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Case (skole)  
 
 

Hvordan god organisering er grundlaget for eksplorativ dialog 
 
Udarbejdet af Ulla Kofoed, lektor, UCC 
 
Under et interview af forældre og lærere der handler om forældresamarbejde udtaler flere af 

forældrene, at det er kedeligt at skulle høre om det faglige ved fællesmøderne. Interview af 

lærerne viser, at de også har problemer med at indgå i samtale om det faglige. En lærer udtaler 

ligefremt, at de ikke ønsker at konfrontere forældrene med det faglige når de er på hjemmebesøg. 

Grunden er, siger læreren, at "det skal være mere afslappet og ikke så problematisk". Det er et 

alvorligt dilemma, hvis det eleverne lærer i skolen er så kedeligt, at forældrene ikke gider høre om 

det eller så problematisk, at lærerne ikke kan tale med forældrene om det? 

 

Hvordan samtales der om det faglige i forældresamataler? 

Spørger man nærmere ind, viser det sig, at det ikke er viden og indsigt i elevernes faglighed der 

fylder i forældresamtalerne. Ud fra forældrenes perspektiv er det faglige derimod, synonymt med 

en gennemgang af fagene. Altså at eleverne skal læse fra side det til side det. For lærere viste det 

faglige sig, at være synonymt med elevernes standpunkt i de pågældende fag og handler altså ikke 

om, hvad eleverne lærer og hvordan de kan støttes i fagene.  

 

Samtale om det faglige, hvor læreren f.eks. inddrager forældrene i, hvordan eleverne lærer at 

udtrykke sig mundtligt om faglig matematik, og hvordan forældrene kan følge med og støtte op 

om denne udvikling, indgår ikke i de foretagne interviews eller observationer. De samtaler vi 

observerede foregik mere som fx: ”Det går rigtig godt med…i matematik”, eller ”hun har svært ved 

at følge med i timerne, hun rækker sjældent hånden op, hun er meget stille.” 

 

Et eksempel fra praksis 

Nedenstående eksempel stammer fra en forældresamtale i 9. klasse: Moren beder læreren om en 

forklaring på, hvorfor datteren er gået fra karakteren 10 og ned til 7 i dansk. Læreren svarer, at det 

er fordi datteren ikke præsterer godt nok. Moderen vender sig mod datteren og siger: "Der kan du 

se hvad jeg sagde, du præsterer ikke godt nok." Derefter følger lidt småsnak, der ikke omhandler 

det faglige. Eksemplet viser hvordan både lærer, forældre og elev stiller sig tilfreds med udtalelsen 

om, at eleven "ikke præsterer godt nok". Ingen af parterne er, i denne samtale, blevet klogere på 
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hvad det præcist er, eleven ikke præsterer godt nok, og hvordan hun kan støttes i at komme 

videre.  

 

At skabe rum for sprogudviklende samtaler 
Skal skole-hjemsamarbejdet få betydning for elevernes læring, må lærerne tilrettelægge samtaler, 

der omhandler elevernes læring og hvordan eleverne kan støttes i denne læreproces. Denne 

samtaleform griber ind i den måde forældresamarbejde organiseres på og i den måde skolen og 

lærerne betragter forældrene på. Altså, at forældrene respekteres og anerkendes som en reel 

resurse. I praksis betyder det, at forældresamarbejdet må tænkes ind i som en del af 

undervisningen i en didaktik, hvor mål, indhold og organisering udgør rammerne. Nedenstående 

case er hentet fra en skole i Odense og er netop planlagt ind i en sådan didaktisk ramme. 

 
Et eksempel fra praksis 
Eksemplet viser, hvordan organiseringen af det fælles møde mellem lærere og forældre spiller en 

afgørende rolle i forhold til dialogen mellem forældrene. Samtidig viser det, hvordan lærerne 

formår at synliggøre, hvordan de tilrettelægger undervisningen for at udvikle elevernes sproglige 

og faglige læring. Ved på forhånd at have organiseret, hvordan forældrene skal sidde og hvordan 

de skal indgå i dialog, har lærerne skabt et trygt rum for dialog. Idet processen på forældremødet, 

er parallelt med den proces der finder sted i klassen, giver det forældre en reel mulighed for at 

forstå, hvad der foregår i undervisningen og støtte op om deres barn også uden for skolens 

rammer. Eksemplet sætter yderligere fokus på, hvordan kommunikation med en nytilkommen far, 

der ikke behersker det danske sprog lykkes, fordi lærerne på forhånd har forholdt sig professionelt 

til, hvordan alle forældre kan inddrages i kommunikationen.  

 

Indledningsvis præsenterer lærerne via PowerPoints forældrene for de kommunikationsstrukturer, 

de bruger i undervisningen for at aktivere og strukturere elevernes mundtlige sprog. Efterfølgende 

afprøver forældrene syv udvalgte situationer. Før hver kommunikationssituation forklarer læreren 

formålet.  

 

Under PowerPoint-fremvisningen forklarer lærerne, hvordan de benytter kommunikations-

strukturerne i de forskellige fag i undervisningen, og hvordan denne organisering understøtter 

elevernes faglighed og samarbejde. Bl.a. fortæller de, at flere elever får mulighed for at sige noget, 

og at flere af de elever som ikke plejer at tale sammen, nu taler med hinanden. Lærerne peger 

også på, at eleverne er blevet bedre til at lytte til hinanden, og at den enkelte elev bliver set. 

 

Selv om forældrene lytter interesseret er der meget få, der stiller spørgsmål. Efter PowerPoint-

fremvisningen bliver forældrene sat i konkrete kommunikationssituationer. Her går det for alvor 
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op for dem, hvad lærerne mener, når de fortæller om hvorfor og hvordan de organiserer 

undervisningen, så alle får mulighed for at tale om det faglige indhold. Ved den første øvelse står 

forældrene på gulvet og skal tale med den nærmeste partner i 2 minutter, inden de går videre til 

en ny partner.  

 

Imens forældrene afprøver kommunikationsstrukturerne har jeg som observatør fokus på en 

nyankommen far, der har vanskeligheder ved at tale det danske sprog. Indledningsvis taler faren 

taler med en mor, der giver sig god tid til at lytte, og begge parter smiler og nikker inden de går 

videre til en ny samtalepartner.  Ved den efterfølgende fælles samtale, hvor der nu er mange der 

siger noget, bemærker en forældre, at de ligesom bliver tvunget ud i samtalesituationer. En anden 

at det først føltes lidt kunstigt, men at det er et godt redskab til at tale sammen. En tredje er 

interesseret i om eleverne "går med på den". 

 

Under alle aktiviteter indgår den nyankomne far aktivt med både at lytte, stille spørgsmål og 

udveksle synspunkter. For alle forældre gælder, at jo flere aktiviteter de kommer igennem jo 

nemmere bliver det at samtale og stille spørgsmål. En af aktiviteterne går ud på at stille sig op 

efter størrelse. En far tager resolut fat om skulderne på den nyankomne far og stiller ham forrest, 

hvilket får alle forældrene til at grine. Disse organiserede og strukturerede samtalerum giver den 

nyankomne far og klassens andre forældre konkrete eksempler på det der sker i undervisningen. 

Idet de er involveret i de samme kommunikationsstrukturer som deres børn indgår i, får de en reel 

chance til at forstå, hvad der foregår i undervisningen og hvordan. De har derfor noget fælles at 

samtale om og stille spørgsmål til. At strukturerne yderligere giver anledning til at indgå i 

relationer, hvor man kommer til at grine sammen, er en ekstra gevinst for fællesskabet.  

 

Den nyankomne fars søn 

Det, den nyankomne far oplever på forældremødet, kan sammenlignes med det hans søn oplever i 

forhold til klassefællesskabet og undervisningen i skolen, som forældresamarbejdet jo handler om. 

Når eleverne skal lære dansk som andetsprog, er det af fundamental betydning, at skolens ansatte 

forholder sig professionelt til såvel indholdet som organiseringen af indholdet. Skal sønnen udvikle 

sine dansksproglige færdigheder, hvilket gælder både sproget dansk og fagsproget, er det vigtigt 

at sønnen indgår aktivt i forskellige kommunikationssituationer og med forskellige 

kommunikationspartnere. Det er netop det, der er pointen med at fremme samtaler mellem 

forældre og børn om, hvad der fagligt sker i skolen. Dette kan imidlertid kun ske, hvis forældrene 

indgår i dialog og får en forståelse af, hvad der foregår i undervisningen og samtaler med barnet 

om det på sprog, der falder naturligt i hjemmet. 
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Kommunikation centralt i undervisningen og i forældresamarbejdet 

Lærerne: 

 har haft som mål, at give forældrene en viden om hvordan og hvorfor eleverne indgår i 

forskellige kommunikationsstrukturer i klassen. 

 har tilpasset indholdet til forældrene ved først at give et teoretisk overblik og derefter 

inddrage forældrene i konkrete kommunikationsstrukturer. 

 har organiseret hvor og hvordan forældrene skal sidde 

 

Derfor optræder lærerne på forældremødet med et stort fagligt overblik. Samtidig skaber de rum 

for dialog mellem forældrene og mellem forældre og lærere, hvor alle bliver set og hørt. Ved både 

at give et fagligt overblik og samtidig aktivt inddrage forældrene i udvalgte strukturer, skaber 

lærerne reel mulighed for, at forældrene kan forstå hvad der foregår i undervisningen. Samtidig 

hjælper de forældrene til at sætte faglige ord på, så de ved en senere lejlighed kan referere til de 

enkelte kommunikationssituationer.  

Hvad betyder det helt konkret i den faglige undervisning? 

Dette forældremøde giver den nytilkomne far mulighed for, på sit eget sprog, at tale med sin søn 

om undervisningen og knytte det sammen med det, han selv har oplevet. Igennem denne samtale 

får sønnen mulighed for at reflektere det han har lært i skolen, stille spørgsmål og udvikle og 

udfordre sig sprogligt og fagligt.  

 

Som eksemplet viser, opstår rum for sprogudviklende samtaler ikke af sig selv. De skal skabes, 

tilrettelægges og organiseres. Her har skolen og lærerne et betydeligt ansvar. 


