
- med  afsæt i Hjernen & Hjertet  

Det gode forældresamarbejde 



Kl. 08.00 Velkomst 

- Tjek ind: Præsentation af underviser og deltagere 

- Erfaringer med Hjernen & Hjertet indtil nu.... 

Kl. 08.20 Oplæg v/ Inge Schoug Larsen: Det gode forældresamarbejdes DNA 

Kl. 09.30 Pause 

Kl. 09.45 Drøftelse i grupper:  

 - Hvad kendetegner den gode forældresamtale? 

 - Hvordan ønsker vi at Hjernen & Hjertet skal bidrage til forældresamarbejdet? 

Kl. 10.10 Konkret case med forældresamtale 

 - Intro til øvelsen 

 - Om perspektivskifte 

 - Øvelse x 2 

 - Refleksioner og dialog 

Kl. 11.15 Kort pause 

Kl.  11.25 Par-interview: Hvordan kan jeg bruge dagens input til min egen faglige 
udvikling? 

Kl.  11.45 Afrunding og valuering af dagen 

Kl. 12.00 Tak for i dag! 



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 



På den anden side….. 

 Stor effekt af tidlig, målrettet indsats 

 Forebyggelse frem for behandling 

 Professionelle undlader ofte at sætte ind i tide 
pga. usikkerhed 

 Mangler redskaber til dokumentation 

 Samlet overblik over hele den pædagogiske 
indsats 

 Der kaldes på nye former for inddragelse af 
forældre  

 



Dialogprofil 



Dialogprofil 



Mestringsgrader 



Et vigtigt citat: 

”Husk at mestring af alle kriterier i 
’Hjernen & Hjertet’ siger lige så meget om 
institutionen og de voksne som om 
barnet!” 
 
 
 
 
C. Pedersen: Forældresamarbejdets missing link. Omsigt. dk 



Mestring er (også) udtryk for sociale 
positioner 

Social inddrift 

Social uddrift 

• Risiko for stærkt fokus på 
 individ og kompetence – 
frem for fællesskab og 
deltagelse 
 

•Kompetencer er koblet til 
sociale sammenhænge  
 

•Hvordan kan vi sætte 
fokus på muligheder for  
at styrke de sociale 
betingelser for mestring? 
 
 
 
 

Kilde: Carsten Pedersen: 
Forældresamarbejdets missing link 





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 
 



Schoug Erhvervspsykologi 14 

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



Martin Buber (1878-1965) 

 Bubers centrale lære handler om 
hvad det vil sige at være 
menneske og hvad det betyder at 
være i et fællesskab 

 

 Ønskede at fremme samtalen 
mellem mennesker 



Det fællesskabende møde 

 

•  Dialogen er mere og andet end et 
middel til at nå et bestemt mål. Den 
skaber en mening i sig selv.  
 

•  At tale om og handle ud fra et 
fællesskabt virkelighedsbillede. 

 



Martin Buber 
 Jeg-Det forhold: Den anden fremtræder som objekt for mig. 

Definerende og fortolkende.  
 

Jeg gør noget med/ved den anden med et bestemt formål for  
øje 
 

Fx: læreren, der giver eleven en karakter for sin præstation eller  
pædagogen, der beder barnet sætte sig ud i garderoben, når det   
ikke hører efter.  

 
 

 Jeg-Du forhold: Den anden fremtræder som subjekt for mig. 
Etablering af intersubjektivitet 

 

 Jeg deler den andens oplevelse – oplever på samme måde et øjeblik.  
 

 Fx: Når pædagogen deler barnets begejstring for en myretues liv eller en 
togbane, der bliver helt vildt stor og flot… og lader sig rive med….  
Når pædagogen lytter til forældrenes bekymring for deres barns trivsel og 
lader sin egen vurdering træde lidt i baggrunden for at møde forældrenes 
bekymring anerkendende 



Jeg-Du kommer før Jeg’et 

 Individet har i sig et 
medfødt ’Du’, og 
bliver til menneske 
gennem dette ’Du’ – 
bliver til et ’Jeg’ 
 

 Sterns relaterings-
domæner 



Martin Buber 

  

”Jeg kan aldrig forandre noget i den anden  

uden at lade mig selv forandre af ham/hende.” 



Martin Buber 

 Jeg-Du forholdet er ikke primært præget af sympati, 
men af empati.  

 Empati indebærer evnen til at kunne rumme og 
anerkende den anden – også selv om vi ikke forstår 
dem, eller ikke er enig i deres synspunkter. 
 

 I dag ville vi kalde den evne  
for mentalisering.... 

 



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.  

21 



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 



Mentalisering 

•  Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud 
fra de mentale tilstande, der kan ligge bag. 

•  Mentalisering er at have sind på sinde, både sit eget 
sind og den andens sind. 

•  Mentalisering er (at bestræbe sig på) at se sig selv 
udefra og den anden indefra. 

•  Mentalisering er at tænke og føle klart på samme 
tid. 

 



Kilde: Maja Nørgard Jacobsen 24 



Drøft i grupper 
 

 

 Hvordan ønsker vi at Hjernen & Hjertet 
skal bidrage til forældre-samarbejdet? 
 

  - Hvad kan redskabet, som vi skal bruge? 

  - Noget vi skal være særligt opmærksomme på? 

 



Kaspers diagram 



Samtalens rammer 

Trin 1: Ydre rammer 

 Sted 

 Indretning 

 Vand/kaffe/the 

 

Trin 2: Mental forberedelse 

 Forventninger  
(feedforward) 

 Grounding 

 Fokus 
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Trin 3: Indledning 
• Kontakt: Velkomst, 
øjenkontakt, matching 
• Kontrakt: Tidsramme, 
formål 
 
Trin 4: Afrunding 
• Fokuspunkter 
• Aftaler 
 



Case: Håndtering af forskelle 

 Gennemgå/rollespil et møde med forældre til Kasper og 2 
pædagoger, hvor samtalen tager udgangspunkt i Pelles Hjerne 
& hjerte-diagram.  
 

1. Fordel rollerne og tænk over, hvad der kunne være vigtigt for hver især 
at tage op i samtalen (5-10 min) 
 

2. Gennemfør mødet og gør anvendelse af de redskaber I har fået i dag: 
Jeg-Du, jeg-Det forhold, positionering, mentalisering m.m. (15-20 min) 
 

3. Evaluer efterfølgende: Hvordan gik det? Hvad mon henholdsvis 
forældre og pædagoger går hjem med? (ca. 5-10 min) 
 

4. Skift perspektiv og gentag øvelsen og brug de erfaringer I gjorde jer i 
1.runde  
 

5. Særlige læringspointer? Deles i plenum 


