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Case (skole): Hindringer for dialog og 
samarbejde 
 
 
Udarbejdet af Ulla Kofoed, lektor, UCC  
 
Nedenstående eksempel viser, hvordan manglende overvejelser over skriftlig kommunikation, 
indhold og organisering kan medvirke til at hindre dialog og samarbejde. Eksemplet stammer fra 
et forældrearrangementet for fire klasser i overbygningen hvor målene er: At forældrene opnår en 
dybere indsigt i de store elevers undervisning og at flersprogede forældre får mulighed for at tale 
med andre forældre. 
 
Lærerne ønsker at sammenkoble de fire klasser og kombinere traditionelle skole-hjemsamtaler 
med værksteder, hvor forældrene er aktivt deltagende. Derudover skal forældrene have mulighed 
for at tale med klassens faglærere og at tale sammen indbyrdes. På trods af, at lærerne har sat et 
tydeligt mål for arrangementet, viser eksemplet, at hverken indhold eller organisering er rettet 
mod målet. Der er for mange ting i spil og der er for mange ting, der er overladt til forældrene selv 
og til tilfældigheder. Helt afgørende er de ringe muligheder for kommunikation og dialog. 

"”Vi forestillede os, at især forældre med anden etnisk baggrund havde behov for 
at se, hvordan deres børn lærer i den danske skole, så de fik et bedre grundlag 

for at hjælpe deres børn med lektier og snakke om skolen i det hele taget. Men vi 
formåede ikke at informere disse forældre tydeligt nok.”  

Afprøvning af cafemodel i overbygningen 
Lærerne ønsker at afprøve en cafemodel de er blevet inspireret af fra naboskolen. I denne model 
er alle faglærerne til stede samtidig og forældrene drikker kaffe og samtaler med de andre 
forældre, imens de venter på samtalerne med faglærerne. Det optimale ville have været, at hver 
klasse havde en dag med forældresamtaler og værksteder. Men fordi faglærerne underviser i alle 
fire klasser og ikke ønsker at møde op fire dage i træk, vælger lærere at tilrettelægge 
arrangementet over to dage.  
 
Det store antal af elever og forældre, som denne organisering medfører, giver anledning til 
følgende spørgsmål og refleksioner:  
 

 Der kan let opstå kø ved de forskellige faglærere.  

 Prioriterer forældrene de fag de ikke har så stort kendskab til?  
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 Prioriterer forældrene de fag hvor det ikke går så godt?   

 På grund af tidsfaktoren er der fare for en monologisk fremvisning af fagene i sted for en 

dialog og en mere konkret indsigt i et fagligt emne. Forældrenes indsigt i undervisningen vil 

derfor blive minimal.  

 Hvordan er muligheden for at indgå i dialog med andre end dem man ofte henvender sig til 

eller i forvejen kender? 

På trods af ovenstående refleksioner, vælger lærerne at afprøve modellen på de givne vilkår. Det 
endelige resultat er et forældremøde struktureret som en cafemodel for to klasser på én gang, 
hvor fagene fysik, biologi, geografi, dansk, matematik, engelsk, tysk og samfundsfag er 
repræsenteret. 
 
De fag, hvor der skal foregå værkstedsaktiviteter, er valgt fordi det er nye fag og fordi forældrene 
ikke kender faglokalerne. Derudover ønsker dansklæreren at inddrage forældrene i Cooperativ 
Learning (CL), som eleverne arbejder med i faget dansk. Værkstederne er derfor kommet til at 
bestå af dansk, fysik/kemi og biologi/geografi. For at give en sammenhæng i forløbet har lærerne 
valgt ”Landbrug og vand” som et overordnet tema for værkstederne.  
 
Indholdet i værkstederne 
I fysik/kemi og biologi/geografilokalerne viser lærerne lysbilleder og forsøg, der relaterer sig til 
emnet Landbrug og vand. I danskværkstedet har læreren forberedt et undervisningsforløb i essay-
genren, som er struktureret ved hjælp af CL strukturer.  
 
Organisering 
Den fysiske placering af værksteder og samtalerum ligger langt fra hinanden. Faglokalerne, hvori 
der foregår værkstedsaktiviteter, er placeret på 2. sal, hvorimod dansklokalet og samtalelokalerne 
ligger på en lang smal gang på 1. sal. Cafeen, der består af to borde med stole, kaffe, the og 
småkager er placeret på en repos midt imellem de to etager. 
 
Der er hængt sedler op på dørene til de forskellige faglokaler. Her kan forældrene bestille tid til 
samtale med matematik-, samfundsfags- og sproglærerne. Tidsmæssigt er det ikke muligt for alle 
forældre at komme til at tale med alle lærerne. Forældrene bliver derfor bedt om at vælge de 
lærere fra, som de ikke finder det nødvendigt at tale med. Dette er i modstrid med de ønsker og 
spørgsmål lærerne stillede under planlægningen, hvor de udtrykte håb om, at forældrene 
prioriterede de fag, de ikke havde så stort kendskab til, og både valgte de fag hvor det gik godt og 
de fag hvor det ikke gik så godt. 
 
Skriftlig kommunikation  
Den skriftlige kommunikation på gangene viser sig ikke at være brugbar. Især ikke for de forældre 
der ikke kender skolens kulturer.  Fx hænger en plakat i cafeen, hvor forældre og elever kan hente 
information om, hvad der sker i danskværkstedet. 
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På plakaten står: 
 

"Kom og vær med, så I kan se, hvordan en dansktime typisk kan se ud. 
Vi skal læse et kort essay ”Om kaffe”. 

Ved hjælp af nogle Cooperative Learning strukturer 
gennemgås genren, essayet læses og nogle få opgaver skal løses. 

Møde på midten og En for alle – genren 
Rollelæsning – teksten læses 

Dobbeltcirkler – opgaver 
 
Teksten på plakaten er svær at overskue og er skrevet i et indforstået sprog, som mange forælde 
ikke har mulighed for at forstå.  Måske er det grunden til, at flere forældre fravælger 
danskværkstedet, heriblandt alle nyankomne og flersprogede forældre.  
 
Den skriftlige kommunikation fra skole til forældre, har vist sig at være en generel udfordring for 
skolerne. Dette gælder også de invitationer der er sendt ud til forældrene på forældreintra i 
forbindelse med arrangementet. Forældrenes udtalelser viser, at de ikke er klar over hvad der skal 
foregå og hvor samtaler og værksteder finder sted. Resultatet er, at mange forældre udelukkende 
kommer til samtalerne, for dem kender de i forvejen. Da forældrene undervejs bliver gjort 
opmærksomme på, at der også er åbent i faglokalerne, reagerer de positivt. Derimod undgår de 
danskværkstedet.  
 
En af lærerne reflekterede efterfølgende: ”Vi forestillede os, at især forældre med anden etnisk 
baggrund havde behov for at se, hvordan deres børn lærer i den danske skole, så de fik et bedre 
grundlag for at hjælpe deres børn med lektier og snakke om skolen i det hele taget. Men vi 
formåede ikke at informere disse forældre tydeligt nok.” 
 
Forældreintra: en hjælp eller en hindring? 
Spørgsmålet er, om forældreintra er en hindring eller en støtte til forældrene. Udtalelser som ”det 
står jo på nettet”, er med til at dokumentere at læreren har gjort sit arbejde. På den anden side 
ekskluderes de forældre, som ikke er på nettet, som ikke ved hvornår og hvor tit der kommer 
meddelelser eller som ikke forstår indholdet. Kommunikationen er derfor ikke klaret med en 
invitation via forældreintra.  
 
Lærerens opgave er, at gøre indholdet klart, tydeligt og sprogligt tilgængeligt for alle forældre og 
derudover opbygge en kultur og en ramme for kommunikation på forældreintra. En 
kommunikation der giver mulighed for dialog og spørgsmål. Er dette ikke muligt, må der forsøges 
kommunikation ad anden vej. 
 
Hvilke opgaver skal forældrene stilles over for?  
I danskværkstedet har læreren forberedt en aktivitet med udgangspunkt i Cooperativ Learning. 
Aktiviteten starter, når der er 4 forældre og elever til stede. Ud fra en tekst skal gruppen samtale 
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om et essay, der er målrettet 9. klasse. Opgaven er meget krævende og kompleks i forhold til 
danskfaglige og dansksproglige kompetencer og en stor udfordring for alle. I særdeleshed for de 
flersprogede forældre. Indholdet er svært og giver ingen mening for forældrene at deltage i.  
 
I stedet for at inddrage forældrene kan denne oplevelse tværtimod medføre en følelse af 
utilstrækkelighed. En elev siger i spøg til sin mor: "så kan du se hvordan jeg har det!"  
 
Cafesnak 
Forældrenes oplevelser af mødet med lærerne og faglokalerne er meget forskellige, men generelt 
har det ikke har været klart for forældrene, hvad der er blevet sagt. 

 
Forældreudtalelser indhentet i cafeen: 
Det var ærgerligt, at samfundslæreren ikke havde lavet en plan.  
Vi var heldige at kunne stå og tale med dansklæreren. Havde der været mange 
mennesker havde vi ikke fået talt sammen.  
Måske er det lidt overfladisk?  
Vi var ikke til undervisning i danskværkstedet, fordi vi ikke orkede at tænke en tanke. 
Vi vil hellere tale om vores barn (forældre af dansk oprindelse)  

 
De fleste forældre af dansk oprindelse går direkte hen til væggen, hvor oversigten over lokaler og 
tidspunkter for samtaler hænger. Selv om oversigten ikke hænger umiddelbart tilgængelig er det 
er tydeligt, at de ved hvor de skal hente informationerne. Abdi og hans familie ser ikke opslaget. 
Derimod bliver de mødt af en lærer, der så snart han ser Abdi siger: "Kommer du nu for sent 
igen?" Da jeg som observatør spørger Abdi, om han skal besøge værkstederne, siger han, at han 
ikke har fået nogen seddel om, at der er værksteder. Moren taler ikke dansk og har en ældre søn 
med som tolk. Familien siger, at de foretrækker at tale med lærerne frem for at se lokalerne. De 
har kigget ind i det lokale hvor dansklæreren sidder, men gik ikke ind. De har ikke lyst til at gå 
ovenpå til de andre faglokaler. De har talt med engelsklæreren. Det går ikke så godt med Abdi, 
som ser lidt forlegen ud. Familien er enige om, at samtaler med lærerne er vigtig og at det er lige 
meget om samtalerne foregår i skolen eller hjemme. Da jeg spørger Abdi, om han taler med sin 
mor om lektionerne, siger han, at han aldrig taler med sin mor om skolen. Måske ved hun heller 
ikke, at han kommer for sent?  
 
En etnisk dansk familie fortæller, at de har været glade for at se faglokalerne. Problemet er, at 
tidsskemaerne ikke har fungeret og at der har været lange køer til de lærere, hvor der er samtaler. 
De har derfor ikke fået talt med samfundsfagslæreren. De ville også gerne tale med dansk- og 
matematiklæreren. "Tale mere specifikt om vores barn" siger de. I fysik- og kemilokalet har de fået 
udleveret den nationale test, men de har ikke fået mulighed for at kommentere den. De giver 
udtryk for, at de ikke har meget kontakt med skolen, og at de ønsker flere samtaler. De bryder sig 
ikke om fællesarrangementerne, fordi lærerne mest taler om holdninger til forskellige 
problemstillinger.  
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Flere forældre giver udtryk for, at den udleverede seddel eller informationen på nettet ikke er god 
nok. De ved simpelthen ikke hvad, hvor og hvordan det skal foregå. Andre forældre ytrer ønske 
om at de til næste år kan få en samtale med lærerne inden de skal udfylde uddannelsesønsker. 
 
Et naturligt miljø for kommunikation og fællesskab 
Et af lærernes mål var også, at de flersprogede børns forældre fik mulighed for at tale med de 
andre forældre. Dette skete i ringe grad fordi ganske få forældre brugte cafeen. Årsagen var, at 
cafeen var placeret langt fra samtalerum og værksteder. Der var således ikke skabt et naturligt 
miljø for kommunikation og fællesskab i cafeen. Snakken opstod uden for lokalerne, når 
forældrene stod i kø og ventede på samtale eller uden for værkstederne. 
 
Konklusion 
Det er altså ikke er nok at beskrive målet, hvis ikke indhold og organisering er struktureret så det 
understøtter målet for inddragelse af og dialog med forældrene. I evalueringen af arrangementet 
blev følgende tydeligt:  
 
 Kommunikationen på forældreintra var ikke er klar og målrettet målgruppen. Der var flere forældre, 

der ikke vidste hvad der skulle foregå eller hvornår samtalerne fandt sted.  

 Kommunikationen på stedet var ikke tilstrækkelig synlig og den var flere steder for indforstået.   

 Aktiviteterne i værkstederne fik forskellig respons. I de værksteder, hvor der var fremvisning og enkelte 

forsøg, skulle forældrene ikke præstere og sættes på prøve. Her oplever de at få indsigt i faget og at de 

kan komme og gå som det passer i forhold til samtalerne. Til gengæld var aktiviteten i danskværkstedet 

for uklart beskrevet og indholdsmæssig for vanskelig for størstedelen af forældrene og især for de 

flersprogede forældre, så værkstedet fravælges.    

 Samtalerne med lærerne var dels præget af at ikke alle vidste hvor de skulle skrive sig op til samtalerne 

og dels af forsinkelser og manglende struktur.  

 Den fysiske placering af værksteder, samtaler og café spiller ikke tilstrækkelig godt sammen og især 

caféen giver ikke det ønskede resultat ift. at skabe dialog og fællesskab blandt forældrene.  

 

Refleksionsopgave: 
 
1. Overvej hvordan man kunne forbedre kommunikationsformerne i casen? 
2. Overvej hvordan man kunne tilpasse de aktiviteter, der skulle give indsigt i elevernes 

læring, så de sprogligt og fagligt tog højde for gruppen af nyankomne og flersprogede 
forældre?   

3. Overvej hvordan samtalerne med lærerne kunne struktureres bedre både organisatorisk 
og indholdsmæssigt? 

4. Overvej hvordan man kunne forbedre rammer og indhold for forældredialogen?  


