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Denne artikel sætter fokus på ’det gode forældresamarbejde’ og forhold, der har betydning for lysten til at 

indgå i et samarbejde. At der samtidig lægges et relationsperspektiv på samarbejdet handler ikke blot om 

vigtigheden af at skabe gode relationer til forældrene, men også om at relationen skal give forældrene 

adgang til og indflydelse på det, der sker i institutionen og skolen – ikke mindst i relation til deres eget barn. 

Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse på såvel 

indholdet som udbyttet af samarbejdet. Dermed bliver mødet og dialogen mellem parterne centralt for, 

hvordan forholdet udvikler sig.  Det gode forældresamarbejde vokser ud af det, man kunne kalde ’det 

fællesskabende møde’. 

Begrebet om det fællesskabende møde er inspireret af filosoffen Martin Buber. Han beskriver to måder at 

forholde sig til andre mennesker på: ’Jeg-det’ forholdet og ’jeg-du’ forholdet. Den anden part kan være 

både ’det’ og ’du’ afhængig af den forbindelse, man befinder sig i. Jeg-det forholdet er karakteriseret ved et 

subjekt-objekt forhold; dvs. den anden indtræder som objekt for mig og mine handlinger. Jeg gør noget 

med den anden, med et bestemt mål for øje. Som fx når lægen tager blodtryk på patienten eller læreren 

giver eleven karakter for sin præstation. I jeg-det forbindelsen opfattes virkeligheden gennem definerende 

handlinger og fortolkninger. I modsætning hertil står jeg-du forholdet, der er karakteriseret ved at der 

opstår et intersubjektivt rum mellem parterne. Som fx når læreren eller pædagogen spørger det grædende 

barn, hvad det er ked af, og lytter til dets historie for at forstå, hvad der er sket. Jeg-du forholdet opstår i 

det, Buber kalder, ansigt-til-ansigt mødet. Dvs., der hvor vi mødes først og fremmest som mennesker og i 

mindre grad i kraft af vores roller (som fx pædagog, lærer eller forældre). Jeg-du forholdet opstår i dialogen 

mellem mennesker. Det kræver en tilstedeværelse uden fordomme og forbehold. På den måde kan ansigt-

til-ansigt-mødet heller ikke altid planlægges. Det kan opstå i mange forskellige typer af sammenhænge og 

optræder ofte i sekvenser. Lad os tage et eksempel: 

 

Personalet i børnehaven Sommerengen skal i forbindelse med den forestående skolestart have en samtale 

med forældrene til Natalie på 6 år.  Personalet er lidt bekymrede for, hvordan skolestarten vil forløbe for 

Natalie, som de oplever som meget stille og genert. Under samtalen med forældrene beskriver personalet, 

hvordan de oplever Natalie. De indtræder her i et jeg-det forhold både til forældrene og til Natalie (som de 

jo forholder sig fortolkende til). Forældrene svarer, at de ikke umiddelbart kan genkende den beskrivelse af 

Natalie, idet de oplever hende helt anderledes udadvendt og snakkende derhjemme. Personalet bliver 

nysgerrige og stiller spørgsmål til forældrenes oplevelse og deres tanker om Natalies skolestart. Herved 

sætter de deres egen fortolkning til side for en stund, for at lytte til forældrenes oplevelse. Jeg-det forholdet 

ændres hermed til et jeg-du forhold, idet personalet træder ud af den definerende position og indtræder på 

lige fod med forældrene i samtalen. De lytter, spørger og responderer på det, de hører, og ikke mindst: de 

lader sig påvirke af det. Deres forståelse af Natalie bliver dermed lidt mere nuanceret, nu hvor de har begge 

sider af historien med. Resultatet bliver at begge parter kommer en smule forandret - og måske også lidt 

klogere - ud af mødet.  



 

Dialogen har en således betydning for relationen. Dialog skal her forstås som mere end en samtale. Den 

bliver til mere og andet end et middel til at nå et bestemt mål. Den skaber en mening i sig selv.1  

Det fællesskabende møde kan herved forstås som det forhold, der opstår mellem forældre og personale på 

baggrund af konkrete oplevelser af, at kunne tale om og handle ud fra et fællesskabt virkelighedsbillede. 

’At møde hinanden, hvor den anden er, og at skabe et fælles udgangspunkt i sine fælles bestræbelser for 

barnets bedste, bliver således et kerneforhold, der rummer både et mellemmenneskeligt og et handlende 

aspekt.’2  

At inddrage barnets stemme 

Som citatet her peger på, så er samarbejdet mellem forældre og personale rettet mod ’noget’, nemlig 

barnets trivsel, udvikling og læring. Samarbejdet består således principielt af tre parter: barn-forældre-

personale. Derfor er det vigtigt, at også barnet kommer til orde. At der ikke alene bliver tale om voksnes 

fortolkninger af barnet (et jeg-det forhold), men at barnets selv får mulighed for at fortælle om hvad, der er 

vigtigt og betydningsfuldt for det. Jo yngre barnet er, desto vanskeligere kan det umiddelbart være at se, 

hvordan det kan komme til orde i samarbejdet.  Ikke desto mindre er det barnet, der er den egentlige 

ekspert på sig selv. Som den norske barndomsforsker, Per Olav Tiller siger: Hvis vi vil vide noget om, 

hvordan det er at være Rasmus på 6 år, så må vi spørge Rasmus’ (frit citeret). 

 

Her vil det i høj grad være op til personalet at sikre, at barnets stemme bliver hørt. Måske ved at invitere 

barnet med i samtalen, måske ved at ’høre det’ på anden vis, fx ved at inddrage iagttagelser eller 

fortællinger fra barnets hverdag i institutionen. Pointen er at lade barnet være nærværende i samarbejdet – 

at fastholde perspektivet på det, så dialogen mellem de voksne hele tiden udspiller sig med en bevidst 

fokus på barnet. Man kan strække sig længere og bliver mere lydhør, når man husker på, at dette ikke alene 

handler om ’mig’ men om ’mig i relation til og/eller på vegne af den anden’. Det fællesskab, som ’det 

fællesskabende møde’ henviser til, er således et fællesskab, der også omfatter barnet, - og i lidt videre 

perspektiv også den børnegruppe, som barnet er en del af. 

Når samarbejdet bliver svært 

I samarbejdet mellem forældre og personale vil der fra tid til anden forekomme situationer, der er 

vanskelige. Der kan være alvorlige emner, der skal tages op, eller svære følelser, der skal håndteres - fx i 

forbindelse med sygdom, dødsfald eller skilsmisse - eller der kan opstå konflikter i opfattelsen af bestemte 

hændelser. I sådanne situationer er det vigtigt at personalet på den ene side formår at sætte sig ind i 

forældrenes følelser og tanker om situationen, og på den anden side også formår at skabe en vis distance til 

disse.  Personalet må kunne lytte uden at føles sig personligt ramt, såret eller trukket ind i følelserne. Det er 

således vigtigt at personalet ikke ’føler som’ forældrene, men ’føler med’, da det ellers ikke vil være muligt 

at være til hjælp for forældrene og ej heller at kunne skelne mellem egne og forældrenes følelser. I 

sympatien – når jeg føler som forældrene -, er der stor risiko for at deres følelser bliver mine, eller modsat 
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at deres følelser bringer mig ind i min egen sorg, angst eller vrede. Der er altså forskel på empati og 

sympati. ’I empatien føler jeg mig ind i den anden, i sympatien føler jeg med den anden.3
   

 

Jeg-du forholdet er således ikke primært præget af sympati, men af empati. Empati indebærer evnen til at 

kunne rumme og anerkende forældrenes følelser – også selv om vi ikke forstår dem, eller ikke er enig i 

deres synspunkter.   I empatien træder vi ud af identifikationen og får øje på, hvor vi er forskellige fra den 

anden, og får derved mulighed for at identificere og reflektere over vore egne følelser. At nå dertil, hvor 

man både kan rumme den andens følelser og mærke sine egne som adskilte herfra, kræver både øvelse og 

selvrefleksion – men først og fremmest forudsætter det vilje til samarbejde på anerkendelsens præmisser. 

Ikke alle samtaler med forældre hverken kan eller skal antage karakter af et jeg-du forhold. Der vil også 

være situationer, hvor jeg-det forholdet er bærende. Det kan fx være i situationer, hvor der forekommer 

trusler, angst eller der er store konflikter. Her kan der være behov for at personalet træder i karakter som 

den professionelle, der definerer situationen og afklarer retningslinjer. Som når man er kommet til skade og 

lægen stiller en diagnose og behandler skaderne. Her er det ikke empatien, der er det vigtigste (selv om den 

hjælper!), men først og fremmest den faglige dygtighed og evnen til at håndtere situationen sikkert.  

I bestræbelserne på at udvikle et godt forældresamarbejde, er det vigtigt at understrege, at det er den 

professionelle, der har ansvaret for at betingelserne herfor er til stede. Uanset hvor store udfordringer, der 

kan være i dette, er det en professionel opgave at etablere rammerne for fællesskabende møder. Kun med 

konkrete erfaringer af at blive mødt her, opstår lysten til at fortsætte dialogen og samarbejdet.  
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