
- med  afsæt i Hjernen & Hjertet  

Intro til 
Det gode forældresamarbejde 



Det gode forældresamarbejde 
Aftenens temaer: 

 

 Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på 
baggrund af Hjernen & Hjertet 

 Udfordringer og muligheder i dialogen, når der tages 
afsæt i en databaseret ’måling’ af barnets læring og 
udvikling 

 Den professionelle håndtering af dialogen 



Dialogprofil 



Målingens udfordringer og paradokser 

 Bygger på forestillingen om at færdigheder, erfaringer og 
muligheder er målbare 

 Reliabilitet og validitet – måler vi det, vi tror, vi måler? Er 
målingen præcis og pålidelig? 

 Data tager sig ud som objektive fakta 

 Vi er socialiserede ind i en række vurderingssystemer -  
med de erfaringer, det har givet os hver især 

 Fremmedgørende OG nærværende på samme tid 

 Kan reducere OG forårsage usikkerhed på samme tid 

 Ydmyghed og professionalisme! 

 Profilen er først og fremmest et illustrations- og 
dialogværktøj 



Per Schultz Jørgensens kritiske røst: 

 Jeg tror (…) at vi ser fremvæksten af en 
forestilling om det målbare barn. Det er et syn på 
barnet som et blot og bart redskab i vores 
hænder, hvor afvigelser fra den standardiserede 
udvikling skal observeres og rettes til – jo før 
desto bedre. Alt sammen ud fra en erklæret tro 
på, at det er til barnets og samfundets bedste. 

Vi indretter vores påvirkning, undervisning og opdragelse efter 
det, barnet skal vurderes ud fra. Vi træner færdighederne, vi 
indøver svarene, vi lærer børn at se efter noget bestemt: Det, 
der ligger i vores styrings- og målfelt. Målingen og dens tal 
bliver vores perspektiv.  
 

(Per Schultz Jørgensen. Information, 14/1 2014) 



På den anden side….. 

 Stor effekt af tidlig, målrettet indsats 

 Forebyggelse frem for behandling 

 Professionelle undlader ofte at sætte ind i tide pga. 
usikkerhed 

 Manglende redskaber til dokumentation 

 Inklusion forudsætter metoder til at afdække både 
ressourcer og udfordringer 

 Samlet overblik over hele den pædagogiske indsats 

 Der kaldes på nye former for inddragelse af forældre 
(samskabelse) 

 



Det betaler sig…. 



Kristoffers skole-hjem samtale 



Den professionelle håndtering  

Bevidsthed om: 

 At jeg repræsenterer viden og magt i situationen - 
forstærket af ’ekspertværktøjet’ 

 At der er forskellige perspektiver tilstede i rummet – 
og begge/alle perspektiver skal gives stemme 

 Den professionelles dobbeltperspektiv: hvad er mit 
ærinde (hvad er vigtigt for mig i samtalen) og hvordan 
kan jeg samtidig og ligeværdigt skabe rum for 
forældrene og deres perspektiv? 



Definition af anerkendelse 

An - erkendelse  
 

 An= ’at stå hos’ eller ’at være med’  

 

 Erkendelse: At blive bekendt med, at lære at kende 

 

 Anerkendelse: At kunne lytte til og gå ind i den 
andens oplevelsesverden for et øjeblik 

 



Anerkendelsens præmisser 
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• Anerkendelse handler om at se den 
anden som autoritet i forhold til 
dennes egne oplevelser, værdier og 
følelser – også selv om de er 
forskellige fra ens egne 
 

• Man må afstemme sig efter,  hvor 
den anden er og hvad den anden 
oplever 
 

• Udfordrer behovet for at forandre 
og korrigere den anden 
 

• Anerkendelse forudsætter 
selverkendelse 



Schoug Erhvervspsykologi 12 

Words are 
windows …. 
or they are walls!  
 
(Marshall Rosenberg) 



Mulige positioner i en samtale 
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Underviser 

Ekspert 

Mentor 

Rådgiver Opdrager 

Vejleder 

Coach 

 
’Præst’ 

Superviser 
Mediator 

Analytiker Forsker 

Svar 
Anvisninger 
Resultater 
Jeg-det 
 
 

 
Proces 
Refleksion 
Nysgerrighed 
Anerkendelse 

Lyttende ven  

’Læge’ 

Jeg-du 



Martin Bubber 

 Jeg – Det 
Subjekt-objekt forhold 
  Fx lærer, der giver eleven en karakter; lægen, der stiller 

diagnosen; bankrådgiveren der vurderer din økonomi 

 Jeg – Du 
  Subjekt-subjekt forhold 
  Læreren, der lytter til barnet og ændrer sin forståelse af 

det; Pædagogen, der forstår at barnet skubber fordi det er 
frustreret – og hjælper med at løse konflikten 
 

 Daniel Stern: ’Mødeøjeblikket’ 
 

 Mentalisering – en indstilling, en evne og et redskab 



Samtalens struktur 

Trin 1: Ydre rammer 

Trin 2: Mental forberedelse 

Trin 3: Dialogen 

Trin 4: Udvidelse og refleksion 

Trin 5: Konkretisering 

Trin 6: Afslutning og opfølgning 

Trin 7: Egen refleksion/feedback 

 


