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Redskab  
 
 
 

Kilometertjek af mangfoldigheden 
 
En god måde at starte en forandrings- og udviklingsproces i retning af en mere inkluderende og 
mangfoldig pædagogisk praksis i skole og/eller dagtilbud er, at ledelsen laver et ’kilometertjek’ af 
holdningen til mangfoldighed i ledergruppen og blandt medarbejdere såvel som forældre. Dette 
giver ledelsen en fornemmelse for, hvor åben skolen/dagtilbuddet er i forhold til modtagelsen af 
nyankomne flygtninge-/indvandrerforældre. Det giver også ledelsen et fingerpeg om, hvor der skal 
sættes ind med holdningsbearbejdning og/eller kompetenceudvikling. Samtidig er 
kilometertjekket en god anledning til at sætte mangfoldighed på dagsordenen, som noget man 
forholder sig aktivt og refleksivt til blandt medarbejdere såvel som forældre. 
 
Kilometertjekket kan udføres på individuelt og kollektivt plan ved hjælp af en række spørgsmål, 
som ledelse, medarbejdere og forældre skal forholde sig til. Det er den personlige stillingtagen, 
som er i fokus.  
 
Øvelsen kan fx afvikles på et personalemøde eller et forældremøde. 
 
Kilometertjekkets spørgsmål er formuleret med inspiration fra LO’s mangfoldighedsbarometer 
(2004) og Institut for menneskerettigheders mangfoldighedshjul (2008). 
 

 
Fremgangsmåde 1: Individuel skriftlig besvarelse 
 
Præsentér ledelsesteamet, medarbejderne og/eller forældrene for nedenstående spørgeskema. 
Lad dem udfylde skemaet individuelt. Herefter lægges pointene sammen jævnfør nedenstående 
pointsystem. Antallet af point siger noget om forandringsparatheden og åbenheden over for 
mangfoldigheden. 
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Kilometertjek af mangfoldigheden 
1. Forældresammensætningen på skolen/i dagtilbuddet bør afspejle 
befolkningen i distriktet. Skolen/dagtilbuddet bør aktivt tiltrække ALLE 
distriktets børn/familier.  

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

2. Alle forældre accepteres og er velkomne uanset baggrund og personlige 
livsstil. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

3. Det er en fordel for skolen/dagtilbuddet, hvis der er mange forskellige 
forældre og børn. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

4. Hos os lægger vi ikke mærke til forældrenes og børnenes baggrund.           Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

5. Alle nyankomne forældre og deres børn skal tilbydes en tilpasset 
modtagelse og støtte den første tid i skolen/dagtilbuddet. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

6. Det er en god idé, at alle nyankomne forældre får tilknyttet en 
kontaktperson, der kender skolen/dagtilbuddet godt. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

7. Jeg bryder mig ikke om, at der bliver talt sprog i skolen/dagtilbuddet, som 
alle ikke kan forstå. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

8. Når man modtager nye forældre og børn, er det vigtigt, at man er åben 
overfor, at man ikke nødvendigvis fortsætter forældresamarbejdet, som 
man plejer. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

9. Når jeg ikke forstår nyankomne flygtninge-/indvandrerforældres adfærd, 
så spørger jeg, hvorfor de gør og siger, som de gør. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

10. Det er besværligt at samarbejde med forældre, som ikke ligner mig selv.           Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

11. Skolens/dagtilbuddets værdier skal ikke tilpasses mindretallet.           Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

12. Hvis nogle forældre ikke kan/vil spise maden, der bliver serveret ved 
skolens/dagtilbuddets fællesarrangementer, må de selv tage noget med. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

13. Det ville være lettere at samarbejde med forældre, der ikke ligner os 
selv, hvis de ville opføre sig ligesom os. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 
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14. Hvis nyankomne forældre ikke kan nok dansk til at kunne deltage i 
forældremøderne, så skal de have tilbud om tolk. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

15. Alle forældre skal have mulighed for at bidrage til forældresamarbejdet.           Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

16. Jeg forsøger altid at få forældrenes forskellig viden, perspektiver og 
kompetencer aktivt i spil i forældresamarbejdet. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

17. Jeg oplever, at man kan være med til at påvirke værdierne på vores 
skole/i vores dagtilbud. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

18. Vores skole/dagtilbud har brug for mangfoldigheden for at blive en god 
skole/dagtilbud. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

19. Hos os er det ikke usædvanligt, at forældrene danner kliker og sætter 
sig sammen med dem, der ligner dem selv mest, når der er forældremøder 
eller andre fællesarrangementer. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

20. Ledelsen blander sig ikke, hvis nogle medarbejdere eller forældre joker 
med andre om medarbejderes eller forældres etniske herkomst eller 
kulturelle baggrund. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

21. Vores skole/dagtilbud er meget fleksibel i forhold til nyankomne 
forældres kulturelle baggrund, familiemæssige situation, behov m.m. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

22. Når jeg laver sjov, kan det godt være, at det virker lidt hårdt, men det er 
kærlig ment. 

          Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 

23. Forældrenes forskelligheder er en forhindring for det gode samarbejde.           Enig 
          Ved ikke 
          Uenig 
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Pointsystemet 
Svarmuligheder Enig Ved ikke Uenig Point 

Spørgsmål 1 2 1 0  

Spørgsmål 2 2 1 0  

Spørgsmål 3 2 1 0  

Spørgsmål 4 0 1 2  

Spørgsmål 5 2 1 0  

Spørgsmål 6 2 1 0  

Spørgsmål 7 0 1 2  

Spørgsmål 8 2 1 0  

Spørgsmål 9 2 1 0  

Spørgsmål 10 0 1 2  

Spørgsmål 11 0 1 2  

Spørgsmål 12 0 1 2  

Spørgsmål 13 0 1 2  

Spørgsmål 14 2 1 0  

Spørgsmål 15 2 1 0  

Spørgsmål 16 2 1 0  

Spørgsmål 17 2 1 0  

Spørgsmål 18 2 1 0  

Spørgsmål 19 0 1 2  

Spørgsmål 20 0 1 2  

Spørgsmål 21 2 1 0  

Spørgsmål 22 0 1 2  

Spørgsmål 23 0 1 2  

Sum     

 
 

Vurdering 
0-15 point: Lavt niveau af forandringsparathed og åbenhed over for mangfoldighed 
Du og din skole/dagtilbud er ikke særlig åbne overfor nye forældre og børn, der har en anden 
baggrund end din egen. I det hele taget udviser du/I skepsis overfor nye tiltag. 
Skolen/dagtilbuddet har brug for at udvikle og styrke arbejdet med mangfoldigheden. Der er brug 
for tiltag fra ledelsens, medarbejdernes såvel som forældrenes side. På nuværende tidspunkt 
fremstår skolen/dagtilbuddet med en manglende evne til at få det bedste ud af mangfoldigheden. 
Et godt sted at starte er at bruge øvelserne og redskaberne under temaet ”Refleksiv praksis” i 
materialesamlingen, Styrket samarbejde med nyankomne forældre på 
vpt.dk/nyankomneforaeldre.  
 
16-30 point: Moderat niveau af forandringsparathed og åbenhed over for mangfoldighed 
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Du/I arbejder med mangfoldigheden, men der er oplagte udviklingsmuligheder. 
Skolen/dagtilbuddet har nogle grundlæggende værdier, der fremmer et ressourcesyn på 
mangfoldigheden, men nu skal disse værdier aktiveres i praksis. Et godt sted at starte er at gøre 
brug af redskaberne i under temaet ”Fællesskabsdidaktik” i materialesamlingen, ”Styrket 
samarbejde med nyankomne forældre” på vpt.dk/nyankomneforaeldre.  
 
31-46 point: Højt niveau af forandringsparathed og åbenhed over for mangfoldighed 
Du og din skole/dagtilbud er godt i gang med at udvikle og implementere en bevidst strategi for at 
få det bedste ud af mangfoldigheden i forældre- og børnegruppen. Mangfoldigheden bruges aktivt 
til at gøre skolen/dagtilbuddet endnu bedre. Der er plads til individuelle hensyn, som alle kan få 
gavn af. Målet er mere mangfoldighed, ikke mindre. Du og din skole/dagtilbud er klar til at tage 
imod nyankomne flygtninge-/indvandrerfamilier. Fortsæt det gode arbejde og bliv inspireret af 
materialesamlingen, ”Styrket samarbejde med nyankomne forældre” på 
vpt.dk/nyankomneforaeldre. 
 
 

Fremgangsmåde 2: Kollektiv Open Space 
Kilometertjekkets spørgsmål kan også bruges i en kollektiv Open Space øvelse, hvor 
ledelsesteamet stiller spørgsmålene og faciliterer en uddybende refleksiv dialog. Fordelen ved at 
arbejde med kilometertjekket på kollektivt plan er, at man kan få en mere nuanceret forståelse af 
folks holdninger. Samtidig er der mulighed for, at deltagerne kan blive klogere og skifte 
mening/holdning i løbet af processen. 
 
Øvelsen udføres i et lokale, hvor der er plads til at deltagerne kan bevæge sig frit rundt efter ’de to 
fødders lov’. I tre af lokalets hjørner hænger man svarmulighederne [ja/enig], [nej/uenig] og [ved 
ikke]. Alle deltagerne starter med at stå i midten af lokalet. Herefter stiller facilitatoren et 
spørgsmål ad gangen. Deltagerne får tid til at placere sig i det hjørne, der matcher deres 
holdning/mening. Herefter beder facilitatoren deltagerne om at uddybe, hvorfor de står, hvor de 
står. Det bør være frivilligt, om man ønsker at uddybe sin holdning. Der skal også være mulighed 
for, at deltagerne kan skifte holdning og således flytte hjørne undervejs, hvis andre deltageres 
uddybninger overbeviser dem om et holdningsskifte. Det er vigtigt, at facilitatoren kan håndtere 
potentielle konflikter. 
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