
Indsæt hjælpelinjer til  
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 
hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  
1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 
3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 
4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 
VIA University College 
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Kvalificering til en ny opgave i den flerkulturelle skole? 
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Erfaringer med specialiserings-
modul i læreruddannelsen  
 
”Ressourcebaseret skole-hjem-samarbejde” 
 
– Studerende efterlyser metoder til traditionelle 

samarbejdsformer.  
 

– Studerende har ikke fokus på behovene i den 
flerkulturelle skole.  
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Lærere på efter- og videreuddannelse 

Oplever at … 

 

Skole-hjem samarbejde med forældre til børn med dansk 
som andetsprog er en ny og vanskelig opgave 

 

 

Udtryk for 
1. Problemdiskurs 

 
2. Oplevelse af fremmedhed og usikkerhed  
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Kalder på kvalificering  

 
1. Behov for viden & erfaring 

– Kulturel mangfoldighed som potentiale i den flerkulturelle skole  

– Forældres vidensressourcer og muligheder for at støtte deres barns læring 

 

2. Behov for kulturelle kompetencer  
– Håndtering af ”fremmedhed” 

– Konkrete erfaringer med dialog  

– Forankring i organisationen 
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1. Behov for viden & erfaring 
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Forældre som ressource  
 
– hovedpointer fra forskning 

  
 
 

1. Forældrenes positive deltagelse i deres barns skolegang har en signifikant 
effekt på deres barns skoleresultater.   

 
2. Alle børn – uanset forældrenes uddannelsesniveau, kan forbedre deres 

læringsudbytte og få mere positive erfaringer i skolen, hvis skole og hjem 
samarbejder godt.  
 

 
Forældreinvolvering indebærer et væsentligt potentiale i forhold til børns læring. 
  
 

Kilder: Desforges 2003, Nordahl 2008, Harris & Goodall 2008, 

 
 



Læring = omdrejningspunkt & mål 

 
– Ikke blot et spørgsmål om at få forældrene til at komme 

til sociale aktiviteter på skolen  (Harris & Goodall 2008)  

 
– Mest signifikant når forældre deltager i læringsaktiviteter 
 (Kofoed 2010) 
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Hvordan kan forældre deltage i deres barns 
    

læring? 
 
 
 

Ud over  
 
– At hjælpe med lektier 
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Forældrenes betydning for deres barns læring  

 
 
    

Kobling  
Kognitivt  

(erfaringer legitimeres/aktiveres)  

 
 

Emotionelt /socialt 
(identiteten legitimeres/anerkendes)  

 
 
Forudsætningen for læring er, at det nye kan knyttes an til 
det kendte:  
 9 

 
 
 

Elevens 
eksisterende 

viden/ 
erfaring  

Den nye  
læring 

Forældre 
(hjemmets 
erfarings-
verden) 



Hvordan kan forældre støtte deres barns læring? 

I hverdagen hos alle familier er der forskellige former for viden og 
færdigheder, som indgår i og udvikles i det liv som familien lever  

 
– Fx sproglige og kulturelle ressourcer 

 

Forældrene kan  
medvirke ved at  
aktivere deres børns  
erfaringer & viden  
 
 

Alle forældre har en funktion i forhold til barnets læring 
og er en værdifuld ressource ….. 
 
Også selv om forældrene ikke har majoritetssprog/ faglig viden  
 
 
 
(Harris & Goodall 2008, Kofoed 2010; Nordahl, T. 2008) 



Men hvad med forældre som 
kaldes ‘ressourcesvage’?  

– Forældresamarbejde baseret på mangelsyn 
fastholder forældre i passive roller. (Matthiesen 2016) 

 

– Gode grunde til at gå ressourceorienteret til værks  

→ udnytte potentialerne i at forældrene får muligheder for 
 (aktiv) deltagelse 

– Nødvendigt at kende til forældrenes erfaringsbaggrund  
for at få øje på ressourcer - og koble til dem  

 
Udfordringen: 
Ressourcer kan være ukendte for personer, som har en anden kulturel baggrund 
– og en anden erfaringsbaggrund  

 
 
 
 



Pilotprojekt  
Baseret på ”Funds of Knowledge” 

 
– Hvordan kan lærere og 

pædagoger få indblik i 
deres elevers videns-
ressourcer på en sådan 
måde, at det bliver 
muligt at opbygge 
konstruktive relationer 
med forældrene og 
tilrettelægge en mere 
kulturelt relevant 
pædagogik? 
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Kulturelt relevant undervisning 

knytter an til familiernes vidensressourcer 



En lærer om at se anderledes på eleverne 

”Det er forbløffende, hvad man kan finde ud af, når man lytter  
og observerer – og reflekterer over, hvad folk siger. Jeg husker  
en familie, jeg besøgte… [moren] havde snakket med mig om  
sit job… Jeg vidste, at hun var sygeplejerske, men ikke mere  
end det. Jeg vidste ikke noget om alle de andre ting hun  
lavede i sin fritid. Hun var en fantastisk kok. Og hun syede og 
lavede håndarbejde, og jeg lærte en masse andre ting om 
faren, ud over hans job…. Jeg indsamlede mere information.  
Jeg så eleverne i et andet lys, fordi jeg begyndte at se dem  
som bidragere til undervisningen. ..Før var det mig, der kom  
med opgaver, de skulle klare hjemme. Det var en hel anden  
tilgang.” 
 

Kilde: Gonzáles m.fl. 2005: 186, egen oversættelse 
 



Vidensressourcer i familien  
-indblik og inddragelse 
 
200 hjemmebesøg hos familierne  
 

Udgangspunkt: Forældrene er eksperterne og har værdifulde 
viden og erfaringer. 

 

Dialog om fx 

 

1. Familiens (migrations)historie og netværk  

 

2. Familiens arbejdserfaringer  

 

3. Rutiner og praksisser i hjemmet  

 



Erfaringer fra et pilotprojekt 

– Flertallet af lærerne erfarede, at deres syn på 
forældrene blev ændret af hjemmebesøget.  

 ”Mine fordomme blev gjort til skamme.”  
 
– De opdagede ressourcer i familierne, som de ikke 

før havde kendt til.  
 ”Hun (en mor) havde mange flere ressourcer 
 end jeg var opmærksom på, havde boet i 
 mange lande og kendte mange sprog.” 
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Andre lærerudtalelser 
 
– ”I skolen ser vi det, som børnene ikke kan – de ting, som ikke 

fungerer. Når vi kommer på besøg hjemme, ser vi en hel 
masse, der helt tydeligt fungerer. At der er mange ting, som 
der er styr på.  
 

– De her besøg har givet lyst til og mod på at besøge nogle af 
de familier, som vi har rigtig svært ved at etablere et 
ordentligt samarbejde med. Når man tænker på, hvor 
givende det har været i forhold til at skabe kontakt, og hvad 
man kan snakke med barnet om bagefter, fordi man har fået 
den her viden – der er simpelthen så meget man kan bygge 
på. Det må der også være for de familier, som vi har svært 
ved at få fat i eller de familier, som lige er flyttet hertil og 
hvor vi tænker, hvordan kan vi dog få startet. 

 
 

16 



Eksempler på ressourcer: 
 
 Viden om: 
– At bevæge sig i et internationalt felt og have kontakter ude i 

verden 
– Forskellige kulturelle praksisser - og forståelse herfor  
– Interkulturel kompetence 
– Forskellige sprog og religioner 
– Krig, fred og konfliktløsning – at leve sammen på tværs af 

forskellige religioner og etnisk tilknytning 
– Forskellige politiske styreformer og deres konsekvenser  
– At agere i nye sammenhænge 
– Religionsfrihed og frihed til at vælge uddannelse 
– Hvordan man får en familie til at fungere  
– At klare sig trods vanskelige forhold i familien 
– At lære nyt sprog og tage en uddannelse i et nyt land 
– Migration og hvad det vil sige at flygte fra eller forlade sit 

hjemland og etablere sig i et nyt land 
– Etablering af selvstændig virksomhed 
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Mere generelle udtryk for ressourcer i 
forbindelse med håndtering af  
hverdagslivet  

 
– Kærlighed, varme, omsorg, humor, lune og lighed i 

familien  
– Menneskeligt overskud, der gør det muligt fx ikke 

at blive slået ud af racistiske oplevelser 
– Gæstfrihed 
– Social kapital og netværk  
– Ønsket om at klare sig i samfundet og etablere 

relationer til andre danskere og forældre i skolen 
– Ønsket om at støtte børnene i deres skolegang og 

i, at de får en uddannelse 
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Andre erfaringer fra pilotprojektet 

 
Hjemmebesøg kan føre til bedre relationer, 
hvor forældrene kommer på banen. 

 
”Med forældre som vi tidligere 
 ikke en gang kunne sende  en 
besked til, kan vi nu få  
kontakt og snakke med dem  
på skolen.” 
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Resultater 
 
 
1. De professionelle kommer i 

dialog med forældrene 
2. De professionelle får indblik 

i familiernes videns-
ressourcer gennem 
dialogen (direkte erfaringer) 

3. Forældrene får mulighed 
for at bidrage med deres 
ressourcer   

4. Både eleverne og 
forældrene oplever, at 
hjemmets erfaringer er 
værdifulde.  
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2. Behov for kulturelle kompetencer 

Kulturel kompetence i den flerkulturelle skole 
 
 Evnen til at udnytte mulighederne i kulturel fleksibilitet og i tilbuddet  
 om det fleksible fællesskab  (Hastrup 2004) 

 
– Interpersonelle & kommunikative kompetencer  

 

Udvikling af denne professionel kompetence 
– Transformativ – ændring af tænkning, mindset, optikker, praksis  

– Lange individuelle processer  

– Fremmes af konkrete erfaringer  

– Fungerer bedst ikke som tillæg til, men som integreret i uddannelsen 

– Fordrer forankring i organisationen (nytter ikke med monokulturelle politikker & 
praksisser)  

 

(Wallace 2000) 
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Fremmedhed 

– Over for personer som man ikke selv er socialiseret sammen 
med (ikke samme baggrund) 
 

– Kan vanskeliggøre professionelt arbejde i flerkulturelle 
kontekster, som kræver håndtering af 
– Forskellige (og ofte ukendte) kulturelle opfattelser og praksisser  

– Forskellige sproglige baggrunde 

– Kompleksiteten (flertydighed i kulturelle indflydelser) i situationer og relationer 

– Pluralisme: Accept af og respekt for erfaringer, kulturelle praksisser, værdier mm. 
som er anderledes i forhold til ens egne  

 

- En professionel håndtering fordrer kulturel kompetence 
 

(Wallace 2000) 
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Konsekvenser af fremmedhed 

 
Børns og familiers ’fremmedhed’ overfor skolens  
middelklasseværdier og -praksisser får ofte følge af  
lærernes ’fremmedhed’ over for og uvidenhed om  
’andre folks’ børn, deres sociale netværk og  
boligområder (Delpit 1995, 2006; Lange 2003) 

 
  
Denne fremmedhed bidrager til, de kan opleve 
samarbejdet med forældre i ’udsatte positioner’ som 
udfordrende. Familierne virker ‘ressourcesvage’. 
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Fremmedhed kan føre til 
berøringsangst og tilbageholdenhed 

 
 

”Jeg ville ikke have spurgt (forældrene) til deres baggrund, 
hvis ikke jeg havde haft det her kursus. Jeg ville have været 
bange for at virke snagende.” 
 
Lærer og kursist på efteruddannelseskursus om skole-hjem 
samarbejde.  
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Det handler bl.a. om mod til at turde 
indgå i relationer til ”andre folk” 
Lærerstuderende med somalisk baggrund i et interview 
om, hvordan læreruddannelsen kan give mulighed for at 
udvikle de kulturelle kompetencer, som der er brug for i 
forhold til skole-hjem samarbejde: 
 
Hun undrer sig over, at medstuderende er så optaget af, at 
hun går anderledes klædt. De ser hende som fremmed. 
 
Hun foreslår, at der i uddannelsen rammesættes møder og 
diskussioner mellem studerende med forskellige kulturelle 
baggrunde. (Konkrete erfaringer med dialog ”på tværs”) 
 
”Det handler om at snakke sammen på tværs – som 
mennesker.” 
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Spørgsmål 
 
 
Kommentarer 
 
 
Diskussion  
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