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Hvad har betydning for et godt 
samarbejde? 

• At vi forstår hinanden? 
 

• At vi er enige? 
 
• At vi kender hinandens virkelighed? 
 



Den næste halve time… 
 

• Kontekst  - hvor foregår hvad, hvorfor og 
hvordan? 

 
• Koordination af mening - hvad er formålet? 
 
• Relation - hvad kan vi sammen? – hvad vil vi 

kunne sammen? 
 



Konteksten er vigtig 

- en menings- og forståelsesramme, 
der viser sig som spilleregler for, 
hvad det er muligt at sige 

   og hvad det er 
   muligt at høre. 



Samme mål? 

 
 
 

Forskellige veje! 



Tværfagligt – kontra flerfagligt samarbejde 

Tværfagligt samarbejde Flerfagligt samarbejde 

Sammensat Afgrænset 
 

Enkeltdele 
 

Helhed 

Fælles mål Hver sine mål 
 



Om tværfagligt samarbejde… 
”Min tanke har været, at vi skal være gode til at udnytte 
det, de forskellige parter kan. Vi skal ikke opfinde noget 
nyt. Vi skal gøre det, vi er gode til og så gøre det i 
samarbejde.” 

 
”Det duer ikke, at sagsbehandleren tænker ”Fedt, nu er 
der en anden, der klarer det.” De må gerne forvente, at 
jeg er udfarende, men når jeg så kontakter dem, skal  de 
tage det alvorligt.” 
 
”Hvis projektet skal overleve, skal vi ikke bare have 
samarbejde mellem personer, men samarbejde mellem 
institutioner.” 

 



Kontekst afklaring 



Koordination af mening 
 - hvad er formålet? 

• At finde ud af, hvad de andre mener, 
fremfor at bruge energien på at 
overbevise dem... 
 

• At skabe noget sammen, frem for at 
konkurrere 
 



Alle sociale verdner er komplette inden for 
deres egne horisonter 

 



Et forsvarspræget klima er præget af 

 

Vurderinger * Forsvar * Domme * Overtalelser * 
Kontrol * Regulering * Straf 

 
Resultatet bliver ofte 

 

Afhængighed * Formindsket initiativ * Mindre 
synsfelt * Dårlig opfattelsesevne * Fornægtelse * 
Skjulen sig * Modløshed 

 



Et understøttende klima er præget af  

Fælles problemløsning * accept * indføling * 
tillid * forståelse * evne til at lytte 

 
Resultatet bliver ofte 
 

Vækst * eksperimenteren * forståelse * 
omstillingsparathed * selvstændigt initiativ * 
udvidet synsfelt 

 



Relationer er vigtige 

”Den unge skal have en at ringe til. Det er når vi 
handler, at vi virkelig viser de unge, at vi vil 
noget med dem.” 

 
”Man skal vide, hvem man kan ringe til med et 
spørgsmål. Kender man hinanden, er det lettere 
at finde frem til gode løsninger.” 

 



Forgreningspunkter 

1. Opbyg en mere righoldig historie om, hvad der skete. 
 
2. Opbyg en mere systematisk beskrivelse af, hvad der skete. 
 
3. Frem en øget bevidsthed om, hvilke roller de involverede 
 spiller i frembringelsen af den verden, de lever i 
 
4. Skab en anden kontekst. 
 
5. Vær opmærksom på og omhyggelig med, hvad der fokuseres 
 på.       
      (Pearce, 2007 p32) 

 



Tillidsfulde relationer er fundamentalt – 
og de skaber ikke sig selv 

 



Samtalens isbjerg 

Begreber 

Generaliseringer 

Forestillinger 

De konkrete erfaringer 

Konkret 

Abstrakt 



Dialog i et trekantsdrama 

SPROGET 

System 

Professionel Klient Forståelseskonflikt 
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