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• Selvstændig konsulent
• Ph.d. fra Twente University i Holland
• Forfatter til artikler og bøger om skoleudvikling, samarbejde, ledelse, 

organisationsudvikling, kulturudvikling, evaluering, m.m. 
• NO!SE; Network of Independent Scholars in Education
• Master i Evaluering fra Syddansk Universitet
• Læreruddannet med erfaring fra normal- og specialområdet 
• Associate og Faculty Advisor v. The Taos Institute
• Sparringspartner for ledere og ledergrupper
• Serieredaktør v. Dansk Psykologisk Forlag
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1. Hvad betyder responsivt forældresamarbejde og hvor 
kommer begrebet fra?

2. Hvad er responsivt forældresamarbejde et opgør med?

3. Hvad kan vi bruge det responsive forældresamarbejde til?

4. Hvordan ser responsivt forældresamarbejde ud? Kendetegn 
og fremgangsmåde?
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Hvad betyder 
responsivt 

forældresamarbejde?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
12.40

mailto:groelund@gmail.com
http://www.groemmertsenlund.dk/


Hvad betyder responsivt forældresamarbejde? 
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• Responsiveness to parents

• Respons kommer fra det latinske responsum =  at respondere - at svare på 
- at reagere på - at handle på
At respondere/at være responderende = at være lydhør, lyttende,     
imødekommende og inddragende, samt at gøre noget med det,  
forældrene siger

• Responsivt forældresamarbejde lægger op til organisatorisk læring og 
praksisudvikling - og indlejrer sig dermed i den pro-aktive skolekultur, hvor 
elev-og forældrestemmer samt mangfoldighed og forskellighed vægtes 
højt i skolens praksis (Lund & Haslebo, 2015; Lund & Winslade, 2018; Lund, 2020b in press).
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Aggressiv Passiv Proaktiv
Skolens klima Frygt, tavshed, modvilje Velvilje, ligegyldighed, 

afhængighed
Inddragelse af elevernes stemmer, 
selvstændighed

Inklusion/
eksklusion

’Ballademagere’ fjernes. 
Elevernes retfærdighedssans 
har ringe plads

’Utilpassede’ lempes gradvist ud De ’anderledes’ bydes i særlig grad 
velkommen

Fleksibilitet Krav om føjelighed Forsøg på fleksibilitet, som 
eleverne oplever som inkonsistent

Respekt for elevernes forpligtelser uden 
for skolen og deres behov for fleksibilitet i 
samarbejdet med skolen

Planlægning af 
undervisningen

Styres oppefra uden 
elevindflydelse

Gode hensigter om kobling til 
elevernes liv, men adskilt fra 
planlægning af undervisningen 

Samskabelse  af undervisningsindhold 
forbundet med elevernes liv og interesser

Pædagogik Eleverne oplever sig 
nedladende behandlet

Uinteressant og kedsommelig 
undervisning

Fælles planlægning af indhold og 
evaluering. Eleverne oplever at blive 
behandlet som voksne

Håndtering af 
elevadfærd

Regler, sanktioner og krav om 
overholdelse

Forsøg på at behandle elever ens 
og retfærdigt, men uden held

Elevindflydelse på at samskabe 
konstruktive kontekster

Håndtering af 
elevernes 
følelser

Elevernes følelser dømmes 
ude

Lærerne forholder sig til elevernes 
følelser på en umoden og tilfældig 
måde

Lærerne lytter til eleverne og tager deres 
følelser alvorligt

Respekt og 
omsorg

Benægtelse af elevernes 
oplevelser med chikane, 
mobning, racisme, mv.

Mangelfuld håndtering af 
elevernes negative oplevelser i 
skolen. Ingen professionelle 
overvejelser eller politikker

Løsningsorienteret dialog med elever med 
henblik på at fastholde og forebygge 
frafald
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Smyth & Hattam, 2004. Skolekultur i et elev-perspektiv

Relations-, ressource-, og 
mulighedstænkning

Individ-, problem- , fejl- og 
mangeltænking

Oplægsholder
Præsentationsnoter
12.42

mailto:groelund@gmail.com
http://www.groemmertsenlund.dk/


De to tænkemåder fører til forskellige 
handlinger

Individ-, problem-, fejl og 
mangeltænkning

Relations-, ressource- og 
mulighedstænkning

Uro i klassen Hvem laver ballade? Hvornår? Hvor 
tit og hvor meget? Hvorfor gør de 
det? Hvad er der galt med dem?
Hvordan kan vi sanktionere dem, så 
de ændrer deres adfærd?

Hvordan kan vi forstå ‘balladen’ fra barnets
og andres perspektiv?
Hvordan kan vi iscenesætte kontekster, 
hvor alle kan indgå og bidrage 
konstruktivt?

Mobning Hvem mobber? Hvem er offeret? 
Hvem er medløbere? Hvor grov er 
mobningen? Hvorfor mobber de? 
Hvorfor bliver de mobbet?

Hvordan kan vi iscenesætte begivenheder, 
hvor eleverne kan udvise kærlig omsorg, 
hjælpsomhed og anerkendelse af forskelle?

Konflikter Hvem startede? Hvad skete der? 
Hvorfor…..??

Hvordan kommer vi bedst muligt videre 
herfra? Hvad vil det være klogt og 
hensigtsmæssigt at gøre nu? 

Vanskeligt
forælder -
samarbejde

Hvorfor er de så besværlige? 
Hvorfor forstår de ikke, hvad vi 
siger? Hvorfor modarbejder de 
skolen?

Hvad er de særligt optagede af? Hvad er 
det, de prøver at fortælle mig? Hvordan 
kan vi bedst muligt komme videre herfra?
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To tænkemåder med betydning for praksis og forældresamarbejde
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Hvorfor tænkemåde er vigtig

 Selvom en tænkemåde for det meste er implicit, kan den være meget stærk og 
overleve, selv om de handlinger, som udspringer fra den, ikke fører til de 
ønskede resultater

 Praksis på skolen formes af, om handlinger udspringer af individ-, problem-, 
fejl og mangeltænkning eller af relations-, ressource- og mulighedstænkning.  
Tænkemåder har en stærk indflydelse på, hvilken social verden der bliver 
samskabt

 I en skole kan modstridende tænkemåder være en del af kulturen – de vil pege 
på noget forskelligt og ”åbne op og lukke ned” for noget forskelligt

 Handlinger har en tendens til at forstærke den tænkemåde, som de udspringer 
fra
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Hvor kommer begrebet fra?
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(2002-03)
• Ingen stigning i læringsudbytte de 

tidligere år (Flat-lined) 
• “Poor morale” og lav involvering
• Ulighed i elevernes læringsudbytte
• Uensartede mål og prioriteringer
• Mange løsrevede og 

usammenhængende indsatser
• Begrænset tiltro til og brug af

forskningsviden og data
• Fokus på overholdelse (compliance)
• Dalende tillid til offentlig uddannelse
• Uro mellem arbejdsmarkedets parter og

uddannelsessektoren
• Stigende tilstrømning til privatskoler
• Ingen sammenhænge mellem politiske

og lokale indsatser

(2012-13)
• Kontinuerlig stigning i læringsudbyttet
• Høj motivation og forpligtethed til

fortsatte forbedringer
• Indsnævre forskelle i læringsudbytte
• Klare strategiske mål; Mål for lærings-

udbyttet med fokus på proces
• Udvalgte virksomme strategier
• Baseret på forskningsviden og data
• Fokus på professional ansvarlighed
• Øget tillid til offentlig uddannelse i

befolkningen
• En længere periode med ´fred´ mellem

parterne
• Øget tilstrømning til de offentlige skoler
• Sammenhænge og overensstemmelse

mellem indsatser og pritorieringer i alle
niveuaer i systemetKilde: Glaze, A., Mattingley, R., & Andrews, R. (2013) 

High school Graduation: K-12 strategies that work. Thousand Oaks, CA: Corwin

Ontario School reforms. Et godt eksempel på professionel 
læring og kulturudvikling
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Hvordan har de gjort 
det?

Graduation Rate for ungdomsuddannelserne

Support every child – reach every student (Ontario, 
2015)
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Vi er i et område, der har risiko for høj segregerings %
Viden – samarbejde med PPR og indsatser  - gør, at vi ser således ud!

Vestre skole på Fyn
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Responsivt forældresamarbejde udspringer af 
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• Forældres og elevers formelle og juridiske rettigheder
- retten til at blive hørt/lyttet til
- retten til inddragelse og medbestemmelse
- retten til at kende til sine rettigheder, herunder klagemuligheder
- retten til tilpasset undervisning med reel undervisningsadgang og 
udbytte, herunder sygeundervisning, støtte, m.m.

• Relationel etik: Anerkendende antagelser om alle familier, forældre og børn 
- retten til at blive mødt med positive forventninger og tilbudt positioner, hvorfra 
man som familie/forældre rent faktisk kan bidrage og samarbejde… 

• En pro-aktiv skolekultur, hvor skolens professionelle uddrager læring fra 
hverdagsbegivenheder og bruger elev- og forældreperspektiver til 
praksisudvikling
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1. Alle har gode grunde til at gøre det, de gør, set ud fra deres eget perspektiv.
(Forstår vi ikke handlingen, må vi blive nysgerrige på, fra hvilket perspektiv, den giver 
mening)

2. Enhver har noget vigtigt og værdifuldt at bidrage med og er dygtig til noget.
(Kan vi ikke se hvad, må vi gøre os mere umage med at spørge ind til og sætte ord på 
andres bidrag og kompetencer)

3. Vi er medskabere af hinanden og hinandens forudsætninger for at fremstå 
kompetente. (Når vi peger på andre, er der samtidig tre fingre, der peger tilbage på os. 
Den måde vi taler om andre på, former deres handlemuligheder)

4. Problemforståelser rummer ønsker og forhåbninger. Lad os tale om ønsker og 
forhåbninger i stedet for problemer og årsager. (Det vi fokuserer på, bliver vores 
virkelighed, så lad os fokusere på det vi ønsker i fremtiden)

5. Den måde, vi forholder os til noget/nogle på, er med til at skærpe vores  
opmærksomhed over for nogle begivenheder/handlinger og får os til at overse 
andre. (Selektiv opmærksomhed, selektiv hukommelse)

Anerkendende antagelser i en relationel etik:
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Hvad lægger responsivt forældresamarbejde op til? 
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• Spørge til forældrenes dårligste oplevelser med skolen (også…)

• Samle forældreklager fx for de seneste 3, 5 eller 7 år og se på tendenser, 
mønstre og budskaber – indkredse forbedringspotentialer

• Møde kritik med empati (forståelse, lydhørhed, anerkendelse og handling)

• Løse børns skoleproblemer hurtigt og effektivt
▫ Være fleksible, være klar til at ændre på rammer, struktur, bemanding
▫ Have en effektiv trivselskultur med fokus på styrkelse af børns skolebelonging
▫ Tilbyde alle børn tilpasset og engagerende undervisning og værdige fællesskaber

• Have et aktivt og effektivt beredskab til håndtering af problemer og konflikter 
med forældre (baseret på formelle rettigheder, relationel etik, men også 
empati og kompetencer/faglighed)
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Forældre ønsker, at skolens praksis og indsatser

Inklusion Eksklusion

øger deres barns lyst til at komme i skole 
(tilstedeværelse)

Fratage retten til at være fysisk og/eller 
mentalt til stede, fx som at blive sendt 
uden for døren eller på skolelederens 
kontor

øger deres barns følelse af fællesskab Marginalisering af børn i klasseværelset,
fx ved at positionere dem som 
vanskelige, besværlige, m.m.

øger deres barns aktive deltagelse Usynliggøre børn, fx ved at fratage dem 
retten til indflydelse, retten til 
medbestemmelse, deltagelse, m.m. (ikke 
at lytte, at ignorere, gøre grin med)

øger deres barns høje relevante læringsudbytte Lavt læringsudbytte, men muligvis 
læring om andre ting (jeg er dum, 
læreren er ond, de andre kan ikke lide 
mig)
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Inklusion handler om alle børns skolebelonging

”Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger 
mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse 
og højt læringsudbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt vare 
på de elever, som er i fare for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt 
udbytte” (Haslebo & Lund, 2014 med inspiration fra Alenkær, 2008)

1. Fysisk tilstedeværelse 
2. Oplevelse af at indgå i et fællesskab
3. Aktiv deltagelse
4. Højt læringsudbytte 

NB. Især oplevelsen af at bidrage til læringsfællesskabet har positiv 
betydning for inklusion og udvikling af positive relationer.
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Hvad er responsivt 
forældresamarbejde et 

opgør med?
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Fem udbredte diskurser om skolehjemsamarbejde
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• Pligtdiskursen 
• Opbakningsdiskursen 
• Deltagelsesdiskursen 
• Omstillingsdiskursen 
• Ansvarsdiskursen

• Ingen af disse tilbyder nyttige positioner eller handle-
muligheder for parterne, men vanskeliggør samarbejdet 

(Knudsen, 2008; 2010, Haslebo & Lund, 2014) 
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Udbredte negative måder at tænke og tale på om forældre

© Gro Emmertsen Lund      groelund@gmail.com  26746148  www.groemmertsenlund.dk

• De ekstremt velforberedte forældre
• De egoistiske forældre
• De afglidende forældre
• De aggressive forældre
• Det uenige forældrepar
(De kritiske og besværlige forældre..)

Ifølge Knudsen (2007) mener skolens professionelle, at de ekstremt 
velforberedte forældre er den sværeste forældretype at håndtere,  idet de retter 
en tredobbelt kritik mod skolen: 

1. De påberåber sig, at deres erfaring som forældre tæller lige så meget som 
lærerens

2. De trækker på professionel viden 
3. De accepterer ikke, at lærernes normer for god elevadfærd er enerådende 
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Udbredte modproduktive antagelser om forældre

1. Hvis børn kommer i problemer i skolen, er det fordi der er noget galt med dem eller 
med deres familie/ i hjemmet

2. Det er forældrenes ansvar, at børnene trives i skolen, hører efter og indordner sig 
skolens standarder

3. Forældre til børn, der ikke lever op til skolens standarder, mangler enten evnen, 
kompetencerne, viljen eller tiden 

4. Det bliver derfor skolens opgave at opdrage forældrene til at opdrage børnene

5. Skolen bør møde alle forældre/familier med de samme forventninger – læse 20 
minutter dagligt, sørge for at barnet er veludhvilet, velernæret, skoleparat, veltilpas 
med selvtillid, læringslyst og alderssvarende sociale færdigheder

6. Er dette ikke tilfældet, kan skolen (desværre) ikke forventes at løfte sin opgave
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Samspilsproblemer, som skole og forældre samarbejder om….

Ideen om negativ social arv har bidt sig så meget fast, at den er blevet en 
forklaringsmodel for en række helt almindelige skoleproblemer.
(Elsborg et al., 1999; Hattam & Smyth, 2015)

Mobning

Konflikter

Holdt udenfor

Utryg ved læreren

Faglige udfordringer
Mangler udfordringer

Larm og uro i timerne
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mailto:groelund@gmail.com
http://www.groemmertsenlund.dk/


© Gro Emmertsen Lund      groelund@gmail.com  26746148  www.groemmertsenlund.dk

Hvad kan vi bruge 
det responsive 

forældresamarbejde til?
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Responsivt forældresamarbejde
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• er et bidrag til at skabe et mere velfungerende og gensidigt 
tilfredsstillende skole-hjemsamarbejde, herunder at forbedre 
skolens måde at løse udfordringer på, både 
▫ børns skoleproblemer og
▫ de udfordringer, der kan være i forbindelse med forældresamarbejdet, når 

børns situationer i skolen giver anledning til øget fokus/samarbejde 

• er en hjælp til skolens professionelle i deres arbejde med at 
invitere forældrene ind i en samarbejdsrelation som 
▫ ligeværdige samarbejdspartnere, 
▫ eksperter på eget barn og 
▫ bidragydere til skolens arbejde/indsatser for alle børns trivsel og læring i 

skolen
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 At inddrage flere forældre end de sædvanligt opbakkende forældre

 At skabe læring og viden om børns perspektiver på og oplevelser i og med skolen 

 At skabe læring om skolens praksis og kultur – og indkredse forbedringsmuligheder

 At løse skoleproblemer hurtigt og effektivt og langtidsholdbart

 At styrke alle børns skolebelonging (trivsel, læring og tilhør) 

 At udforske forskellige forhåbninger og ideer til indsatser, som skolen kan iværksætte 

for at øge elevers skoleglæde/trivsel/læring

 At skabe fælles forpligtelser og samarbejde om barnets skoletrivsel og læring 

(medejerskab hos forældrene) 

 At øge respekten for folkeskolen i offentligheden 

 At skabe flere positive historier om skolen 

 At vende eksklusionsprocesser til inklusionsprocesser – undgå skoleskift pga. 

skoleproblemer (undgå klager og historier i medierne)

Responsivt forældresamarbejde søger 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.23
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En sjette diskurs: Samarbejdsdiskursen:
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• Lytning og lydhørhed
• Oprigtig interesse for elev-og forældreperspektiver
• Anerkendende udforskning (anerkendende spørgsmål)
• Optagethed af skolens praksis (kultur) og praksisudvikling (den 

lærende organisation) 
• Relationsudvikling og skolebelonging
• Opmærksomhed på positionering og sprogets skabende kraft
• Skolen tager ansvaret for børns skoletrivsel og for løsning af børns 

skoleproblemer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.25En central kvalitet er evnen til at arbejde kreativt med samtalen som håndværk og kunstform – at skabe samtalemæssige rum, hvor skolens professionelle og forældrene motiveres til at engagere sig aktivt i livlige/livgivende dialoger om de centrale udfordringer/løsninger, som de står overfor i forhold til børns skoletrivsel og læringsglæde. Lader man som lærere og ledere i skolen indsatser til styrkelse af børns skoletrivsel og læring tage afsæt i forældres og elevers perspektiver og erfaringer, giver man samtidig afkald på definitionsretten. Skolens professionelle påtager sig ansvaret for handling og intervention, men lader dette være informeret af forældre og elevers perspektiver, behov og drømme. Alle ses som ressourcer for forandring og som nødvendig energi til at handle positivt og problemopløsende. Lysten til at handle og forandre opstår som en respons på deltagelse i livgivende samtaler, som har været betydningsfulde og vedkommende; og som har handlet om præcis de emner og spørgsmål, der er vigtige for elever og forældre. Her spiller lederen og lærerne en central rolle i at facilitere samtalen, så den særlige kvalitet ved en responsiv og undersøgende tilgang giver ideer til handling, samt lyst til at engagere sig, hvor ejerskab og motivation bliver drivkraften. (At blive lyttet til – at blive hørt – at blive inddraget – at kunne agere – værdighed-Inklusionsspiralen) 
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1. Møder lægges med respekt for forældres arbejdstider

2. Væk fra bekymringsbreve og bekymringsmøder (fra indkaldelse til invitation)

3. Fælles udarbejdelse af dagsorden baseret på udforskning af forhåbninger og 
ideer (samskabe en god kontekst)

4. Mødeskabelon der former en positiv og genoprettende kommunikation med 
fokus på ideer til handlinger, der kan tænkes at afhjælpe problemstillingen 

NB. Hvis barnet skal med til mødet, skal det forberedes nøje, hvordan deres 
stemme kan stå centralt og hvordan mødet kan afholdes på en for dem rar, 
respektfuld og tryg måde, som giver dem håb og positive selv- og fremtidsbilleder

Samarbejdsdiskursen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.27
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Hvordan ser responsivt 
forældresamarbejde ud? Kendetegn og 

fremgangsmåde?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.30
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Grundantagelser i responsivt forældresamarbejde:

1. Alle forældre og elever har ressourcer, evner og kompetencer og er villige til at 
samarbejde, at dele ideer og få indflydelse. 

2. Alle forældre er eksperter på deres barn og taler som ambassadører for deres barn. Når 
forældre møder skolen med kritik, er det fordi, de reelt er bekymrede og kede af det, og de 
gør det ud fra et håb om at få hjælp. 

3. Forældre kan ikke gøres ansvarlige for det, der sker i skolen. Forældre kan ikke fjernstyre 
deres børn. 

4. Alle forældre vil det bedste for deres barn og gør det bedste for deres barn. Alle forældre 
er også optagede af elevgruppens trivsel og vil gerne bidrage til alle børns trivsel i skolen.   

5. Det er skolens ansvar at skabe rammerne og relationerne for alle  børns trivsel og læring i 
skolen. Når børn ikke trives i skolen, er det primært skolens ansvar at iværksætte 
indsatser/handlinger, der kan bringe barnet tilbage i skoletrivsel

6. Forældre kan bidrage og hjælpe skolen, bl.a. ved at formidle barnets perspektiv på    
skolens praksisser, at dele erfaringer omkring hvad der kan være hjælpsomt i  forhold til 
barnet, samt at viderebringe anerkendelse til skolens professionelle for det, de gør, som 
barnet har fundet hjælpsomt.  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.31 – drøft med sideperson hvilke af de her antagelser, I er enige i Det er sådanne antagelser, der danner fundament for et responsivt forældresamarbejde . Husk antagelser udgør de dybere lag i en kultur – og handlinger udspringer af antagelser Jeres forældre har brug for at blive mødt af jer med disse antagelser – og jeres praksis må udspringe af disse 3 min + 5 min drøftelse 
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Vigtige overvejelser i responsivt forældresamarbejde, når 
børn kommer i skoleproblemer
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1. Hvordan skal vi sætte kontekst for samarbejdet?

2. Hvordan skal vi tale om/adressere problemer?

3. Hvordan skal vi respondere på forældres og elevers stemmer?

4. Hvordan skal vi positionere forældrene?

5. Hvilke handlemuligheder skal vi forme for forældrene?

6. Hvordan kan vi sandsynliggøre inklusion/elevtrivsel som resultat?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.40  Det væsentlige i udviklingen af velfungerende samarbejde er, at skolen inviterer forældrene ind i dialogen som vidende, respekterede og kloge. Dialogen skal handle om, hvordan skolen kan afhjælpe de problemer, som eleven er havnet i i skolen. Eleven skal ikke opfattes som problemet, og forældrene skal have mulighed for at bringe deres gode erfaringer og ideer til bords. Skolens professionelle skal lytte til og værdsætte eleven og forældrene. Gennem lydhørhed og villighed til at ændre på praksis udvikler de sammen et godt samarbejde med fokus på ideer og handlemuligheder, som skolen kan sætte i værk for at forsøge at afhjælpe problemstillingerne.
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”En uklar kontekst inviterer vanvid ind i lokalet”

Peter Lang
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.42
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Alt det usagte. Kontekst/psykologisk kontrakt mellem aktørerne er 
afgørende. 

Eksplicitte forventninger Implicitte forventninger

Skolens 
professionelle 

/ mødelederen 

Det er os, er formulerer
problemstillinger og ønsker

Forældrene lytter og tager ved 
lære

Samtalerne bygger på det, vi har 
observeret

Forældrene respekterer de 
skoleprofessionelles kompetencer

Forældrene er indstillede på at
”løse” skoleproblemerne –bakke op

Forældrenes 
/elevens  

Fortrolighed i forhold til eksterne 
aktører

Hjælp til at komme ud af en
vanskelig situation/periode 

Tillid til at skolen støtter og 
arbejder på at løse barnets 
skoleproblemer

Skolens professionelle er lyttende,  
tillidsskabende, kompetente
De er villige til at se på egen andel 
og tage ansvar for børns problemer i 
skolen
De stiller virksomme og respektfulde 
spørgsmål
Overskrider ikke grænser til det 
private rum

? ?

? ?
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
13. 43Der kan være alle mulige implicitte og eksplicitte forventninger i spil
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Forskellige positioner i problemhåndteringssamtaler

”Besøgende”:

• ser ingen særlige problemer eller  
forbedringsområder

• deltager mere af pligt end af interesse
• har begrænset lyst til at deltage 
• prøver at finde en grimasse, der kan passe

”Klager”:

• oplever store problemer
• ønsker at problemerne løses
• vil gerne bidrage
• tillægger skyld og ansvar til andre
• mener, at andre skal ændre sig først

”Hjælper”:

• oplever store problemer
• ønsker, at problemerne løses
• vil gerne bidrage
• er villig til at udforske egen andel i 

problemerne
• er villig til selv at ændre adfærd

En uklar kontekst kan skubbe aktører over i klager- eller 
besøgende-positionen
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.46
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Nyttig viden for skolens professionelle 

• At være opmærksom på, at positioner skabes i relationer 
(kommunikation, fortællinger, diskurser)

• At være opmærksom på, at en deltager kan flytte sig mellem alle tre 
positioner i én samtale

• At overveje, i hvilken udstrækning positionen er skabt i relationen 
mellem deltagerne, og i hvilken udstrækning den er skabt i andre 
relationer 

• At invitere ”besøgende” og ”klagere” ind i positionen som 
”Hjælper”
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.49
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Kendetegn ved responsive samtaler mellem skole 
og familie
o Samtalen er tidsbegrænset og aftalebestemt (kontekst, invitation, dagsorden, 

formål)
o Relationen mellem aktørerne er professionel versus privat (skolen/familien). 

Asymmetrisk relation. Magt og afmagt. En hjælperelation. 
o En udforskning af de muligheder og ideer, som aktørerne i fællesskab kan 

udtænke, og som skolen kan iværksætte (også fint, hvis der er noget 
forældrene kan gøre)

o Fokus er på skolesituationen og ikke privatlivet
o Deltagerne reflekterer og er i dialog med hinanden
o Formålet med samtalen er, at skolens professionelle (måske også elever og 

forældre) opdager nye handlemuligheder
o Handlemulighederne skal leve op til loven, være praktisk lade-sig-gørlige og 

kunne gøre en reel forskel i forhold til afhjælpe elevens skoleproblemer 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.51 
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Brug af metode/skabelon til at få håndteret 
skoleproblemer i et samarbejde med forældrene på 
en måde, så processen kan karakteriseres som 
vellykket 

Vellykket håndtering: 
• så skoleproblemerne bliver løst hurtigt og hensigtsmæssigt
• så elever og forældre oplever tiltro, tillid og samarbejde med skolen
• så elevens plads i skolens fællesskab er værdigt, aktivt og udviklende
• med inklusion (alle fire former) som resultat. Eller somme tider med 

overflyttelse til andet skoletilbud som resultat, men hvor beslutningen 
og processen foregår i et værdigt og vellykket samarbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.52Fx LØFT-Skema eller 5D eller andetBrug af metoder – ingen metoder virker i sig selvOpmærksomhedspunkterForbedringsmulighederEr målet at lave en god handleplan sammen med forældrene? 
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5D-metoden: 

Velkomst, forhåbninger og formål v/mødeleder. (sætte en rar og god kontekst)
1. Definition: Hvordan får vi bedst muligt afhjulpet den/de problemstillinger, 

vi står med? (It is not the person that is the problem, but the problem that 
is the problem) 

2. Discovery: Udforskningen? Hvad er vores bedste erfaringer ifht. sådan en 
problemstilling/på trods af problemstillingen? Hvilke ressourcer 
(personlige, relationelle, strukturelle, m.m.) har vi/kan vi styrke?

3. Dream: Hvilke drømme/forhåbninger har vi? Hvordan ser de forskellige 
drømmescenarier ud? 

4. Design: Hvad kan vi sammen og hver især gøre for at realisere drømmene? 
5. Delivery: Vi lægger en plan sammen herfor og kigger efter tegn på 

fremgang, som vi deler næste gang, vi taler sammen.
Afrunding, anerkendelse, positive forhåbninger og tak, v/mødeleder. 

Hav gerne et stort A3-ark liggende på bordet med fase 1 i midten og de fire øvrige i hvert sit hjørne
- og så fungerer samtalen som en slags brainstorming. 
Hvis man har brug for hjælpespørgsmål, så er 1-2 i hver fase tilstrækkeligt. Samtidig er det vigtigt at 
have den grundlæggende tænkning "på plads" som fundament for samtalen.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.55
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Formålet 
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Samskabe en god kontekst med 
udspring i, at I forstår, at eleven 
befinder sig i en svær situation i 
skolen, og at I må gøre noget for at 
hjælpe 

1

Bede forældrene om hjælp til at finde 
på løsninger, som I kan iværksætte for 
at hjælpe eleven i skolen (Formålet er 
at lave en god indsats- og handleplan)

2

Byde elev- og forældreperspektiver 
velkommen, lytte indgående, udforske 
og påskønne (Fokus på forhåbninger/ 
drømme, ressourcer, relationer)

3

Iværksæt indsatser. Bevare ansvaret for at løse 
problemerne i skolen. Opbyg og vedligehold tillid, 
tiltro og håb (fx ved at holde øje med tegn på 
fremgang og sætte ord på disse)

4

5
Indsatserne hjælper eleven i 
skolen samt styrker samarbejdet 
med forældrene således, at det 
ikke udvikler sig til 
samarbejdsvanskeligheder 
mellem skole og forældre

6 Barnets trivsel i skolen er 
genetableret, og familien kan se 
en vej frem og har håb for 
fremtiden (vellykket indsats = 
vellykket samarbejde)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
13.58
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Rigtig god fornøjelse med 
det responsive forældresamarbejde 

Hvis du vil høre mere eller læse noget om min forskning,
kan jeg henvise til www.groemmertsenlund.dk
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
14.00

mailto:groelund@gmail.com
http://www.groemmertsenlund.dk/


Mere læsning?

Haslebo, G. & Lund, G. E. (2014): Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag. 
Lund, G. E. & Haslebo, G. E. (2015): Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag.
Lund, G. E. (2017): Making Exclusionary processes in schools visible. Ph.D.-thesis. Twente University

Lund, G. E. & Winslade, J. (2018): Responding to interactive troubles in schools – Implications for School 
Culture. Wisdom in Education, CSUSB ScholarWorks, California State University San Bernardino, College of 
Education.
Lund, G. E. & Winslade, J. (2018): Håndtering af samspilsproblemer i skolen – et spørgsmål om skolekultur. 
Relationel Praksis, Volume 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace. Læs artiklen her

Lund, G. E. (in prep): Responsivt forældresamarbejde. Tidsskrift for Læreruddannelse og Profession. University 
College Nordjylland. 
Lund, G. E. (Forthcoming): Creating School harmony. In S. McNamee, M. M. Gergen, C. Camargo Borges, & E. 
Rasera (Eds.), The SAGE Handbook of Social Constructionist Practice. London: Sage Publications.
Lund, G. E. (in print): Kulturudvikling – et spadestik dybere. Aktionsforskning i en folkeskole. I Aktionsforskning 
I et læringsperspektiv. Hans Reitzels Forlag. 
Lund, G. E. (in print): Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen. Pædagogisk 
Psykologisk Tidsskrift.

Se debatindlæg, m.m. på www.groemmertsenlund.dk
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