 
inklusion skabes gennem fysisk aktivitet og del-
tagelse i fællesskaber med fysiske bevægelsesakti-
viteter, og derimod ikke til en bredere betydning 
af fx børnenes psykosociale forhold. Opsamlende 
kan man sige, at formuleringerne fremstår tvety-
dige og befordrer dermed ikke én fælles forståelse 
af begreberne inklusion, trivsel og læring og sam-
menhængen mellem dem. Det bliver derfor i pro-
jektet op til deltagerne selv at skabe denne fælles 
forståelse som grundlag for samarbejdet. 

13. Netop også børneperspektivet er noget, som 
UCSJ-KOSMOS løbende har diskuteret som mangel-
fuldt i projektopdraget og i Holbæk Kommunes og 
UCSJ-KOSMOS fælles projektdesign.
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Refleksioner over projektets inklu-
sionsbegreb og menneskesyn:

Når man kobler inklusion med trivsel, læring og 
sundhed er det begreber, som bliver forstået, for-
tolket og teoretiseret over på utrolig mange for-
skellige måder.

Ved at se nærmere på pilotprojektets aktiviteter 
samt Motorikcenterets materialer og kompeten-
ceudviklingsworkshop (se figur side 7) kan vi 
komme nærmere forståelser af inklusion og sam-
menhængen med læring, trivsel og sundhed, der i 
hovedtræk er projektets udgangspunkt og dermed 
handlingsrum. De overordnede perspektiver på 
og forståelser af inklusion i projektet kan i for-
længelse af ovenstående afsnit ses som A: Bevæ-
gelsesbånd, motorisk observation gennem leg, B: 
Anerkendelse gennem deltagelse og C: Kontrol, 
disciplinering, selvregulering. 

Når vi kigger bredt på det empiriske materiale 
genereret gennem pilotprojektets mange aktivi-
teter kan der overordnet identificeres mindst to 
forskellige niveauer af inklusion i skolens praksis-
ser. Dem kalder vi her for inklusion på mikro- og 
makroniveau. 

Mikro: inklusion som aktivitet og dermed middel 
til inklusion – inklusion i fællesskab – hvor bør-
nene gennem særligt tilrettelagte aktiviteter kan 
opdage ’de udfordrede børns andre kompetencer’ 
og dermed få et andet blik på dem. På aktivitets-
niveau handler det om, hvorvidt alle kan være del-
tagende og dermed om at skabe rum for inklusion 
i aktiviteterne med fx begrebet ”den pædagogiske 
bagdør”. Her er målet, at alle skal kunne indgå 
og have forskellige roller i aktiviteterne. Udfor-
dringerne på mikro-niveau er på tværs af afdelin-
ger og aktiviteter, har været det tilbagevendende 
tema omkring, hvad personalet stiller op med de 
børn, der trækker sig og simpelthen ikke deltager 
i aktiviteterne. Det giver projektdeltagerne udtryk 
for flere gange i interviewmaterialet som en stor 
udfordring, de har svært ved at løse. Interessante 
spørgsmål i den forbindelse er, om ”pædagogiske 
bagdøre” kan løse denne udfordring? eller om 
disse ikke har været erfaret og/eller planlagt til-
strækkeligt til at kunne tages i anvendelse i situati-
onerne? eller om det er en helt anden problematik, 
der er på spil?

Makro: Inklusion bredt forstået som skolens 
inklusion af børn med forskellige udfordrin-

ger i skolehverdagen - at alle elever får mulig-
hed for at indgå i skolens hverdag. I projektet 
kommer inklusion på makroniveau ikke direkte 
til udtryk via børn, som fx er diagnotiseret eller 
på anden vis allerede er kategoriseret som børn 
med særlige behov, der skal inkluderes. Omvendt 
er det en tydelig diskurs, at der er børn, som ikke 
er ’helt som de andre’ i samtalerne mellem de  
fagprofessionelle, hvor de giver udtryk for børn, 
som måske har særlige behov, men som endnu 
ikke er i kategorien, børn som måske burde være 
i kategorien osv. Samtalerne går blandt andet på, 
om der er tale om kognitivt underudviklede børn, 
umodne drenge eller om fx social kapital har 
betydning for børnenes ageren i bevægelsesakti-
viteter og i fællesskabet i skolen. 

Inklusion i og uden for pilotprojek-
tets projektramme
1. Tematisering: Afprøve en model til tid-
lig opsporing og indsats 

Som nævnt flere gange i rapporten blev projekt-
modellen afprøvet, forandret og udfordret gen-
nem det daglige arbejde med aktiviteterne og 
planlægningen heraf i skolehverdagen. Der er 
eksempler på, hvordan aktiviteternes praktiske 
udførsel og indhold udfoldede sig til gavn for 
både børn og projektdeltagere, således at fx bør-
nene kunne deles op i mindre grupper eller der 
var mulighed for at sætte ind med flere personaler 
og dermed ressourcer. Projektledelsen bakkede 
op om de forskellige tiltag og derigennem udvik-
lede projektdeltagerne i fællesskab nye metoder og 
praktiske foranstaltninger, som kunne bidrage til 
nye tænkninger til en fremtidig projektmodel. 

Projektmodellen handlede (kort opridset) i sit 
opdrag om at gå fra at spotte børnene, teste bør-
nene, intervenere (på baggrund af tests) på speci-
fikke motoriske problemstillinger og til at re-teste 
børnene for at opnå viden om mulige effekter. 
Den tydelige tidsramme og kausale forbindelse 
mellem projektets aktiviteter synes ind i mellem 
at lukke af for nogle vigtige faglige perspektiver 
frem for et entydigt fokus på re-test og ’målbare 
resultater’. Fx bliver en af de pædagogiske fagpro-
fessionelle meget overrasket over resultaterne af 
re-testene og han tilsidesætter sin egen oplevelse 
og faglige vurdering af børnene og udtaler sig i 
interviewet ud fra en meget mekanisk tilgang til 
evaluering, hvor han faktisk devaluere egen fag-
lighed. ”Jeg var lidt nervøs for .. Uh ha, altså har de 
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overhovedet rykket sig? Fordi mange af dem.. det der deres 
center, med at sidde ordentlig på stolen.. og der har jeg ikke 
sådan kunne finde ud af og de bare er ugidelige eller de ikke 
kan eller.. og når man så kommer ind og ser at de faktisk 
får fyldt de der rubrikker helt ud og de godt kan stå plan-
ken, altså så er det jo fedt! For så har det jo haft en virkning 
med de lege vi har leget og så var jeg sådan lidt, jamen sådan 
leger vi rigtige lege. 

Interviewer: Men hvad så tænker du.. Har du kunnet se 
noget at det sammen sådan i skolehverdagen i timerne og? 
Nu er jeg jo i en klasse, hvor der er rigtig meget uro og det 
fokuserer vi rigtig meget på i øjeblikket, så det et lidt svært 
og lige gå ind og se på det nu, Men jeg vil.. jeg tror at man 
vil kunne se det når vi når sidst på året. Altså nu, vi skal 
køre noget forløb i vores klasse nu for at få skabt den her 
ro og så tror jeg man helt klart vil kunne se, længere hen af 
vejen, at de kan sidde ordentligt på stolen, altså at de ikke 
ligger ind over bordet og karter rundt og ligger nede under 
bordet og hvad de ellers gør når de går i klassen. Så det tror 
jeg. Fordi nogle af, altså.. 2 af de piger vi har intervenerede 
på der er jo nogle lidt store piger, hvor jeg egentlig ikke helt 
havde kunne se om, at de havde rykket sig og det har de 
bare begge to! De har fået fyldt deres rubrikker helt ud 
begge to. Altså det er bare ”Yay”. Den pædagogiske 
medarbejder skelner mellem de opnåede testresul-
tater og ’uroen’ i skolehverdagen – han reflekterer 
ikke umiddelbart over, at resultaterne fra testene 
burde kunne spores i andre dele af undervisnin-
gen også. Ovenstående praksiseksempel handler 
også om rammer og projektdesign, som derfor 
kan siges at befordre ’magt’ og dermed nogle fore-
stillinger eller faglige vurderinger frem for andre. 
I dette eksempel bliver det tydeligt, at fokus på 
test og resultater vægter højere end de fagprofes-
sionelles oplevelser af børnene i skolehverdagen. 
Dette peger på en udfordring omkring, hvordan 
man kan tale om evidens og evaluering i tværpro-
fessionelt samarbejde mellem professioner, som 
benytter sig af forskellige tilgange. Hvordan kan 
man fx koble test og faglig vurdering uden fare for 
at reducere synet på barnet og dermed negligere 
en af det pædagogiske personales kernefaglighe-
der – nemlig subjektive vurderinger af adfærd? 
Eksemplet peger også på divergerende forståelser 
af de inklusionsdagsordener, som rummes i pro-
jektet og som er udspændt mellem det at deltage 
og oplevelse af deltagelse som værdi i sig selv og 
det at kunne noget, at mestre og blive bedre til 
noget. Eksemplet peger også på forskelle mellem 
de sundhedsprofessionelles tilgang til inklusion 
og de pædagogfaglige professionelles tilgang til 
inklusion. Jf. delafsnit 2 og henvisningen til Sauzet 
(2014), som taler om, hvordan mødet mellem to 

orienteringer vil forandre skolen – kan vi her tale 
om, hvordan mødet mellem sundhedsprofessio-
nelle og pædagogiske professionelle vil forandre 
skolen? I et af interviewene taler en pædagogisk 
medarbejder rigtig meget om den ergoterapeutiske 
faglighed, hvorigennem vi får en masse at vide om 
de måder, som de fagprofessionelle samarbejder på 
gennem projektet. Her er der både eksempler på, 
hvordan samarbejdet er rigtig positivt, men også 
hvordan de forholder sig forskelligt til måden at 
intervenere på. Både ift. børnenes velbefindende 
og ift. praktikaliteter i skolehverdagen (enkeltin-
terview) hvor den pædagogiske medarbejder hol-
der fast i ’inklusion’ i konteksten mod ergoterapeu-
tens ønske om at dele børnene op i mindre grupper 
eller tage dem enkeltvis. Her kan man sige, at de 
forskellige fagprofessionelle giver udtryk for for-
skellige forståelser af inklusion – samtidig peger 
det på forskelligheder i professionsfelterne, hvor 
de sundhedsprofessionelle er vant til mere indivi-
duelle indsatser frem for indsatser i og for børne-
gruppen og fællesskabet.

Inklusion og skolehverdag/hver-
dagsliv
2. Tematisering: Udgangspunkt i barnets 
hverdag

Projektopdraget har som ambition, at aktiviteterne 
overordnet skal tage udgangspunkt i barnets hver-
dag. Som nævnt forhandler de fagprofessionelle 
løbende gennem projektet ift. fx terapeuternes del-
tagelsestider, praktiske foranstaltninger ift. rum 
til bevægelsesaktiviteter, men også ift. hvordan de 
fagprofessionelle ønsker at tilrettelægge aktivite-
ter, interventioner og tests både sammen og hver 
for sig. Præmisserne for det tværprofessionelle 
samarbejde i en kompleks skolehverdag og med 
deltagere fra forskellige afdelinger og enheder har 
mange hensyn at tage. Det medfører derfor også 
nogle paradokser og dilemmaer – ift. hvordan de 
overordnede rammer for projektet var tiltænkt i 
samarbejde med Motorikcentret. Konkret viser 
det sig i aftalerne omkring intervention på den ene 
af skolens afdelinger ved, at det sundhedsprofessi-
onelle personale går til opgaven efter en traditio-
nel forståelse af terapeutkonsultationer og trækker 
børnene ud af fællesskabet og ser på det enkelte 
barn frem for det, som i vores forståelse hele tiden 
har været intentionen fra Motorikcentres side 
gennem workshops, at skabe inklusion gennem 
styrkelse af fællesskabet – med den pædagogiske 
idræt som redskab. Dermed ikke sagt, at valget 
om at intervenere på mindre grupper er eller var 
et forkert valg, intentionen er her blot at påpege 
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divergensen mellem de intenderede projektaktivi-
teter og de faktiske praksisser, hvor de sundheds-
professionelle gør det ’de plejer og ved virker’, og 
hvor der måske mistes fokus på ’udgangspunktet 
i barnets hverdag’, ’de andre børns muligheder for 
ændrede syn på det udfordrede barn’ eller fokus 
på kompetenceudvikling gennem tværprofessio-
nelle aktiviteter.

Skolehverdagen er kun én del af børnenes hver-
dagsliv. Her er det vigtigt at skelne mellem det, 
vi kan kalde for skolehverdagen og hverdagslivet 
(som begreb). Skolehverdagen er således en del af 
hverdagslivet for det enkelte barn. Hverdagslivet 
er den oplevelse af sammenhæng mellem aktivi-
teter ud fra det enkelte individs perspektiv (Gul-
lestad 1989). Vores begrebsliggørelse af projektet 
og skolekonteksten kalder vi for skolehverdagen, 
hvilket også indebærer hverdagslivsperspektivet, 
som er det, der går på tværs af aktiviteter, skole/
hjem, sektorer mv. Det betyder også, at børnenes 
hverdagsliv ud over skolehverdagen får betydning 
for muligheder for forandringer, forbedringer og 
inklusion. Man kan fx påpege en meget begrænset 
forældreinvolvering i projektet. Det er et fokus, 
som vi har talt om løbende gennem projektet 
i UCSJ-KOSMOS og stillet os undrende over-
for ikke var tilstede i højere grad. Først på eva-
lueringsmødet for MOGL projektet forstod vi, 
at det var et fravalg fra styregruppens side og at 
der blandt deltagerne var vidt forskellige forstå-
elser på spil ift., hvad forældreinvolvering kunne 
betyde for projektet. To projektdeltagere kom-
menterer til evalueringsmødet på styregruppens 
fravalg af mere forældreinvolvering hhv. en tera-
peut:” …nogle forældre kunne træne rigtig meget 
med deres børn og dermed ’forpurre billedet’ og 
en fra sundhedsplejerskegruppen:”.. jeg har hele 
tiden tænkt, at de skulle have været med – hele tiden – alle 
forældrene.” 

Det inkluderende forældresamarbejde medfører, 
at man ser forældrene som vigtig videnkilde og 
vigtig ressource ift. udvikling af motoriske vanske-
ligheder/udfordringer. Forældreinvolvering eller 
mangel på samme får også betydning for, hvor-
dan børnene skaber sammenhæng i hverdagslivet. 
Dels kan man pege på, hvordan forældreinvolve-
ringen kunne skabe opmærksomhed på børnenes 
motorik både i skolehverdagen og derhjemme. 
Dels kunne forældreinvolveringen måske også 
have bidraget til børnenes tryghed og forståelse af 
de nye tiltag, de nye aktiviteter og koblingen til de 
ordinære og kendte undervisningsformer. 

Til at beskrive de læringsprocesser, som et pro-
jekt af denne karakter sætter i gang vil vi ind-
drage læringsteoretiske perspektiver fra Anders 
Siig Andersen m.fl. (1993) om hverdagsliv, hver-
dagsbevidsthed og erfaring. Artiklen tilbyder et 
begrebssæt om hverdagsliv og læreprocesser, som 
kan pege på overvejelser og andre måder at gribe 
et projektdesign som dette an på.

Når man taler om hverdagsbevidsthed taler man 
også om rutiner og ritualer. Og hvis målet er at 
ramme og ændre på børnene i konteksten, er man 
nødt til at indtænke forældrene, som er en stor 
del af børnenes hverdagsliv og som ville kunne 
bidrage til at forstå og skabe tryghed og kendskab 
til de nye rutiner. Man kan sige som Siig Ander-
sen m.fl. at motorikbåndene kan ses som en fun-
damental ændring af børnenes skoleforståelse14 

 og det kunne være derfor, at nogle enkelte og ind i 
mellem grupper af børn ’melder sig ud’. Omvendt 
kan man selvfølgelig også forestille sig, at en for-
ældreinvolvering fører endnu et forståelseslag 
med sig og at der derfor skal bruges ressourcer 
på at ’få forældrene med på holdet’ idet motorik-
bånd og projektmålene i princippet kunne være ny 
og fundamental læring for forældrene. Men hvis 
man vil ændre på eller påvirke børns hverdagsliv 
og skoleforståelse er man nødt til også at inddrage 
forældrene, som er de nærmeste og ofte dem, som 
børnene læner sig op ad i deres forståelse af ver-
den og forsøg på at skabe mening i og sammen-
hæng mellem de aktiviteter, som de deltager i i 
deres hverdagsliv. Specielt ét eksempel fra projek-
tet understregede dette: Børnehaveklasselærerens 
og terapeuternes forståelse af og arbejde med et 
af de motorisk udfordrede børn bidrog til et mere 
konstruktivt samarbejde med en mor, som ellers 
havde oplevet, at hendes barn blev udpeget som 
”problembarn” i børnehaven, og som undervejs 
i projektet kunne støtte op og give feedback ift., 
hvordan projektet hjalp hendes barn.

For at følge op på eksemplet ovenover med børn, 
som melder sig ud eller ikke deltager i projektak-
tiviteterne kan man også her læne sig op af forstå-
elsen af sammenhængen mellem hverdagsliv og 
skolehverdag. Anders Siig Andersen m.fl. teoreti-
serer over hhv. læring og hverdagsliv, hverdagsbe-

14. Dette gælder mest eleverne i 1. klasse, da det 
selvfølgelig er begrænset hvor fasttømret en skole-
forståelse eleverne i 0. klasse allerede har udviklet 
fra slutningen af august måned.
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vidsthed og erfaring – hvormed man kan anskue 
projektets aktiviteter som brud på de rutiner, som 
får børnenes hverdagsliv til at hænge sammen. 
Samtidig kan den manglende hverdagsbevidsthed 
hos det pædagogiske personale omkring sammen-
hængen mellem projektaktiviteter og skolehverda-
gens mål og formål, usikkerhed omkring rammer 
og roller mv. få indflydelse på børnene. Måske kan 
den manglende erfaring og meningsfuldhed hos 
de voksne siges at ændre præmisserne for børne-
nes læringsprocesser i projektaktiviteterne kva at 
de voksnes reaktioner spejles af børnene? I neden-
stående følges op på sammenhængen mellem pro-
jektaktiviteter og skolehverdag fra et voksent pro-
jektdeltagerperspektiv.

Tid til læring, tid i skole- og hver-
dagsliv
I projektet er der flere eksempler på, at det pæda-
gogiske personale på de to skoleafdelinger ytrer 
deres frustrationer over manglende tid (se også 
delafsnit 4) og manglende forberedelse og sam-
menhæng mellem projektaktiviteterne og skole-
hverdagen. Som også beskrevet i (delafsnit 1 og 
delafsnit 4) om motorikbåndet som ekstra-curri-
kulært. 

Gennem observationsmaterialet bliver det tyde-
ligt, at projektdeltagernes følelse af manglende tid 
understøttes af projektlederen i projektet. Særligt 
i det empiriske materiale fra tværfaglige møder 
og workshops ses en forståelse og understøttelse 
af dette. Der er ingen tvivl om, at projektlederen 
ønsker at motivere, engagere og forstå deltagerne, 
men det bliver også tydeligt igennem projektet, at 
denne understøttelse legitimerer følelsen af man-
gel på tid og sammenhæng mellem projektaktivi-
teter og skolehverdag. Projektlederen har en stor 
imødekommenhed over for deltagernes tidpres-
sede hverdag og forståelse af skolekulturen på lige 
fod med den måde, som han legitimerer, at tera-
peuterne går tilbage til deres vante handlinger og 
dermed væk fra projektets evidensbaserede grund-
lag omkring indsatser i kontekst. I materialet ser 
det ud som om, at den imødekommenhed, som 
han viser deltagerne virker omvendt ift. motiva-
tion, han motiverer ikke til anderledes tankesæt 
eller handlinger men viser sin empati og forståelse: 
”I er godt nok også spændt hårdt for her på dag-
tilbuds- og skoleområdet – hatten af for jer”. Det 
forekommer meget modstridende at acceptere og 
anerkende en meget presset hverdag og samtidig 
motivere for at forandre og opfordre til ny læring 

– i særdeleshed uden at have ’opskriften på det, 
der forbedrer vilkårene i hånden’. Men samtidig 
skal det også ses som en kritik af et utilstrække-
ligt ledelsesmæssigt fokus på selve skolen, som på 
den måde kunne ses som støtte og opmuntring til 
medarbejderne. I forlængelse heraf kan det være 
interessant at overveje og diskutere, hvordan man 
bedst motiverer ift. det læringssyn, som handler 
om hverdagsbevidsthed. Ifølge Anders Siig Ander-
sen m.fl. mindskes modstanden mod læring, hvis det 
der skal læres tager udgangpunkt i den hverdagsbe-
vidsthed, som deltagerne allerede har. En pointe kunne 
derfor være, at man i en projektorganisering som 
denne tog endnu mere højde for den skolehverdag, 
som er praksis på de givne skoler, tog højde for 
skolekulturen og for de individuelle erfaringer og 
hverdagsbevidstheder, som projektdeltagerne på 
forhånd har, så projektet på den måde kan opleves 
som en forlængelse eller udvidelse af den praksis, 
som sker til daglig.

3. Tematisering: Pædagogisk idræt som 
middel til inklusion

En anden ambition i projektet er, at pædagogisk 
idræt skal ses som middel til inklusion. Motorik-
centret ved Chalotte Runge (CR) introducerer på 
første workshop pædagogisk idræt for deltagerne 
– pædagogisk idræt handler om, hvordan alle børn 
får deltagelsesmuligheder i legen og for at opnå 
dette skal der blandt andet planlægges pædagogi-
ske for- og bagdøre. Kursusgangen er meget fysisk 
aktiv og de forskellige deltagere viser i grupper, 
hvordan de har arbejdet med at udvikle lege med 
for- og bagdøre og modtager både sparring fra 
kolleger og fra motorikkonsulenten CR (mere om 
pædagogisk idræt i delafsnit 4). Efter første works-
hop om pædagogisk idræt og om observation af 
børnene gør den eksterne partner CR det meget 
klart, at opgaven for deltagerne herefter er, at 
glemme alt om handling, men blot gå ud og obser-
vere og undre sig. I praksis viser sig i vores mate-
riale, at der er nogle uoverensstemmelser ift. hvor-
dan man ’bare’ kan gå ud og observere og undre 
sig’, når man samtidig skal sammensætte lege med 
specifikke mål integreret med både pædagogiske 
for- og bagdøre inden for angivne tidsrammer. 
Som også tidligere eksempler har vist bliver ambi-
tionen om pædagogisk idræt som middel til inklu-
sion ind i mellem overgået af skolehverdagens 
praktikaliteter eller af de fagprofessionelles vurde-
ringer af handlinger ift. hvordan de bedst muligt 
kan hjælpe børnene. Det peger på interessante 
diskussioner af, hvordan tværprofessionelt samar-
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bejde mellem sundhedsprofessionelle og pædago-
giske professionelle kan og skal organiseres for at 
skabe mulighed for forandring i både skolehverdagen 
som rum og kulturel institution, men i særde-
leshed også omkring samarbejdet om børn med 
motoriske udfordringer. Som tidligere nævnt er 
de sundhedsprofessionelle vant til at arbejde mere 
individuelt og det rejser naturligvis spørgsmål om, 
hvorvidt inklusion skal/kan ske i fællesskabet?  
Og herunder om den individuelle metode bidrager 
til inklusion i fællesskabet gennem aktiviteter for 
mindre grupper eller individuelle forløb? Kunne 
man fx måske forestille sig at organisere skolen 
helt anderledes? At blande aldersgrupper og/eller 
skabe en mere åben skole ud fra en forståelse af, 
at alle børn har forskellige behov, sårbarheder og 
styrker? 

I hvert fald har vi i ovenstående delafsnit peget på 
forskellige forståelser af og tilgange til inklusion, 
sundhed, trivsel og læring gennem projektets 
intentionelle inklusionseffekter, som vi har læst 
os frem til både i den formelle projektbeskrivelse, 
empirien og i det materiale, som er udarbejdet af 
Motorikcentret. Det peger som tidligere nævnt på 
forskellige interesser, både etiske, politiske, pæda-
gogiske og økonomiske, som tilsammen udgør 
mange mulige måder at tale om inklusion på. Det 
afspejler på den måde også udviklingen i samfun-
det og det historisk ændrede syn på inklusion fra 
det at rumme alle - til deltagelse for alle og dermed 
inklusion i fællesskabet. Der er mange forståelser 
i spil i både projekt og i samfundet generelt. Det 
vigtigste må derfor være at synliggøre og skabe 
rum for, at de, som skal lykkes med inklusion får 
rum til diskussion og refleksion over hvilke per-
spektiver på inklusion, der skal arbejdes med i 
fællesskab. Herunder er to gode bud på, hvordan 
inklusion kan italesættes:

“Det er ikke alle børn, der kan inkluderes, men det er ikke 
en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan – det 
er en egenskab ved fællesskabet. Hvis vi ikke kan skaffe de 
nødvendige ressourcer, så skal vi overhovedet ikke forsøge på 
inklusion, så er det meget bedre at bevare specialmiljøerne”  
Bent Madsen, Leder af NVIE – Center for Inklu-
sion og Diversitet ved Professionshøjskolen UCC 
(2011, bupl.dk)

”Inklusion er når alle børn lærer og udvikler positive selvbil-
leder. Aktiv deltagelse med optimalt udbytte for alle elever i 
læringsfællesskabet i en skolekultur, som accepterer og aner-
kender alle de i lokalmiljøet hjemmehørende børn og unge.” 
Susan Tetler – Professor i inkluderende specialpæ-
dagogik (2012, )

Opsamling
I delafsnit 3 har vi undersøgt, hvordan pilotpro-
jektet gennem den formelle projektbeskrivelse har 
formuleret formål og indhold i projektet i relation 
til inklusion, trivsel, læring og sundhed. Disse 
begreber og forståelser blev i afsnittet koblet til 
konkrete eksempler i empirien produceret gen-
nem pilotprojektets aktiviteter. Gennem analyse 
af projektbeskrivelsen fremstår projektets nøgle-
begreber og succeskriterier tvetydige og befor-
drer dermed ikke fælles forståelser af begreberne 
inklusion, trivsel og læring og sundhed eller af 
sammenhængen med dem. Det bliver derfor op 
til deltagerne selv at dele - og skabe forståelser i 
samarbejdet.

Anbefalinger
Konkret ser vi gennem projektet, at der er mange 
forståelser i spil, som ikke får tilstrækkeligt rum 
til at blive udfordret, diskuteret eller valgt til eller 
fra i arbejdsfællesskabet mellem de forskellige 
professionelle. Derfor må en vigtig anbefaling 
være at synliggøre og skabe rum for, at de, som 
skal lykkes med inklusion, får rum til diskussion 
og refleksion over hvilke perspektiver på inklu-
sion (og andre nøglebegreber), der skal arbejdes 
med i fællesskab. 

Analysen peger derfor dels på, at det ville være 
givtigt i lignende projektorganiseringer, at formu-
lere projektbeskrivelse (og evt. andre dokumenter) 
i fællesskab. Det vil sige med repræsentanter fra de 
intenderede fagligheder i projektet, hvormed der 
allerede etableres rum for begrebsdiskussioner og 
for potentielt tværprofessionelt samarbejde. Dels 
peger analysen også som i de foregående delafsnit 
på behovet for løbende i projektet at skabe rum 
(fx udvikling af de tværfaglige møder) med tid til 
refleksion og diskussion af begreber i fællesskab.

I forlængelse af de foregående delafsnit peges 
også i dette afsnit på behov for afklaring eller 
tydeliggørelse af roller. De forskellige professio-
nelle giver gennem projektets aktiviteter udtryk 



43

for forskellige forståelser af inklusion. Det peger 
på forskelligheder i professionsfelterne, hvor de 
sundhedsprofessionelle er vant til mere individu-
elle indsatser frem for indsatser i og for børne-
gruppen og fællesskabet – modsat det pædagogi-
ske personale. Men det peger igen også på, at den 
formulerede ekspertrolle, som terapeuterne skri-
ves ind i betyder, at deres forslag ofte vejer ’tun-
gest’ i beslutningen om fx interventionstilgang.

Ligesom foregående delafsnit vil vi derfor anbe-
fale, at man formulerer de deltagende som tyde-
lige ligeværdige samarbejdspartnere tillige med en 
tydelig beskrivelse af såvel pædagog-lærerfaglige- 
som sundhedsfaglige kompetencer som grundlæg-
gende for samarbejdet om børnene.

I delafsnittet har vi også været inde på, hvordan 
pilotprojektet havde som ambition af tage udgang-
punkt i barnets hverdag. I vores analyse kom vi 
ind på hverdagslivsbegrebet – både i relation til 
børnenes og projektdeltagernes læring og tileg-
nelse af nye kompetencer. 
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Overordnet anbefaler vi, at man i lignende pro-
jektet ’skriver projektet så meget som muligt 
ind i deltagernes hverdagsliv’. Dvs. undersøger 
hverdagen og kobler aktiviteter tæt på og i rela-
tion til den hverdagsbevidsthed, som de invol-
verede allerede har med sig, herunder rutiner 
og vaner. Projektrammen skal være genken-
delig. Vi anbefaler, at man i en projektorgani-
sering som denne tager endnu mere højde for 
den skolehverdag, som er praksis på skolen, for 
skolekulturen og for de individuelle erfaringer 
og hverdagsbevidstheder, som projektdelta-
gerne har på forhånd, så projektet mere ople-
ves som en forlængelse eller udvidelse af den 
praksis, som sker til daglig end som brud på 
rutiner og vaner. 

I samme tråd vil vi anbefale, at man involve-
rer forældrenene ud fra samme tanke om, at 
mindske modstanden mod læring hos børnene 
ved at forældrene kan bakke op om barnet og 
projektet både i skolehverdagen og på tværs af 
hverdagslivet.
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Motorik og bevægelse i folkeskolen

Signe Andersen og Iben Holm Fogstrup

Identificering af lovmæssige og struktu-
relle udfordringer med implementering af 
motorik og bevægelse i folkeskolen

Som tidligere nævnt i denne rapport kom der i 
forbindelse med folkeskolereformen øget fokus på 
at fremme det enkelte barns trivsel, sociale kom-
petencer og alsidige udvikling med henblik på at  
mindske betydningen af social baggrund set i 
relation til faglige resultater (Undervisningsmi-
nisteriet 201315). I lovteksten blev et af indsats-
områderne inddragelse af bevægelse som et fast 
element i dagligdagen i folkeskolen til bl.a. at 
understøtte motivation og læring i skolens fag. 
Skoledagen blev med reformen gjort længere og 
varieret, og der skulle dagligt på alle folkeskolens 
klassetrin indgå motion og bevægelse i et omfang, 
der i gennemsnit svarede til ca. 45 minutter (ibid 
s. 6). Fagene, herunder idræt, kunne indgå i de 45 
minutter dagligt, men derudover skulle afvikles 
andre aktiviteter, hvor skolebørnene var fysisk 
aktive (EMU Danmarks læringsportal, Ministe-
riet for børn, undervisning og ligestilling16). Det 
blev ikke defineret, hvad det var for en type af 
bevægelse eller fysisk aktivitet, der skulle foregå, 
men at bevægelsen kunne være en del af undervis-
ningen i fagene eller i den såkaldte understøttende 
undervisning, som ikke nødvendigvis knyttede 
sig til et specifikt fag. ”Den understøttende undervis-
ning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der 
enten har direkte sammenhæng med undervisningen i fol-
keskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at 
styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsi-
dige udvikling, motivation og trivsel” (Folkeskoleloven 
§16a17). Opgaven blev dermed, at lærerne skulle og 
kunne afvikle bevægelse i skolehverdagen.

Merleau-Pontys teori om kroppen som forank-
ring i verden (Thøgersen 2010) giver god mening 
i relation til folkeskolereformens målsætning om 
daglig motion og bevægelse, som middel til at 

15. http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_62271/
scope_0/ImageVaultHandler.aspx  13-05-2016

16. http://www.emu.dk/modul/lovgivning-og-ram-
mer-4 09-06-2016

17. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.
aspx?id=176327 09-06-2016

styrke eleverne fagligt, når kroppens betydning 
anskues i forhold til læring. Boström (2000) argu-
menterer for, at ”kroppen integrerer tænkning 
og læring” (s. 61). Bevægelse udbygger hjernens 
kapacitet og stimulerer samarbejdet mellem de 
forskellige centre i hjernen gennem aktivering af 
sanser, hvilket skaber grundlag for at optimere 
læring. Kreativitet og bevægelse aktiverer således 
mentale processer – herunder kognition, som bl.a 
er tolkning af sanseinformationer - og der argu-
menteres endvidere for, at det har stor betydning 
at integrere kropslig aktivitet i læring. Aktivering 
af flere sansefornemmelser holder opmærksomhe-
den bedre fanget, hvilket igen forbedrer optagelse 
og bearbejdning af information (Boström 2000). 
Undersøgelser peger i retning af, at bevægelse 
koblet sammen med faglig læring øger indlæ-
ring sammenlignet med traditionel undervisning. 
Bugge og Froberg (2015) beskriver i rapporten 
”Forsøg med læring i bevægelse” en intervention, 
hvor en gruppe 7-årige børn havde bevægelse 
i alle matematiktimer i et skoleår sammenlignet 
med en gruppe, der havde ”almindelig” matema-
tik. Efter ni måneder blev elevernes matematiske 
færdigheder testet og interventionsgruppen havde 
forbedret sig med 35 % sammenlignet med kon-
trolgruppen. En kvalitativ undersøgelse af danse-
matematik i 6. klasse peger i samme retning. Såvel 
lærere som elever oplevede bevægelse som moti-
verende, fremmende for læring og hukommelse, 
og projektet tilførte også gevinster i forhold til 
kropsbevidsthed, kreativitet, sociale relationer, 
som havde betydning for læringsmiljøet. Under-
visningen blev varetaget af en matematiklærer i 
samarbejde med en danseformidler og oplevelsen 
var, at dette tværprofessionelle samarbejde havde 
betydning for gennemførsel og implementering 
af undervisningsformen, når flere fag blev inte-
greret, idet forskellig faglig baggrund udvidede 
mulighederne i undervisningen og gav mulighed 
for gensidig inspiration. Bugge og Froberg argu-
menterer for, at lovgivningen i den nye skolere-
form skaber mulighed for at organisere sådanne 
tværprofessionelle samarbejder, hvor fag kombi-
neres i eksempelvis den understøttende under-
visning (Bugge og Froberg 2015). Vidensråd for 
Forebyggelses rapport (2016) påpeger ligeledes, at 
fysisk aktivitet og bevægelse, udover at øge læring, 
kan bidrage til børns oplevelse af mestring, posi-
tive sociale relationer og medbestemmelse, hvilket 
er fremmende for deres trivsel (Pedersen, Ander-
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sen, Bugge, Nielsen, Overgaard, Roos, von Seelen 
2016), og jo netop er elementer, der er fokus på i 
folkeskolereformen. 

Motion og bevægelse får dermed en betydning 
som både læringsfacilitator og facilitator af et 
godt socialt miljø i folkeskolen, og dermed for det 
enkelte barns trivsel. Trivsel er en vigtig kompo-
nent i folkeskolereformen, og er også en vigtig 
komponent i det brede, positive sundhedsbegreb 
som bl.a. er den grundlæggende sundhedsforstå-
else i “Fælles Mål omhandlende sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab” (http://
www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sund-
heds-og-seksualundervisning-og-familiekund-
skab#afsnit-4-sundheds-og-seksualundervis-
ning-og-familiekundskabs-kompetenceomraader 
- 09-06-2016), som stadig er det vejledende 
grundlag for sundhedsundervisning i folkeskolen. 
Sundhedsbegrebet kaldes positivt, når det handler 
om fysisk, psykisk og social velvære og ikke kun 
fravær af sygdom. Det kaldes for bredt, når der 
ud over livsstil også er fokus på levevilkår, dvs. 
“de rammer, det omgivende miljø og samfund giver os at 
vælge indenfor” (ibid.), og som livsstilen påvirkes af. 
Fokus i det brede, positive sundhedsbegreb er, jf. 
undervisningsministeriet, på fremme af fysisk, 
psykisk og social velvære gennem en kritisk sund-
hedspædagogik som er deltager- og handlingsori-
enteret (ibid.). 

I forbindelse med folkeskolereformen har bevæ-
gelse i skolehverdagen fået en mere tydelig rolle 
end tidligere, som redskab til at skabe fysisk, psy-
kisk og socialt velvære. Udfordringerne med at 
integrere bevægelse som en aktivitet i folkeskolen 
er imidlertid, at selv om motion og bevægelse har 
et fast dagligt minuttal på 45 minutter, så kan det 
alligevel, ligesom Sundheds- og seksualundervis-
ning og familiekundskab, anskues som et time-
løst fag, idet motion og bevægelse kan indflettes 
i de øvrige fag eller afvikles i den understøttende 
undervisning. Det betyder, at der ikke nødven-
digvis er en fast tovholder på området, hvorved 
motion og bevægelse kan risikere ikke at få den 
facilitatoreffekt på læring, som er tiltænkt. Afvik-
lingen af motion og bevægelse bliver overladt til 
den enkeltes forståelse heraf, og derved er der en 
risiko for, at aktiviteter og aktivitetsvalg bliver 
mere afhængige af personlige faktorer frem for 
faglige faktorer medførende eksempelvis et snæ-
vert, negativt fokus på sundhed defineret ud fra 

KRAM faktorerne18. Herved bliver den brede, 
positive tænkning indeholdende trivsel, livskvali-
tet og kontekst glemt, og sundhed handler i stedet 
udelukkende om at spise ernæringsrigtigt, undgå 
rygning og alkohol, få pulsen op og løbe en vis 
distance. At have en sundhedspædagogisk og 
sundhedsfremmende tilgang til sundhedsunder-
visning, som “Fælles Mål” lægger op til, kræver en 
høj grad af faglighed (Jensen 2013: 81). En faglig-
hed, som bliver mere omfattende og sammenhæn-
gende, og som stiller nye og udfordrende krav til 
den professionelle ( Jensen 2009: 235). De profes-
sionelle skal “kunne balancere mellem på den ene side at 
sikre en nødvendig faglighed i arbejdet” og på den anden 
side samtidigt sikre et deltagerorienteret perspek-
tiv med fokus på dialog med børnene, hvor bør-
nene har mulighed for indflydelse og medbestem-
melse, således at projektet ikke overtages af den/
de professionelle ( Jensen 2013: 81).

Tidligere i rapporten er spørgsmålet om, hvorvidt 
bevægelse er en kerneopgave i folkeskolen, blevet 
rejst (delafsnit 1) så det vil vi ikke komme nær-
mere ind på, men med formålsformuleringen i 
pilotprojektets baggrundsmaterialet om, at “moto-
rik og bevægelse skal betragtes på lige fod med de øvrige 
fag…” (slide 7 fra Kick off d. 29. juni 2016), kan 
bevægelse med Holbæk Kommunes pilotpro-
jekt “Motorisk Observation gennem Leg” siges 
at blive anskuet som en kerneopgave i distrikt 
Katrinedal i denne kommune. Set ud fra disse per-
spektiver giver det derfor god mening at inddrage 
sundhedsprofessionelle med dybtgående viden om 
motorik og motorisk udvikling i et samarbejde og 
kompetenceudviklingsprojekt med folkeskolens 
pædagogiske professionelle omkring pædagogisk 
idræt som middel til at skabe læring, inklusion, 
trivsel og sundhed, hvilket er de angivne formåls-
punkter (Se også delafsnit 3).

Projektet i Holbæk er som nævnt et pilotprojekt, 
der ud over ovenstående også har til hensigt at 
understøtte daglig bevægelse i folkeskolen jf. fol-
keskolelovens bestemmelser. Fokus er i projektet 
på identificering af motoriske udfordringer, og 
gennem bevægelsesaktiviteter udvikling af moto-
riske færdigheder, som basis for inklusion og 
trivsel. Bevægelsesaktiviteterne er implementeret 
i skolehverdagen via et motorikbånd, hvor tiden 
hertil oftest er taget fra dagens skema, som en 
aktivitet for sig selv.

18. KRAM – kost, rygning, alkohol og motion
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Projektet kan på nogle punkter siges at lægge sig 
op af en positiv sundhedsforståelse med opmærk-
somhedspunkterne motorik (fysisk) og inklusion 
(psykisk og social) og sammenkoblingen heraf i 
en kontekst, hvor alle børn kan være med. Det 
kan diskuteres, hvorvidt det også lægger sig op af 
en bred forståelse, idet der i baggrundsmaterialet 
for projektet (projektplan) og under den praktiske 
afvikling i hverdagen ikke var stort fokus på et 
medbestemmende deltagerorienteret perspektiv, 
selvom der på workshoppene blev lagt op til, at 
børnene kunne inddrages og komme med forslag 
til forandringer og idéer til lege og aktiviteter i 
motorikbåndene. Til gengæld gav projektet som 
nævnt mulighed for at ”betragte motorik og bevægelse 
i folkeskolen på lige fod med øvrige fag…” (slide 7 fra 
Kick off d. 29. juni 2016), hvormed der i skolens 
rammer og miljø blev yderligere mulighed for at 
tilgodese børn med behov og trang til bevægelse 
og fysisk udfoldelse.

Tematisk analyse ’Oplevelser med 
implementering af projektets moto-
rikbånd’

Når interview og feltnoter fra observationerne 
analyseres, ses der 4 overordnede temaer med rela-
tion til implementering af motorikbånd i skole- 
hverdagen:

1. Motorikbåndene bidrager til at den faglige 
læring kan finde sted, men er adskilt fra læring

2. Motorikbåndene som en ekstra arbejdsopgave 
i en i forvejen hektisk hverdag

3. Motorikbåndene som leg og røver af god 
undervisningstid

4. Motorikbåndene som medskaber af godt 
socialt miljø og fællesskab

Nedenfor følger en nærmere uddybning af de 
fremkomne temaer i analysen.

1) Motorikbåndene bidrager til at den fag-
lige læring kan finde sted, men er adskilt fra 
læring: Motorikbåndene med tilhørende bevæ-
gelse betragtes overvejende løsrevet fra det faglige 
curriculum i folkeskolen ift. læring i de boglige 
fag. Der afspejles en indsigt i, at motorik og bevæ-
gelse har betydning for læring, men at denne ikke 
sker i forbindelse med bevægelse. ”Man også lærer 

bedre, når man har bevæget sig” (Enkeltinterview). 
Motorikbåndene adskilles fra det faglige indhold 
og har samme funktion, som når læreren bruger 
lege til at ”lave(r) afveksling i undervisningen og vi laver 
også faglige lege, hvor de skal ud og røre sig, hvor det er 
kombineret med noget fagligt oveni” (Enkeltinterview). 
Motorikbåndene får dermed en funktion ift., at 
børnene skal bruge bevægelsesaktiviteterne og 
den forbedrede motorik til at kunne sidde stille 
på stolen, til at ”få skabt den her ro, og så tror jeg, man 
helt klart vil kunne se, længere henne ad vejen, at de kan 
sidde ordentligt på stolen, altså at de ikke ligger ind over 
bordet og karter rundt og ligger nede under bordet, og hvad 
de ellers gør, når de går i 1. klasse” (Enkeltinterview). 
Opfattelsen af, at motion, bevægelse og motorik i 
konteksten ”Motorikbånd” er et redskab, der kan 
bruges til at dæmpe og disciplinere kroppen, så 
den enkelte elev bliver i stand til at sidde stille, få 
ro på kroppen og skabe mulighed for læring, kan 
genfindes i flere af interviewene. ”Hvis vi nu kunne 
styrke dem noget mere motorisk, tænker jeg, så får de også 
noget mere overskud til at have ro i kroppen og i sig selv og 
få det her til at komme videre med læsning eller det faglige, 
som de også skal sidde og bøvle med” (Enkeltinterview). 
Udsagnene om at få ro på kroppen afspejler dog 
ikke kun en disciplineringstænkning, men også en 
ressourcetænkning ift. at hjælpe børnene videre, 
således at de får nogle flere ressourcer og erfarin-
ger at trække på til gavn for den faglige læring. 
En tænkning, der kan genfindes i folkeskolens 
operationalisering af det brede, positive sund-
hedsbegreb og den kritiske sundhedspædagogik, 
hvor der sigtes mod at udvikle elevernes handle-
kompetencer gennem bl.a. indsigt, engagement og 
handleerfaring (Undervisningsministeriet 2008). 

Der kan i observationerne findes eksempler på, at 
lærere og skolepædagoger inddrager bevægelse og 
dermed arbejder med børnenes motoriske kompe-
tencer integreret i hverdagens undervisningstimer. 
Dette sker bl.a. i de kreative fag, hvor krop, bevæ-
gelse og motorik naturligt kommer til at spille en 
central rolle i de aktiviteter, der indgår i den fag-
lige undervisning (musik og idræt), men sker også 
i forbindelse med eksempelvis matematikunder-
visning i den ene 1. klasse, hvor det dog fungerer 
som et afbræk for påbegyndelse af en ny aktivitet 
eller i slutningen af timen. Forskellen på inddra-
gelse af motorik og bevægelse i de kreative fag og 
de boglige fag, hvor krop og kognition adskilles i 
de boglige fag, men integreres mere i de kreative 
fag, er, at læringen i de boglige fag pr. tradition er 
forbundet med stillesiddende aktiviteter på en stol 
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ved et bord og ikke med bevægelse. Og selv om 
der fra projektets side via baggrundsmateriale og 
oplæg fra Chalotte Runge er blevet lagt op til en 
integration af motorik og bevægelse i alle fag, har 
hverken de pædagogiske - eller de sundhedspro-
fessionelle formået at løfte denne opgave og få det 
integreret i hele skolehverdagen. Der bliver derved 
en diskrepans mellem projekttænkningen på papi-
rer og den reelle afvikling af projektet i dagligda-
gen. Denne diskrepans kan bl.a. være forårsaget 
af en manglende overførsel af workshoprækkens 
indhold til hverdagens praksis, fordi der ikke har 
været en reel kobling til hverdagen. 

På workshoppene er det de pædagogiske- og sund-
hedsprofessionelle selv, der har ageret målgrup-
pen – skolebørnene – og det gør det alt andet lige 
væsentlig nemmere at gennemføre den pædagogi-
ske idræt med indtænkte fordøre og bagdøre til at 
tage højde for opståede udfordringer, justeringer 
af sværhedsgrad mv. De voksne har ikke udvist 
modstand mod læring – de har gjort, hvad der 
blev sagt. Dette kan måske også forklare den fru-
stration, de professionelle giver udtryk for i flere 
af interviewene, hvor der spørges til, hvad de skal 
stille op med de børn, der ikke vil være med og 
melder sig ud. “Så snart det er os der kommer og sætter 
rammerne og reglerne, nu er det den her leg og nu er det 
sådan vi skal og I skal være sammen på den måde, så 
bakker de ud så har de ikke lyst til at være med, og det er 
så også nogle af dem, der har brug for det” (Enkeltinter-
view).

Det, at motorikbåndene differentieres fra det fag-
lige indhold og overvejende afvikles adskilt fra den 
faglige undervisning, kan være med til at under-
støtte lærernes og skolepædagogernes opfattelse af 
motorikbåndende som en ekstra aktivitet, der skal 
implementeres i skolehverdagen, og som kræver 
ekstra ressourcer, specielt i form af tid. Dette er 
omdrejningspunktet i tema 2, der er fremkommet 
på baggrund af analyse af interview og feltnoter.

2. Motorikbåndene som en ekstra arbejds-
opgave i en i forvejen hektisk hverdag:

De pædagogiske professionelle italesætter på for-
skellige måder gennem det empiriske materiale, at 
de oplever motorikbåndene som en ekstra arbejds-
opgave og noget, der ligger ’ud over’ det i forvejen 
eksisterende indhold i skolen. Denne oplevelse kan 
måske kobles til ovenstående og det, at motorik-
båndene opleves adskilt og løsrevet fra skolehver-
dagens faglige curriculum. Herved kommer også 

faktorer som tid, overskud og personlig interesse 
til at spille en central betydning for oplevelsen af 
at gå ind i implementeringen. “Det er svært, hvis man 
som lærer bare slet ikke er til det” (Fokusgruppeinter-
view), fordi der skal bruges ekstra ressourcer på 
noget, som måske ikke helt passer ind i egen eller 
teamets forståelse af skolehverdagen. Motorikbån-
dene kan dermed, både hvad angår tid og metode 
men også deres formål, opleves som fragmente-
rede og ikke meningsfulde. ”Nej, jeg synes tværtimod 
bare, at det har været oveni. Altså det har været en ekstra 
ting. Det er måske også derfor, at jeg føler, at det ind i 
mellem har været lidt presset” (Fokusgruppeinterview) 
og ”Vi har ikke kunne tage noget fra. Noget andet fra” 
(Fokusgruppeinterview). Samtidig er det også en 
ny arbejdsgang, der skal indarbejdes hos det del-
tagende personale, og ”det er ikke bare lige og indføre 
bevægelsesbånd hver dag en time. Heller ikke selvom vi er 
på workshop og ikke har forberedelsestid til det” (Fokus-
gruppeinterview).

De pædagogiske professionelles udtalelser supple-
res af feltnoter, hvor det en morgen, ved gennem-
gang af dagens skema, opdages, at motorikbåndet 
ikke er kommet på skemaet. Børnene skal denne 
dag være kropsligt, motorisk aktive i musikunder-
visning, have idræt og derefter bevægelsesbånd 
med dans senere på dagen. Alligevel skal de også 
skal have motorikbånd, og det er glemt at blive sat 
på skemaet den pågældende dag (Observationsno-
ter). Observationen viser, at motorikbåndet ind-
tænkes som en ekstra aktivitet, der skal gennem-
føres på trods af, at motorik har været inddraget i 
både musik, idræt og bevægelsesbånd. At motorik 
tænkes som en ekstra aktivitet til det øvrige ind-
hold i skolehverdagen kan blive forstærket af, at 
pilotprojektet kommer oveni de udfordringer, der 
i forvejen er med at starte hhv. en 0. og 1. klasse 
op efter sommerferien. “Det optimale ville helt klart 
være, at hvis du starter op med en ny klasse børn, som du 
ikke kender, så synes jeg ikke, man skal starte lige fra 
august af eller september. Vent lige et par måneder, så man 
har kendskab til de her børn der står og ved, hvordan man 
kan presse dem og ikke presse dem” (Enkeltinterview), 
“Altså det er alt for tidligt i vores.. med vores 0. børn at 
være en del af det her” (Fokusgruppeinterview). Her-
ved bliver det en ekstra opgave, som fremstår løs-
revet fra dagligdagens øvrige indhold, som en ”det 
skal vi også”-aktivitet. 

Dette kan også forklare, hvorfor lærere og sko-
lepædagoger bliver meget overraskede over, at 
børnene har rykket sig på screenings-testene ved 
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afslutning af projektforløbet (jf. delafsnit 3). Det 
har ikke været synligt for dem i hverdagen, måske 
netop fordi motorikbåndene, som nævnt under 
tema 1, ikke har været integreret i skolehverda-
gens øvrige indhold. ”Vi har jo lige evalueret igen på 
de børn, vi har skullet intervenere, og de har rykket sig helt 
vildt. Så synes jeg jo lige pludselig, at det er: Waiii”. ”Altså 
fordi, hvor man i en lang periode har gået ”Åh ha, virker 
det her nu?”, ”Er de nok med?”, så til at se hvor meget de 
har rykket sig de her børn som vi har skullet intervenere 
på, jamen så synes jeg jo at det er fantastisk. Altså det 
synes jeg er helt vildt godt” (Enkeltinterview). ”Jeg føler, 
at jeg har sat gang i aktiviteterne og sådan noget, men jeg 
har egentlig ikke prøvet at lægge mærke til resultatet af 
dem, og det synes jeg er lidt ærgerligt” (enkeltinterview). 
Der gives ligeledes udtryk for overraskelse over 
de positive testresultater på et af de tværfaglige 
møder.

3. Motorikbåndene som leg og røver af 
god undervisningstid:

Der udtrykkes i det ene team forbehold for, at den 
gode undervisningstid bliver brugt til bevægelse 
og stjæler de gode undervisningstimer: ”Det er 
nogle gode timer, det [motorikbåndene] ligger i. Ikke 
sagt, at det ikke er vigtigt, at de selvfølgelig rører sig, men 
jeg synes 2. lektion er lidt hurtigt, at de skal ud at røre sig 
og lave noget aktivt i fht. lidt senere på dagen” (Enkelt- 
interview), og ”… og der tænker jeg, når de lægger det 
[motorikbåndene] om morgenen, hvor det er vi får mest ud 
af dem på koncentrations- barometeret, så ligger det dårligt, 
så ville det have været bedre at det lå enten efter middag 
eller lige før middag måske” (Enkeltinterview). Dette 
genfindes også i udsagnet, ”så tror jeg det er bedre det 
ligger sidst på dagen, fordi det er tit der børnene ikke kan 
klare mere bogligt og får myrer i numsen og ikke kan sidde 
stille alligevel” (Enkeltinterview), ”fordi først på dagen, 
der er de som regel faktisk godt motiveret for det boglige, og 
så er det lidt ærgerligt at hive en hel lektion ud til leg, når 
nu de så ikke kan sidst på dagen” (Enkeltinterview). 

Udtalelserne peger i retning af, at motorikbåndene 
opfattes som leg af lærere og skolepædagoger, og 
indeholder implicit en opfattelse af, at denne leg 
er adskilt fra læring. Leg og bevægelse i sig selv 
ses herved ikke som et læringsrum, men som en 
pause. Dette kan også genfindes i udtalelsen om 
vigtigheden af, at ”det ikke går ud over det samme fag 
alle dagene” (Enkeltinterview), og “det var 3 danskti-
mer, det blandt andet gik ud over” (Enkeltinterview). 
Heri spores en opfattelse af, at motorikbåndene 
adskiller sig markant fra de faglige timer og 
læring af det tilhørende pensum, hvilket er blevet 

udfoldet under tema 1. Tiden bliver “røvet” fra 
det enkelte fag, og det bliver derfor vigtigt for de 
pædagogiske professionelle, at det er forskellige 
fag, der skal lægge timer til motorikbåndet. Dette 
kan tolkes som en bekymring for, at pensum ikke 
vil blive nået, og kan ses som et udtryk for den 
pædagogiske professionelles faglige ansvarlighed 
og stolthed. I det andet team vendes tidspunktet 
for motorikbåndene på et af de tværfaglige møder, 
hvor der er enighed om, at tidspunktet 9-9.30 er et 
godt tidspunkt på dagen. Forskellen på holdnin-
gerne til tidspunkter for motorikbåndet afdelin-
gerne imellem handler formodentlig om forskel-
len mellem 0. og 1. Klasse. 

0.klasses børns skema er mere fleksibelt og de del-
tagende lærere/skolepædagoger er mere gennem-
gående figurer hele dagen, mens børnene i 1. klas-
ses har et skema, som er blevet mere stringent og 
fagopdelt med flere forskellige lærere – ”Ja, fordi de 
i første klasse har fået fag med forskellige lærere, hvor de i 
børnehaveklassen har den samme” (Gruppeinterview). 
Tidspunkterne har også været afhængige af, hvor-
når de kommunale terapeuter kunne være tilstede 
og er blevet placeret efter deres tidsskema. ”Det er 
jo noget, som vi har talt os frem til. Og jeg har jo sagt, at jeg 
gerne ville have, at det lå om formiddagen, fordi så kunne 
jeg også komme ud på min arbejdsplads og lave noget der-
ude. Og så blev det jo bare de timer, som det var. Altså så 
blev det i første bånd.. eller hvad det nu hedder.. første.. jeg 
kan ikke huske, hvad de kalder det.. lektion eller hvad.. i 
1. Klasse, og så med et frikvarter i mellem, og så i 2. Lek-
tion i 0.klasse. Og så har de nok bare sagt.. nå, så er det 
bare de voksne, som er der på det tidspunkt” (Gruppein-
terview). Dermed er tidspunktet blevet lagt efter 
den sundhedsprofessionelles logik og ikke efter de 
pædagogisk professionelles logik. Det kan yderli-
gere forstærke oplevelsen af projektet som en eks-
tra opgave og adskilt fra læring, som redegjort for 
under tema 1) og 2), og at motorik og bevægelse 
ikke indgår på lige fod med de øvrige fag, hvilket 
bl.a. er hensigten med projektet. 

Forskellen på oplevelsen af, hvorvidt der går 
værdifuld undervisningstid fra de forskellige fag 
kan bunde i ovenstående, og kan anskues som 
et eksempel på folkeskolens udfordring med, at 
bevægelse reelt er et timeløst fag på trods af de 
45 minutter dagligt, der skal integreres i de andre 
fag eller afvikles i den understøttende under-
visning. Det kan dog også bunde i, hvorvidt de  
pædagogiske professionelle føler sig kompetente 
til at løfte opgaven. 
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Det kan i den forbindelse diskuteres, om alle 
lærerne skal og kan afvikle bevægelse i skolehver-
dagen, hvilket der blev redegjort for i det indle-
dende afsnit “Identificering af lovmæssige og 
strukturelle udfordringer med implementering 
af motorik og bevægelse i folkeskolen”. Der kan 
i hvert fald argumenteres for, at det kræver en 
tilbundsgående forståelse af og erfaring med det 
brede, positive sundhedsbegreb og de gevinster, 
der er ved at inddrage bevægelse og motorik ift. 
læring, inklusion, trivsel og sundhed for at kunne 
implementere bevægelse på lige fod med og i fol-
keskolens øvrige aktiviteter, således at det ikke 
opfattes som en røver af god undervisningstid.

4. Motorikbåndene som medskaber af 
godt socialt miljø og fællesskab:

Det sidste tema, som er identificeret gennem ana-
lyse af observations- og interviewmateriale hand-
ler om, at de pædagogiske professionelle kan se et 
stort potentiale i, at ”at der er fokus på det [motorik] 
… og vi får leget nogle lege med de her børn, de får bevæget 
sig, der er noget glæde og samarbejde og sådan nogle ting, 
som jo også skal være i skoledagene, ikke” (Enkeltinter-
view). En gevinst ved motorikbåndene er, at “... 
det har indflydelse på når de leger sammen i frikvarteret, 
fritid osv. Altså hvis man har et eller andet, ja motorisk. 
Og så vil jeg sige jamen det gavner helt klart, altså. Det har 
jo gavnet deres sociale sammenspil, jamen hele samværet i 
klassen.. Det sociale, det har da helt klart haft en fordel af 
det” (Enkeltinterview).

De pædagogiske professionelle har både fokus 
på den samlede gruppe af børn og fokus på de 
børn, der har udfordringer i skolehverdagen, og 
har anvendt projektets aktiviteter til at styrke disse 
børns indgåelse i fællesskabet. ”Når, men hvad er det 
der er et problem for dem vi intervenerer på?” og så har jeg 
egentlig leget de lege i hele gruppen, fordi så har de også haft 
nogle og kigge på, af dem som godt kan så ikke man bare 
hiver dem ud som ikke kan det og siger nu skal vi lege det 
her. Så har de ikke nogen og kigge på, med hvordan det er 
man skal gøre det” (Enkeltinterview). 

De pædagogiske professionelle giver udtryk for en 
tro på, at en bedret motorik vil komme de motorisk 
udfordrede børn til gode. ”Jeg tænker jo i mit hoved, 
at hvis nogle børn har motoriske vanskeligheder kommer de 
næppe til kort på legepladsen og i frikvarterne og når der 
er sociale ting og sager… i sociale sammenhænge... og der 
tænker jeg, at hvis man kan være med til at løfte de her 
børn eller hvis et barn fx har svært ved at mærke sig selv 
og hele tiden får slået de andre ned eller får krammet dem 

for hårdt… når man kommer ind og arbejder med de her 
børn og får hjulpet dem og styrket dem, tænker jeg jo… må 
give en eller anden effekt på sigt. Jeg tror på, at det afspej-
ler sig, når de her børn bliver styrket motorisk og styrke 
dem mentalt og deres evne til at indgå i sociale relationer” 
(Fokusgruppeinterview). 

Denne tematisering lægger sig op af delafsnit 3 
og pointerne omkring, hvordan de social aspekter 
og sociale gevinster af projektet træder en smule i 
baggrunden ift. projektets fokus på målbare resul-
tater i form af screening og re-test. Temaet og 
eksemplerne supplerer også pointerne fra delafsnit 
3 om, at de pædagogiske professionelles perspek-
tiv handler om inklusion i konteksten og i fælles-
skabet.

Opsamling og anbefalinger
Fremtidsperspektiver for implementering 
af motorisk træning i indskolingen

Med baggrund i empirien kommer vi med et bud 
på, hvordan motorikbånd kan anskues, forstås og 
implementeres i et anvendelsesnært perspektiv. 
Vores bud på implementering af motorikbånd i 
skolehverdagen i indskolingen tager udgangs-
punkt i de tidligere beskrevne udfordringer og 
muligheder ift., at denne opgave af nogen opleves 
som en tidsrøver fra andre ”vigtigere” fag eller 
opleves som en ekstra opgave i det allerede tids-
pressede dagsprogram. 

Pædagoger og lærere udviser som tidligere beskre-
vet også en positiv holdning til motorikbåndene, 
idet de opleves som bidragende til, at den faglige 
læring kan finde sted, samt potentielt bidrager 
til udvikling af fællesskab og sociale relationer. 
Under de deltagende observationer har vi som 
beskrevet set, at der foregår motorisk stimulering 
i flere sammenhænge i skolehverdagen end blot 
gennem motorikbåndene, som tilsammen med 
ovenstående danner grundlag for nedenstående. 
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Med udgangspunkt i empirien og to modeller for inddragelse af bevægelse i folkeskolen af Jesper von 
Seelen (2013) (https://www.folkeskolen.dk/538143/fysisk-aktivitet-og-laering---en-taksonomi) og Claus 
Løgstrup Ottesen (2014) (https://www.folkeskolen.dk/551079/bevaegelse-integreret-i-undervisnin-
gen---et-didaktisk-perspektiv), kommer vi med et bud på, hvordan motoriske aktiviteter kan anskues i en 
hverdagssammenhæng.

Der kan på baggrund heraf derfor argumenteres 
for at motoriske aktiviteter med fordel kan imple-
menteres gennem både fri leg og mere styrede 
lege med forskellige formål alt efter, hvad det er 
på dagsordenen hos lærere og pædagogiske med-
arbejdere. 

Kobles dette sammen med den pædagogiske 
idrætstænkning og den didaktiske tænkning ift. at 
få foran, gå ved siden af og gå bagved, kan dette 
ses som en proces, hvor motorisk udfordrede børn 
gradvist vil kunne indgå selvstændigt i aktivite-
ter/lege, de før havde svært ved, og som jævnfør 
den udarbejdede model kan analyseres indenfor 4 
områder. Ved at foretage en analyse af, hvorledes 
motorisk træning kan indgå i forskellige situatio-
ner i løbet af skolehverdagen, forsøger vi at give et 
overblik over og en hjælp til at få øje på, hvornår 
og hvordan motorikken kan stimuleres, uden at 
det behøver at føles som en ekstra opgave. 

Ad 1) Motorisk træning gennem fri leg og aktive 
pauser er en type aktivitet, der typisk iværksæt-
tes for at give børnene en mental pause fra den 
mere koncentrationskrævende undervisning, men 
ikke decideret er tænkt med det formål at stimu-
lere børn motorisk. Der er god grund til at lade 

Motorisk stimulering af indskolingsbørn kan der-
med foregå som:

1. Fri leg og aktive pauser

2. Adskilt fra undervisningen

3. Kombineret med undervisningen

4. Integreret i undervisningen

Overordnet kan al motorisk udvikling indtænkes 
som leg, hvilket der også er lagt op til i projektet 
i Holbæk Kommune. Leg betragtes ifølge udvik-
lingspsykologer som en forudsætning for udvik-
ling. Igennem legen skabes en løftet atmosfære, 
som er forskellig fra andre dagligdags rutiner og 
som åbner for, at barnet kan få en umiddelbar 
adgang til sig selv og de erfaringer, som barnet 
har med sig (Cecchin 2000). ”Drivkraften bag legen er 
følelsernes dynamik. Målet ligger i legen i sig selv” (Kissow 
og Pallesen 2016 s. 147).  Legen giver mulighed for 
at skabe nye bevægelser, nye aktivitetsmønstre og 
giver barnet mulighed for at lære sig selv at kende 
fysisk, psykisk og socialt, idet leg giver mulighed 
for samarbejde, frustration, irritation, glæde osv. 
Gennem leg skabes mulighed for læring gennem 
kroppen og i kroppen (ibid.). 

Motorisk  
trœning I

Fri leg og  
aktive pauser

Kombineret med  
undervisning som fx  

familen tal

Adskilt fra  
undervisning som  
fx et motorikbånd

Integreret i  
undervisning som fx 
musik og dans/leg

Formål: Børnene danner erfa-
ring med gentagelser. Kan være 
udfordrende for inklusion af 
motorisk svage børn 

Formål: motorikken (kinæstetisk 
sans) trænes gennem rytmelege, 
spejløvelser osv.

Formål: at træne motorikken 
gennem kinæstetiske aktiviteter 

som fx at forme bogstaver/tal 
med kroppen. 

Formål: Bedring af motorik for at 
øge kropskompetencer for heri-
gennem at øge inklusion, krops-
forståelse- og bevidsthed samt 

koncentrationsevne (læring)
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børnene bevæge sig efter koncentreret læring, og 
inden ny påbegyndes, da bevægelse får det, bør-
nene lige har arbejdet med, til at fæstne sig bedre 
(Pedersen, Andersen, Bugge, Nielsen, Overgaard, 
Roos, von Seelen 2016). Fri leg og aktive pauser 
kan ift. motorisk træning bidrage med at skabe 
bevægelses- og sansemæssig erfaring gennem gen-
tagelser, hvormed børnenes erfaring opøves gen-
nem kropslig udfoldelse, som børnene dermed får 
større sikkerhed i. 

Den tyske pædagogikprofessor Thomas Ziehe, 
som formentlig er velkendt af mange pædagogiske 
professionelle, argumenterer dog for, at fri leg ikke 
udfordrer børns motorik, idet børn ofte vælger det 
kendte. Dermed sker der efter Ziehes opfattelse 
ikke den ønskede motoriske udvikling gennem fri 
leg, hvorfor det bliver vigtigt, at de pædagogiske 
professionelle vælger og styrer aktiviteterne, så 
børnene ikke ”reproducerer egne kropslige stereotypier” 
(Ziehe 2004, s. 76), men derimod udfordres og 
udvikler deres bevægerepetoire, og arbejder med 
forskellige kropslige udtryk og at være anderledes 
(ibid s. 76-77). Anskues den frie leg også ud fra 
Bandura’s Social Learning Theory vil den frie leg 
bidrage til, at børnenes motorik yderligere udvik-
les gennem velkendte og nye bevægelser, som det 
enkelte barn får ide til, afspejler og afprøver gen-
nem legen med andre børn (Bandura, 1976). 

Ad 2) Motorisk træning adskilt fra undervisnin-
gen foregår ved, at børnene arbejder specifikt med 
hovedfokus på motorisk træning i en afsat tidspe-
riode. Det daglige motorikbånd i pilotprojektet 
har været tilrettelagt således, at afviklingen heraf 
har været tænkt som adskilt fra anden undervis-
ning. Fordelen ved at stimulere børn motorisk 
som adskilt fra undervisningen er, at der opnås en 
vis sikring af, at målsætning (her at styrke børn 
motorisk gennem 30 minutters specifik træning 
dagligt) efterleves, og det kan give en følelse af 
kvalitetssikring for personalet. Ved at arbejde 
specifikt og koncentreret med et repertoire af for-
skellige motorisk udviklende aktiviteter opnås en 
større sikkerhed for at ramme bredt på de motori-
ske parametre, der er sigtet mod at udvikle. Ulem-
pen ved at afvikle motorikbåndet som adskilt fra 
anden undervisning er, at det nemt kan komme 
til at fremstå som en ekstra opgave, der også skal 
afvikles, sådan som flere af de interviewede giver 
udtryk for, at de har oplevet. Når motorisk træ-
ning tænkes som en separat opgave kan det, som 
tidligere nævnt, blive en opgave, der overses og 
dermed ikke kommer til at bidrage til skolens 

overordnede kerneopgave som bl.a. er læring (se 
delafsnit 1) og derfor ikke skal betragtes som en 
ekstra opgave. 

Ad 3) Motorisk træning kombineret med under-
visning foregår med inddragelse af krop og sanser 
som en del af den typiske klasserumsundervisning 
i fx dansk og matematik, og bliver dermed læring 
gennem kroppen. Herved kommer læring til at 
foregå igennem kroppen. Ved at inddrage krop-
pen som en del af læreprocessen og fx forme tal 
og bogstaver med kroppen stimuleres bl.a. den 
kinæstetiske sans. Den kinæstetiske sans omhand-
ler evnen til at mærke egen krop herunder bl.a. 
stilling, størrelsesforhold, placering af led og 
kropsdele, hastighed, rytme og spændthed. En 
veludviklet kinæstetisk sans danner grundlag for 
at kunne forholde sig fx til højre, venstre, op, ned, 
frem, tilbage, hurtig, langsom, spændt, slap osv. 
Disse kropslige evner gør det lettere for barnet at 
forholde sig til former og figurer som tal og bog-
staver (Gjesing 2004). Som tidligere nævnt øges 
børns motivation for deltagelse såfremt aktiviteten 
er meningsgivende i form af leg, fantasi, historier 
og kreativitet end blot en øvelse (Kissow og Pal-
lesen 2016). 

I et interview kommer det til udtryk således: ”jeg 
har flere børn, der ikke har villet lave den, når de har skul-
let stå og lave den der planken, men leger de det som orm i 
stedet for jamen så vil de gerne. Så det der med at man kan 
lege det ind i stedet for at man skal lave øvelserne […]. Men 
leger man så vil de rigtig gerne og så er de faktisk med stort 
set alle sammen. Altså jeg havde en dreng, han nægtede at 
lave den der planken, men når vi legede orm, så var der 
ingen problemer, så ville han gerne (Enkeltinterview). 

Motoriske aktiviteter der kombineres med fag som 
dansk og matematik giver god mening både i et 
motivations- og læringsmæssigt perspektiv jf. det 
tidligere afsnit ”Motorikbånd og bevægelse koblet 
til folkeskolereformen og sundhedsundervisning”, 
hvor der argumenteres for at ”kroppen integrerer 
tænkning og læring” (Boström 2000, s. 61) samt at 
bevægelse, som en del af undervisningen, øger 
motivationen hos eleverne jf. rapporten ”Forsøg 
med læring i bevægelse” (Bugge og Froberg 2015). 

Ad 4) Motorisk træning integreret i undervisnin-
gen skal i denne sammenhæng forstås som situati-
oner, hvor bevægelse og kropslig udfoldelse typisk 
vil være en naturlig del af undervisningsfaget fx 
i musik hvor sanglege og inddragelse af krop, 
bevægelse, dans og drama vil fremstå i en naturlig 
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sammenhæng (til forskel for inddragelse af krop 
og bevægelse, når der skal læres tal og bogstaver). 
Herved sker læringen i kroppen, og krop og læring 
kan ikke adskilles fra hinanden. ”Bevægelselæring er 
at lære hensigtsmæssige bevægelsesløsninger, der manifesterer 
sig som erfaring i kroppen, og som er knyttet til indivi-
dets opfattelse af mestring og handlekraft i social praksis” 
(Kissow og Pallesen 2016 s. 25). Et andet eksem-
pel kan være andre kreative fag, hvor finmotorisk 
træning naturlig inddrages, når børnene fx skal 
klippe og klistre, forme forskellige materialer eller 
male og tegne. Flere af de pædagogiske profesio-
nelle udtrykker til et af de tværfaglige møder, at 

det er nemmere at få inddraget den finmotoriske 
træning i dagligdagen end den grovmotoriske del. 
At få børnene sat i gang med at klippe eller træne 
at holde rigtigt på blyanten opleves ikke som en 
”ekstra” opgave, da det er aktiviteter, de i forve-
jen kender og har fokus på i dagligdagen, så den 
del oplever de har været nem at integrere. Når de 
oplever det har været nemt at implementere den 
finmotoriske træning er det fordi denne del af den 
motoriske træning allerede er integreret i en typisk 
skolehverdag i 0. Klasse og dermed en del af deres 
hverdagsbevidsthed (jf. delafsnit 3).
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Holbæk Kommune har med søsætningen af pro-
jekt MOGL fat i et meget vigtigt område, som 
både omhandler børns sundhed i hverdagen, og 
som ikke mindst stiller skarpt på de sundhedspro-
fessionelles, lærernes og pædagogernes kompeten-
cer til at omsætte et tværprofessionelt samarbejde 
til udviklingen af inklusion, læring og trivsel for 
børnene.  

Vores velfærdsstatslige institutioner såsom folke-
skoler, pædagogiske institutioner og ældreområdet 
bliver arenaer og mulighedsrum for tværgående 
og tværprofessionelle indsatser. I denne forbin-
delse bliver skolen som institution derfor en meget 
vigtig arena, fordi der her er mulighed for at nå 
næsten alle børn. Skolen kan understøtte børne-
nes sundhed, trivsel og sundhedsvaner - og har 
potentiale for at imødegå tendenser til ulighed i 
sundhed. Med en kuffert fuld af opdateret sund-
hedspæagogisk viden, kompetencer og en vilje til 
at arbejde sammen kan de fagprofessionelle gøre 
en forskel i børnenes hverdag.

Samfundsudviklingen og ikke mindst den daglige 
opgaveløsning for de fagprofessionelle i skolen 
nødvendiggør udviklingen af et udvidet profes-
sionsbegreb og en mere kvalificeret forståelse af 
samarbejdets betydning. Der efterspørges borger-
centrerede, helhedsorienterede løsninger, og i en 
sådan helhedstænkning er der brug for, at professi-
onerne har kendskab til andre fagligheder og pro-
fessioner, samt at de har opdaterede kompetencer 
til at organisere tværprofessionelle indsatser i sko-
le-regi. Grundlæggelsen og skabelsen af merviden 
er essentielt for det tværprofessionelle samarbejde. 
Uden merviden forfalder de professionelle hurtigt 
til at anskue arbejdet som en rutine, som en vane 
eller som skæbnebestemte eller uafvendelige begi-
venheder i en fortravlet hverdag. 

I følgeforskningsprojektet viser det sig, at særligt 
terapeuterne er tilbøjelige til at falde tilbage på 
vante metoder i forhold til eksempelvis træning 
og behandling; en adfærd, som ikke nødvendigvis 
er forkert set i relation til inklusion eller barnets 
videre udvikling, men som må siges at gå mod det, 
som pilotprojektet netop ønsker at opnå – dels, 
at der interveneres i konteksten sammen med de 
andre børn, og dels, og ikke mindst, at der opøves 
kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde. 

Monofaglighed eller kernefaglighed vil fortsat 
være byggesten for fremtidens professionsud-
øvere, men kompleksitetsstigningen i professi-
onsudøvernes opgaveløsning betyder, at behovet 
for relationskompetencer eller tværprofessionelt 
samarbejde vil øges. At målrette og opbygge en 
potentialiseret faglighedskompetence i folkesko-
len kræver et modigt og visionært ledelsesniveau. 
Ledelsen må anerkende, at det tværprofessio-
nelle samarbejde er noget, som både skal erfares 
og læres gennem praksis. Dette vil være en stor 
mundfuld for enhver skoleledelse i dag, men det at 
kunne se, at løsningers kvalitet først og fremmest 
skabes gennem et tværprofessionelt samarbejde, 
det er ikke kun en udfordring for skolen i samfun-
det, det er også en nødvendighed.

UCSJ er som professionshøjskole og uddanner af 
velfærdsprofessionelle meget optaget af, hvordan 
behovet for relationskompetencer og tværprofes-
sionelt samarbejde kan læres og opøves, både gen-
nem udvikling af tværgående curriculære aktivi-
teter i uddannelsen af egne professionsbachelorer 
men også i blandt professionelle i praksis i form 
af udvikling af eftervidereuddannelsesaktiviteter 
i samarbejde med praksis om konkrete tiltag og 
behov for kvalificering. 

UCSJ indgår som udviklings- og sparringspart-
ner i kommunale tiltag i Region Sjælland og her-
igennem skabes, deles og omsættes ny viden om 
fremtidige fordringer til nye måder at være vel-
færdsprofessionel på. Det har projekt MOGL 
været et eksempel på. 

UCSJ kan med sin brede vifte af professionsud-
dannelser og viden på det tværprofessionelle 
område tilbyde individuelle tilrettelagte samar-
bejder omkring indsatser og udviklingsprojekter, 
ligesom vi kan tilrettelægge konkrete eftervidere-
uddannelsesaktiviteter efter behov i den enkelte 
praksis. Det kan fx handle overordnet om udvik-
ling og facilitering af tværprofessionelle samarbej-
der og/eller opøvning og kvalificering af tværpro-
fessionelle kompetencer inden for en gruppe eller 
grupper af professionelle medarbejdere. 

Se mere på http://ucsj.dk/videreuddannelse/
sundhed-rehabilitering-og-ernaering/skraedder-
syede-forloeb/tvaerprofessionelt-samarbejde/
sammen-om-at-skabe-inklusion-og-bevaegelse/

Sammenfatning




