
Tværprofessionelt 
samarbejde i 
læreruddannelsen    



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I FORHOLD 
TIL AT TÆNKE TVÆRPROFESSIONELLE 
MODULER:  

1. Uddannelseskoordinering og samarbejde? (ledelse, 

tværprofessionelt team)  

2. Rammebetingelser? (Tid, placering, tværfaglighed, 

samarbejde)  

3. Læringsmiljø? (Rum,  in- og eksterne mødesteder,  

laboratorieorienterede aktiviteter) 

4. Undervisningsplanlægning? (Opgaveformulering, 

rammesætning, vejledning, feedback og opsamling)  
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Eksempel på arbejde med det 
tværprofessionelle element i 
læreruddannelsen 

• Modul om tværprofessionelt samarbejde om udsatte 

børn og unge 

• Samarbejdsflade med pædagoguddannelsen 

• Praksisforankret forløb 

• Laboratorieorienteret 

• Opgavebeskrivelse fælles med pædagoguddannelsen 

• Indholdstemaer i forløbet: Tværprofessionelt 

samarbejde om undervisning og elever i udsatte 

positioner 
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Konkret undersøgelse i praksis af 
lærer/pædagogsamarbejde 

1. Hvad ligger der i det tværprofessionelle samarbejde mellem lærer og 

pædagog i skolen?   

2. Hvordan gøres samarbejdet?  

Interview af lærere og 

pædagoger 

Skoleskemaer 

Snaplog 



Åben skole – en nøgle  

til samarbejde? 
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”You are not an island” 
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Spørgsmål til afdækning af erfaringer 

• Hvordan arbejder du/ kan du arbejde tværprofessionelt i dit fagområde? 

• Hvordan arbejdes der tværprofessionelt på dit uddannelsessted? 

• Hvordan arbejder de studerende i  tværprofessionelt møde med studerende fra andre 
professionsuddannelser, fx pædagoguddannelsen? 

• Hvad kræver  tværprofessionelle moduler af de studerendes deltagelse? 

• Hvilke konkrete erfaringer har du med  tværprofessionelt samarbejde? Hvis ingen, hvad skyldes det så? 

• Hvis du skulle varetage tværprofessionelt samarbejdsmoduler, hvad kræver det så af evt. 
kompetenceudvikling? 

• Hvis du skulle varetage tværprofessionelt samarbejde, hvilke rammer vil du så ønske? 

• Kræver tværprofessionel undervisning særlige undervisningsrum? 

• Kræver tværprofessionelt samarbejde særlige  studiekompetencer? 

• Hvordan kan tværprofessionelt samarbejde knyttes til praksisfeltet? 

• Hvordan tænker du proces i forhold til tværprofessionelt samarbejde? 

• Hvorfor er tværprofessionelt samarbejde relevant i LU? 

• Hvad er den største udfordring ved at arbejde med tværprofessionelt samarbejde i LU? 
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Generering  
af idéer til  
tværprofessionelt  
samarbejde 
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Tak for i dag 


