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Forord

Dette	materiale	’leverer	ikke	varen’,	forstået	som	færdige	løsninger,	generelle	metoder,	fikse	tricks,	
værktøjer og redskaber til forældreinddragelse i vejledningen. Så den læser, som har sådanne forvent-
ninger,	vil	muligvis	blive	skuffet.	Vi	vil	alligevel	opfordre	til	vedholdenhed	og	’lokke’	læseren	med,	at	vi	til	
gengæld i dette materiale sætter fokus på, hvordan det enkelte UU-center og den enkelte UU-vejleder 
udvikler sine egne måder at leve op til kravet om forældreinddragelse i vejledningen. Og vel at mærke 
gør det i et samarbejde med de mennesker, som har ’aktier’ i den praksis, som hele samarbejdet handler 
om	-	nemlig	den	unges	valgprocesser	og	valg.	Materialet	giver	således	idéer	til	systematisk	refleksion	på	
baggrund af en demokratisk og anerkendende proces til brug for udvikling.

Arbejdet i videncenterprojektet, som ligger til grund for materialet, har fundet sted i perioden november 
2006 til juni 2008. Inspirationsmaterialet er blevet til i et samarbejde mellem videncentermedarbejderne 
i projektet ’Forældreinddragelse i vejledningen i UU-centrene’ og vejledere fra to UU-centre; UU-Køben-
havn og UU-Vejle.

De involverede personer er:

Fra UU-København: Jeppe Johansen, Lone Mølholm og Jeannett Skov•	

Fra UU-Vejle: Jan Andersen, Anne Henriksen, Per Knudsen og Bodil Maack•	

Fra VUE:  Rita Buhl, Barbara Day, Trine Harck og Per Bram Hinløv•	

Derudover har nogle forældre fra henholdsvis København og Vejle været involveret.

Inspirationshæftet er udarbejdet af Rita Buhl, Barbara Day og Trine Harck.

Vi ønsker læsere god fornøjelse med såvel inspirationsmaterialet som eventuelle kommende udviklings-
arbejder og praksis i forbindelse med forældreinddragelse i vejledningen.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning 
den 1. juli 2008
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1.0 Indledning
Forældreinddragelse i vejledningen ikke bare kan men skal	finde	sted	ifølge	lovgivning	om	vejledning	i	
Ungdommens Uddannelsesvejledning, herefter UU. Denne præcisering kommer som opfølgning på bl.a. 
to undersøgelser om forældre og vejledning foretaget af Rambøll Management for undervisningsmini-
steriet i 2004 og 20051. Med pålægget om forældreinddragelse følger dog ikke nogen klar formulering 
af,	på	hvilken	måde	forældre	skal	inddrages.	Dette	medfører,	at	aktiviteten	og	definitionen	af	begrebet	
forældreinddragelse må udmøntes af det enkelte UU.

Det fremgår af såvel dansk lovgivning2, evaluering3 og undersøgelser4, at forældreinddragelse er noget 
vejledere forestår, initierer og metodegør. Det fremgår også, at forældreinddragelse i høj grad handler 
om at sikre forældre information om uddannelserne, med henblik på at de kan og forventes at ’assiste-
re’	vejlederne	med	at	få	den	unge	til	at	træffe	det rigtige og realistiske uddannelsesvalg. Men er forældre 
ikke inddraget, længe før vejledning bliver en del af de unges valgprocesser? I så fald kunne samarbejdet 
underbygges af en undersøgelse af forældres begreb om, hvordan de er inddraget, hvordan de kan og 
ønsker at samarbejde med vejlederen og ikke mindst, hvilken betydning de tilskriver dette samarbejde.

Evalueringsinstituttets evalueringsrapport anbefaler på baggrund af deres evaluering af UU-centrenes 
aktiviteter i forhold til forældreinddragelse, at der i samarbejde mellem forskere og vejledere udvikles 
metoder til forældreinddragelse. Projektet ’Forældreinddragelse i vejledningen i UU-centrene’, har knyt-
tet an til anbefalingerne fra EVA. Vi har i projektet designet to udviklingsarbejder inspireret af Charlotte 
Højholts begreb om praksisforskning (Højholt 2005) og her tilstræbt et ’forskningsfællesskab’ med 
såvel vejledere som forældre. I de to udviklingsarbejder har vi været optaget af at sætte spørgsmål ved 
den	umiddelbart	givne	måde	at	definere	forældreinddragelse	på.	Vi	har	sat	fokus	på,	hvordan	vi	kunne	
udvikle begrebet om forældreinddragelse og metoder hertil på baggrund af samarbejde mellem de tre 
praksisser; hos forældre, hos vejledere og hos videncentermedarbejdere.

1 Rambøll 2004, Rambøll 2005

2 Se f.eks. LBK nr. 770 af 27. juni 2007: Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv 
 (gælder fra 01.08.08) på www.uvm.dk 

3 Eksempelvis Evalueringsinstituttets evaluering af vejledningsreformens udmøntning, 2007

4 Eksempelvis Rambøll 2004 og 2005
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2.0 Fra ’forældreinddragelse’ 
 til ’forældresamarbejde’ via praksisforskning

I det undersøgelsesarbejde, som har ligget til grund for vores udviklingsarbejde, har vi, gennem studie 
af aktuel forskning, artikler, lovgrundlag og andet styringsmateriale, en spørgeskemaundersøgelse til 
samtlige UU-centre og fokusgruppeinterviews med vejledere fra to UU-centre, set, hvordan information 
fra vejleder til forældre om uddannelser tilskrives en dominerende betydning i forhold til forældreind-
dragelsespraksis5. Vejledere skal ’ansvarliggøre’ forældrene, når det gælder den unges valg og gen-
nemførelse af uddannelse. Vejlederne forventes altså at ’gøre noget med forældrene’, der sætter dem i 
stand til at ’gøre noget med deres børn’, hvilket fører frem til vejledningens mål. Målet med forældreind-
dragelsen	bliver	således	identificeret	med	de	mål,	der	er	vejledernes,	fastsat	centralt	som	de	nationale	
mål for vejledningen. Midlet bliver i overvejende grad, at vejlederne formidler deres viden om uddannel-
sesmuligheder til forældre, eller ’klæder forældre på’, som det mange steder hedder.

Men det har også kunnet afdækkes, at denne manøvre ikke er uden problemer. Nogle vejledere be-
klager, hvor svært det er at få ’de rigtige’ forældre til at møde op til informationsarrangementerne, og 
forældreinddragelsesaktiviteter opleves som en ekstra opgave i vejledernes arbejde. I nogle tilfælde sy-
nes indblanding fra forældre at være til mere skade end gavn i den unges valgproces. Det betyder ikke, 
at der ikke foregår vellykkede forældreinddragelsesaktiviteter i vejledningen, men mange vejledere og 
centre har endnu ikke arbejdet særlig meget med området, og en anden problemstilling er, at centrene 
generelt ikke har undersøgt, hvad forældrene selv opfatter som en god måde at blive inddraget i vejled-
ningen på.

Det giver derfor god mening, at vi i videncenteret ikke bare har udforsket forældreinddragelse sam-
men med vejledere, men også søgt at samarbejde med forældre i udforsknings- og udviklingsarbejdet. 
Altså en bevægelse fra ’inddragelse’, som handler om at nogen drager andre ind, til ’samarbejde’, som 
handler om at gøre noget sammen. På denne måde har vi forsøgt at udvikle viden tæt på menneskers 
dagligliv og i respekt for forskellighed og forskellige måder at leve liv. Det er udvikling af viden om foræl-
dresamarbejde på denne præmis, vi har tilstræbt ved at vælge praksisforskning som tilgang.

5 Se evt. mere om videncenterprojektets arbejdsproces på www.vejledning.net 
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3.0 Hvad er praksisforskning?
I videncenterprojektet har vi ladet os inspirere af Charlotte Højholts præsentation af praksisforskning 
som grundlag for udforskning og udvikling af samarbejdet mellem vejleder og forældre, men også som 
grundlag for den vidensudvikling, som er videncenterprojektets opdrag. Her vil vi i kort form præsen-
tere, hvad praksisforskning handler om, og hvordan denne tilgang kan bruges til at organisere undersø-
gelses- og udviklingsarbejde.

Højholt understreger et særligt fokus i praksisforskning, som handler om, at denne tilgang ikke udgør en 
egentlig metode, men snarere en særlig arbejdsmåde og forståelse af, hvad viden er, og hvordan viden 
skabes og udvikles. En gennemgående pointe er ’at praktiske, organisatoriske og handlingsorienterede 
dilemmaer og forståelsesmæssige, teoretiske og vidensorienterede dilemmaer er forbundne’ (Højholt 
2005:24). Dvs., at for at blive klog på de praktiske problemstillinger omkring forældreinddragelse, må 
udforsknings- og udviklingsarbejdet – altså det teoretiske og vidensorienterede arbejde – dykke ned 
i den forbundethed og tage sit afsæt her med deltagelse af dem, der på den ene og anden måde er 
involveret og engageret i praksissens dilemmaer. Så udvikling af forældreinddragelse som praksis må 
ske i praksis og ikke løsrevet hos nogle teoretikere, der udtænker teoretiske tanker og leverer færdige 
kontekstuafhængige	metoder	og	løsninger.	Denne	tilgang	inkluderer	et	særligt	begreb	om	viden.

3.1 Hvad er viden?
Praksisforskning bygger på et opgør med en idé om, at viden skabes løsrevet fra praksis. Altså et opgør 
med	den	objektive	og	kontekstuafhængige	udforskning	af	fænomener,	som	lader	sig	iagttage	og	be-
skrive fra et neutralt sted. I stedet antages viden at udvikles gennem historiske og samfundsmæssige 
praksisser. Viden udspringer ifølge denne opfattelse af social praksis og kan således ses som en del af 
praksis:

’Viden skabes og udvikles i praksis gennem fælles handlinger, samarbejde, problemer, 
konflikter, dilemmaer, håndtering, strategier og erfaringer hermed. Enhver viden må siges at 
udspringe af en eller anden form for involvering i verden, et engagement i noget – og nogle 
erfaringer herfra… Viden og forståelse udspringer på den måde af, hvad vi som mennesker 
gør – og gør i en sammenhæng, en kontekst’. (Ibid.:25)
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Når vi således i et samarbejde tager del i en fælles praksis fra forskellige ståsteder, indgår vi i en fæl-
les videnskabelse, men med forskellige forståelser af det fælles. Den unge, som vejleder og forældre 
samarbejder om, opleves/kendes forskelligt af henholdsvis den ene og anden voksne, og de bringer som 
sådan forskellig viden om den unge ind i samarbejdet. Det vil derfor være mangelfuldt og absurd kun at 
undersøge eller inkludere det halve af den viden, der potentielt er en del af det ’praksisfællesskab’, der 
udgøres af vejleder og forældres samarbejde. Deltagernes viden er naturligvis forskellig som følge af 
forskellige relationer og perspektiver i forhold til den unge og den unges liv.

På denne måde bliver viden knyttet til forståelse for komplekse sociale sammenhænge. Ligeledes i 
respekt for forskellige perspektiver og relationer, forskellige positioner i en arbejdsdeling knyttet til 
ansvar, opgaver og bidrag til barnet/den unges liv og valgprocesser. Et samarbejde baseret på et sådant 
vidensbegreb	kan	udfordre	et	samarbejde	og	udløse	konflikter	og	uklarhed.	Hvis	’viden’	er	rigtig?	Hvis	
’viden’ er nødvendig? Hvordan samarbejder vi og viser respekt for forskellig ’viden’ eller opfattelser? Og 
en sådan udfordring bliver samtidig en udfordring for den ligeværdige relation og magtforvaltningen i 
samarbejdet mellem den professionelle (vejlederen) og familien.

Det er netop som middel til at undgå en favorisering af og inklusion af nogens viden og gøren og en 
undertrykkelse og eksklusion af andres viden og gøren, at praksisforskning gør op med tanken om, at 
nogle deltagere i en sammensat praksis (eksempelvis vejleder/videncentermedarbejderpraksis eller 
vejleder/forældrepraksis) ved hjælp af særlige videnskabelige metoder kan skabe viden, der er objektiv, 
uinvolveret og dermed hævet over andres viden.

3.2 Hvordan organiseres praksisforskning?
Praksisforskning skal altså mere forstås som en holdning til og en forståelse af, hvad viden er, og hvor-
dan viden udvikles/skabes, end udgøre en egentlig metode hertil. Højholt beskriver praksisforskning 
som	en	demokratisering	af	udforskning	og	videnskabelse,	fordi	flere	bliver	hørt.	Praksisforskning	organi-
seres, så alle involveret i den fælles praksis er deltagere i udforskningsprocessen:

’Nøgleord for praksisforskning er altså både at forstå og organisere forskning som en enhed 
mellem vidensudvikling og praksisudvikling. Det handler om samarbejde i forskningsproces-
sen, om deltagelse, medforskning, udvikling.’ (Ibid.:29)
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Udforskning og udvikling foregår altså simultant. I samarbejdet må arbejdet baseres på et ’vi’, hvor for-
skellige praktikere (her videncentermedarbejdere, vejledere, forældre) samarbejder om at blive klogere 
på	noget,	alle	har	interesse	og	er	deltagere	i.	’Vi’	må	i	fællesskab	definere	’problemet’	og	udtænke	’veje’,	
vi	ønsker	at	gå,	for	i	fællesskab	at	udvikle	viden,	der	kan	kvalificere	den	praksis,	vi	er	fælles	om	at	udfor-
ske. Og alle må bidrage med den viden, de bringer ind i samarbejdet.

Et	sådant	’vi’	afhænger	af	en	forståelse	for	’den	anden’.	På	denne	måde	bliver	arbejdet	med	forståelser	
af grundlæggende forhold som viden, udvikling og handling både middel og resultat af praksisforskning. 
Når mennesker handler sammen, indgår i praksisfællesskaber, udgør de også hinandens betingelser for 
at	agere	i	dette	fællesskab.	Dette	individuelle	handlerum	afhænger	således	af	en	fælles	forståelse	af	og	
respekt for dette handlerum og den indvirkning eller betingelse, det udgør, for den andens handlerum. 
Vi kan altså lære om hinanden gennem det at samarbejde og formidle ’sig selv’ til den anden. Når den 
undrende	anden	spørger	til	det,	den	ene	umiddelbart	finder	selvfølgeligt,	bliver	det	selvfølgelige	i	sin	
eksplicitering mindre selvfølgeligt. Men det kræver, at vi har sat os for at spørge hinanden, og det kræ-
ver, at vi har sat os for at lytte til hinanden.

3.3 Og hvad kan der så komme ud af det?
Hvis	man	er	på	jagt	efter	fikse	og	færdige	svar,	løsninger,	metoder	og	generaliseringer,	er	denne	tilgang	
måske ikke en farbar vej. Først og fremmest fordi dette netop ikke er målet med praksisforskning. 
Praksisforskning synes således at rejse spørgsmål mere end levere svar. Vel at mærke spørgsmål, som 
fremkommer og stilles på en særlig måde, og derved også udgør en særlig måde at udforske og udvide 
perspektiver på problemstillinger. En måde, der søger at inkludere overhørte og oversete perspektiver, 
for derigennem at udvide handlemuligheder.

Praksisforskning	peger	på	modsætninger,	modstillinger	og	konflikter,	der	udspringer	af	ekskluderet	
viden, og på hvordan disse overskrides. Tilgangen kan åbne for måder at organisere sig på i fælles 
praksisser, der inkluderer og hører deltagerne i den fælles praksis – altså søge at sikre at forskellige per-
spektiver kommer til orde og forbindes. To konkrete eksempler på udforskning og udvikling af forældre-
inddragelse i vejledningen på grundlag af en praksisforskningstilgang udfoldes herunder. Det er de to 
udviklingsprojekter i henholdsvis UU-Vejle og UU-København, som har været en del af arbejdet i viden-
centerprojektet. Endelig vil vi til sidst prøve at anskueliggøre en ’parallelforskydning’ af den tilgang, som 
har ligget til grund for vores samarbejde med de to UU-centre. Fokus bliver her samarbejdet mellem 
vejledere og forældre i det ’udviklingsprojekt’, som udgøres af den unges valgproces.

Det vil sige, at inspirationsmaterialet giver idéer til UU-centres udviklingsarbejde og til forældresamar-
bejde baseret på og inspireret af praksisforskning.
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4.0 At samarbejde om udvikling af forældreinddragelse
Det følgende afsnit er et bud på en udviklingsproces baseret på de erfaringer, vi har gjort med udvikling 
af forældreinddragelse.

4.1 At ”sætte i gang” – et arbejdsseminar
Optakten til vores undersøgelses- og udviklingsarbejde har været et fælles arbejdsseminar, hvor vejle-
dere fra de to UU-centre og videncentermedarbejderne deltog.

Ideen med et arbejdsseminar er:

at skabe et fælles afsæt for arbejdet•	

at fremme en nysgerrig og undersøgende tilgang til et udviklingsarbejde •	

at	kvalificere	processen,	der	fører	frem	til	formuleringen	af	et	udviklingsprojekt•	

4.1.1 Et fælles afsæt – forståelse og forstyrrelse
På vores seminar fremlagde videncentermedarbejderne en opsamling af den viden om forældreinddra-
gelse, vi i vores indledende arbejde havde indsamlet. Den bestod af resultaterne af egne undersøgelser 
(en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt landets UU-centre samt fokusgruppeinterviews med 
UU-vejledere) og af litteraturstudier (læsning af undersøgelser og forskning om forældreinddragelse). 
Formålet var at få en mangfoldighed af vinkler på og forståelser af begrebet forældreinddragelse i spil. 
Netop de forskellige perspektiver på begrebet forældreinddragelse, der på den måde blev ekspliciteret, 
skulle afdække og forstyrre forståelser af begrebet, der er blevet dominerende i diskursen om forældre-
inddragelse, og som nærmest har fået karakter af selvfølgeligheder.
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Et eksempel herpå er forskellige opfattelser af forældreinddragelsens mål. At inddrage forældre i unges 
valg- og vejledningsproces kan være domineret af målet om at opfylde uddannelsespolitiske målsæt-
ninger, men det kan også være ud fra et demokratiseringsperspektiv, hvor målet først og fremmest er 
at fremme et aktivt medborgerskab. Forældre skal – set i dette perspektiv – inddrages som partnere i 
udviklingen af vejledningen.

Helen Plant6 beskriver forældreinddragelse ud fra en trinvis progressiv model: 

Level 5 Partnership

Level 4 Participation

Level 3 Forums of 
Debate

Level 2 Getting 
information

Level 1 Giving 
information

4.1.2 At tænke højt og undre sig sammen
For at udfordre forforståelser og for at fremme en nysgerrig og undersøgende tilgang til feltet er næste 
trin	at	skabe	rum	for	refleksion	–	frem	for	diskussion	–	gennem	en	fælles	øvelse	(se	nedenstående	
skema).	Fælles	refleksioner	er	kendetegnet	ved	mangfoldighed,	udfordring	af	selvfølgeligheder,	ingen	
entydige løsninger og idégenerering. Diskussioner, derimod, er kendetegnet ved, at man forfægter 
egne synspunkter og holdninger og prøver at overbevise den anden part, og mindre af nysgerrighed og 
lydhørhed over for nye og anderledes forståelser. De er derfor ikke altid befordrende som grundlag for 
udvikling af nye indsatser.

6 Plant, Helen (2006): Involving the users of guidance services in policy development
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Venstre kolonne i skemaet udtrykker nogle rationaler, som mere eller mindre eksplicit kan ligge til grund 
for forældreinddragelse. I højre kolonne kan deltagerne i grupper eller enkeltvis udtrykke hvilken betyd-
ning, disse forståelser kan have for vejledernes handlinger i praksis. 
 
 

Forståelse / teori Konsekvenser for praksis

Forældreinddragelsens mål:
•	En	styrende	funktion	(i	forhold	til	samfundets	behov)
•	Et	demokratiseringsperspektiv
•	Et	dannelsesperspektiv
•
•

Forestillinger om unges valgprocesser:
•	Rationelle	valg	–	styret	af	information
•	Styret	af	den	sociale	arv
•	Styret	af	den	kulturelle	kapital
•
•

Forældrenes rolle:
•	Samarbejdspartnere
•	Vejlederassistenter
•	Vejledningssøgende
•
•

Syn på forældre:
•	Kan	bidrage	med	irrationel	viden	–	som	forældre
•	Kan	bidrage	med	rationel	viden	–	skal	vejlede	deres	børn
•
•

Syn på vejlederrolle i forhold til forældre:
•	Forældre	skal	opdrages	til	at	blive	gode	forældre, 
    de skal ansvarliggøres
•	Samarbejde	med	forældre,	involvere	forældre
•
•

 
 
Den	fælles	refleksionsøvelse	bidrager	også	til,	at	deltagerne	bliver	opmærksomme	på,	at	der	bag	alle	
handlinger i praksis ligger grundforståelser, der sjældent bliver eksplicit udtrykt og gjort til genstand for 
fælles	diskussioner/refleksioner.	I	et	udviklingsarbejde	vil	en	sådan	øvelse	derfor	være	med	til	at	kvalifi-
cere den måde, man forstår problemet på, og ikke mindst selve indsatsen.
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På	vores	arbejdsseminar	kom	følgende	spørgsmål	og	overvejelser	om	forældreinddragelse	ud	af	refleksi-
onsarbejdet:

Der er behov for andre metoder til forældreinddragelse end de store informationsmøder, som ikke •	
fungerer hensigtsmæssigt – for få forældre møder frem, de fremmødte får ikke meget ud af møder-
ne, vejlederen kan ikke bruge, at forældrene har fået information.

Hvordan vil forældre gerne inddrages? Der mangler viden om, hvad forældre selv udtrykker af ønsker •	
og behov.

Hvordan kan vejledningen nå forskellige grupper af forældre?•	

Vejlederne har brug for forældrene for at lave god vejledning – så måske er det mindre vigtigt, •	
hvad forældrene har brug for? Vejlederne har brug for forældrenes ressourcer i vejledningsprocessen 
– hvilke ressourcer vil dog være individuelt bestemt.

Det er ligeledes individuelt bestemt, til hvad og hvordan den unge har brug for forældrene. I nogle •	
tilfælde vil det være bedst at koble forældrene helt af.

Det overordnede formål er at styrke de unge og deres vej til medborgerskab.•	

4.1.3 At formulere et udviklingsprojekt – en projektmodel
Når nye projekter formuleres, og nye aktiviteter skal igangsættes, griber vi ofte rutinemæssigt til vel-
kendte måder at håndtere problemer på, uden nødvendigvis at gøre os karakteren af problemet helt 
klart. Vi får for sjældent stillet spørgsmål til de rationaler, der ligger til grund for vores indsatser.

Projekter er ofte svar på nye fænomener, der kræver nye indsatser, og de forudsætter et systematisk 
planlægnings- og evalueringsarbejde. Projektmodellen, som er udviklet at Sven Mørch7, er en planlæg-
nings- og evalueringsmodel for en projektindsats. Den beskriver faser og bevægelser i et projektfor-
løb og kan forstås som inspiration til, hvordan man kan overveje, planlægge, gøre erfaringer med og 
evaluere sin indsats. Modellen kan således bruges i planlægningen af et projekt, men den kan samtidig 
fungere som en spørgeramme til et igangværende projekt og på den måde være et redskab i en løbende 
evaluering.

7 Mørch, Sven (1993): Projektbogen. Mørch, Sven (2006): Projekt og evaluering
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Projektmodel

Modellen arbejder med tre hovedbevægelser:

fra problem til succesmål – via teori og viden1. 

fra succesmål til plan – via indsatsteori2. 

fra plan til resultater – via indsats og succesmål3. 

 
En af modellens hovedpointer er at udvikle mål for det problem, man arbejder med forud for beslutnin-
gerne om den indsats, man vil sætte i værk. Det særlige er, at man ikke går direkte fra problem til plan 
og gennemførelse af indsats.

Resultater

Problem Plan Indsats Succes-
mål

Indsatsteori

Teori og
viden

1

2

3
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Bevægelse 1

Problem- og succesbestemmelsen er første bevægelse i planlægningen. Mørch understreger, at man 
skal tage udgangspunkt i problemet – set fra de unges perspektiv. De er målgruppen, det er dem foræl-
dreinddragelsen i vejledningen skal komme til gavn.

Når problemet er nærmere bestemt, må man overveje, hvad det er for resultater, man ønsker sig skal 
komme ud af projektet. Hvad vil være succesmål?

For	at	kvalificere	denne	bevægelse	inddrages	hjælperedskabet	”kontekstteori”, dvs. teori og viden om 
problemfeltet og den sammenhæng, der arbejdes i. Det betyder, at inddragelse af kontekstteorien kan 
ændre den måde, man forstår problemet på, og de resultater, man forestiller sig skal komme ud af ind-
satsen – inden man formulerer selve indsatsen. 

Bevægelse 2

Anden bevægelse er at lægge en plan for indsatsen i forhold til succesbestemmelsen. Opgaven er at be-
stemme indsatser, der fremmer succesopnåelsen. Hjælperedskabet i denne bevægelse er ”indsatsteori”, 
dvs. viden om og erfaringer med, ”hvad der virker”, set i relation til den kontekst indsatsen indgår i, de 
ressourcer og potentialer, der er. 

Bevægelse 3

Tredje	bevægelse	er	at	finde	måder,	der	sikrer,	at	det,	man	har	forestillet	sig,	reelt	bliver	sat	i	værk	og	
fastholdes gennem projektforløbet, og at det er muligt at undersøge/evaluere om og hvordan, indsatsen 
virker.

Projektmodellen kan bruges som afsæt for formuleringen af konkrete projekter om forældreinddragel-
se. I vores projekt blev der formuleret to delprojekter: 

’Forældresamarbejde – med et demokratiseringsperspektiv’

I det ene projekt var afsættet, at de aktiviteter, der for nuværende iværksættes, ikke er tilfredsstillende. 
Vejlederne ved dog ikke nok om, hvordan forældre ønsker sig inddraget, og hvordan forældre og vejle-
dere får udvekslet den information, de hver især sidder inde med af betydning for vejledningen af den 
unge.
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Projektets resultat skulle derfor være konkrete idéer til praksisændring udviklet på baggrund af en 
undersøgelse af forældrenes udtrykte behov og forestillinger. Afsættet for undersøgelsen skulle være et 
demokratiseringsperspektiv. 

’Forældresamarbejde – med en anerkendende tilgang’

I det andet projekt ønskede vejlederne at arbejde med, hvordan de i højere grad kan anerkende og 
aktivt inddrage de ressourcer, der er hos forældrene eller andre i den unges netværk, i deres vejledning 
frem for at fokusere på, hvad forældrene mangler at få at vide. Udgangspunktet var at forældrene skal 
være forældre og ikke ”minivejledere”. Målet med dette delprojekt om forældresamarbejde var at mod-
virke frafald i unges overgang fra grundskole til EUD.

Resultatet af projektet skulle være metodeudvikling i forældreinddragelsen, som gavner den unge i 
vejlednings- og valgprocessen. En ressourceorienteret tilgang i forældresamarbejdet skulle ligeledes 
kvalificere	indsatsen	i	den	unges	overgang	til	EUD	(eksempelvis	mentorstøtte)	og	samarbejdet	mellem	
vejledere og studievejledere.

4.2 At gennemføre udviklingsprocesser
Projektets tilgang har været en praksisforskningstilgang, hvor samarbejdet mellem forskellige deltagere 
med pant i den fælles praksis var det særlige.

Det giver anledning til forskellige roller og opgaver i forbindelse med at gennemføre udviklingsprojekter.

4.2.1 Forskellige opgaver og roller
Vi har som videncentermedarbejdere styret processen, samlet op, lavet referater og dagsordener til 
møder og formuleret spørgsmål til indhold og proces.
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Vi har optrådt i rollen som sparringspartnere og har sammen med vejlederne udfoldet og udforsket de 
praksiserfaringer, vejlederne lagde frem. Vi har – fra vores ståsted – kunnet bidrage med et anderledes 
blik og dermed med nye perspektiver på de dilemmaer, konkrete problemstillinger og spørgsmål, vejle-
derne bragte med til de fælles møder.

Det har vi gjort ved at stille spørgsmål til selvfølgeligheder og til forståelser, der lå til grund for vejle-
dernes handlinger i den konkrete praksis, og vi har sammen med vejlederne været en del af en proces, 
kendetegnet	af	refleksion	og	selvrefleksion.

Vi har introduceret litteratur, idéer til nye og anderledes tilgange, samt givet vores bidrag til f.eks. udar-
bejdelse af spørgeskemaer og interviewguides.

UU-vejlederne har gennemført interviewundersøgelser, og de har bidraget med deres konkrete oplevel-
ser og erfaringer i forhold til de handlinger, de har gennemført i praksis. Handlingerne har f.eks. været 
forældreinterviews og konkrete samtaler med elever og forældre, hvor vejlederne har eksperimenteret 
med nye tilgange og metoder. De har fremlagt deres egne iagttagelser – gode oplevelser de har haft, 
dilemmaer de har stået i, vanskeligheder de er stødt ind i, og tanker de har gjort sig undervejs. Sammen 
med os er de gået ind i et fælles undersøgelsesarbejde, hvor vi har udfordret hinandens forståelser og 
udviklet idéer til nye handlinger.

4.2.2 Vejledernes erfaringer / oplevelser
For vejlederne har samarbejdet med videncentermedarbejderne bl.a. betydet, at de har fået et særligt 
rum	til	struktureret	fælles	refleksion8. Et rum, der ofte mangler i en hverdag, hvor man har travlt med at 
svare på de udfordringer, der er i situationen, og få gjort det, man skal gøre. I rummet har det været mu-
ligt at ”høre ens egen stemme”, at undre sig over ens egne handlinger og stille de spørgsmål, der ofte 
ikke bliver stillet. For den enkelte vejleder selv har det været vigtigt og givende at kunne stille spørgsmål 
til egen praksis og søge efter forståelser. For udviklingen af forældresamarbejdet har det været vig-
tigt og værdifuldt, at vejlederne og videncentermedarbejderne sammen har fundet det almengyldige i 
spørgsmålene for på den måde at bidrage til udviklingen af en ny og anderledes vejledningspraksis, et 
mindre ’selvfølgeligt’ begreb om forældreinddragelse og nye idéer til samarbejde med forældre.

8 Læs mere om vejledernes erfaringer i VUE nyhedsbrev nr. 3, juni 2008
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5.0 Erfaringer med forældreinddragelse 
 som ’samarbejde mellem vejleder og forældre’

Erfaringerne fra udviklingsprojekterne viser, at det er vigtigt at indtænke forskellige dimensioner, når 
man arbejder med udvikling af forældreinddragelse. Det drejer sig om at have øje for, hvad der er på 
spil i mødet mellem vejleder og forældre – og også samspillet med den unge og/eller andre samarbejds-
partnere/aktører. Mødet mellem disse forskellige parter formes af, hvordan de ’går til det’ og agerer i 
forhold til hinanden.

Det, der er i spil mellem parterne, er derfor afgørende for, hvilke muligheder og hvilke positioner9 dette 
møde indebærer for de forskellige parter.

Nedenstående model illustrerer, at der i samarbejdet indgår forskellige perspektiver.

9 Se artiklen Vejlederpositioner: Særlige behov – for hvem? Af Mette Marie Kruse Callesen & Rie Thomsen 
 i VejlederForum foråret 2004 s. 45-47 for en uddybning af, hvad der menes med begrebet ”position” 

unge

vejleder                  MØDET                  forældre

andre aktører
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Set fra de forskellige perspektiver, peger erfaringerne fra projektet på en række opmærksomhedspunk-
ter for udvikling af former for samarbejde, der åbner muligheder for hensigtsmæssige møder, hvor foræl-
dre kan deltage i deres barns valg- og vejledningsprocesser. Vejlederen har som den professionelle ansvar 
for, hvilke positioner der gøres tilgængelige for de andre parter – gennem sit valg af tilgang og metoder.

5.1 Vejlederperspektiv
Vejlederens forståelse, af hvad forældreinddragelse er, ligger til grund for, hvordan han/hun går til mødet 
(med	hvilken	tilgang)	og	hvordan	han/hun	griber	det	an	(med	hvilke	metoder).	Begge	dele	afhænger	af	
og har implikationer for, hvilke kompetencer vejlederen har og har brug for. (Se mere herom i afsnit 6.1.)

5.1.1 Anerkendende tilgang
Vejledernes tilgang til forældreinddragelse er afgørende for, hvad der sker i mødet med forældrene.

Omdrejningspunktet for, at mødet mellem vejleder og forældre kan give forældrene muligheder for at 
bidrage med deres ressourcer, er, hvordan vejleder møder forældrene. Her har det vist sig, at en aner-
kendende tilgang er god som udgangspunkt for at få forældrenes ressourcer frem.

At være anerkendende10 er en grundholdning og kan ikke reduceres til en metode. Anerkendelse handler 
om måder at relatere sig til den anden på.

Relationen er kendetegnet ved et gensidigt ligeværd, hvor man viser respekt for den andens oplevelses-
verden, og hvor man er villig til og i stand til – for en stund - at forlade egen position for at se, hvordan 
verden ser ud fra den andens.

Anerkendelsen	udgøres	af	fire	delelementer,	der	er	hinandens	forudsætninger: 
At lytte, at forstå, at acceptere og at bekræfte.

10 Det følgende baserer sig på Løw, Ole: Lærerens anerkendende og narrative forholdemåder i 
 Kristensen, Rene: Fantastiske forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær. Dafolo 2006
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Lytte 
(lydhørhed, åbenhed, opmærksomhed)

Forstå 
(social fantasi, intersubjektivitet)

Acceptere 
(fordomsfrihed)

Bekræfte 
(bevidne)

 
En vejleder, der møder forældrene som en anerkendende lytter, er lydhør, åben og opmærksom på det, 
der rører sig i forældrenes univers. Vejlederen prøver at forstå, hvordan verden ser ud fra forældrenes 
perspektiv, og hvordan deres handlinger giver mening set ud fra dette perspektiv. Vejlederen accepterer 
grundlæggende forældrenes ret til deres oplevelser – hvilket ikke nødvendigvis medfører en accept af 
deres handlinger. Bekræftelsen	handler	om,	at	vejlederen	støtter	forældrene	i	en	refleksion	over	deres	
eget perspektiv og må ikke forveksles med ros eller positiv feedback.

Det vil sige, at vejleder klart giver udtryk for sin forståelse af, at forældre gør det bedste, de kan, under 
de givne omstændigheder. Det betyder, at vejleder må være ydmyg og gå til forældre med en nysger-
righed og åbenhed frem for at være bedrevidende og moraliserende. Pointen er at se forældrene med 
det kendskab, den viden og de ressourcer, de har i forhold til deres barn, som gør dem til nødvendige og 
værdifulde samarbejdspartnere i vejledningen.

En væsentlig erfaring i denne forbindelse er, at det ikke kun handler om at få de positive historier frem, 
men også om at anerkende de svære ting. Altså at det for at kunne arbejde fremadrettet er nødvendigt 
at opleve sig mødt på det negative. I et eksempel fra projektet lykkedes det vejlederen med en anerken-
dende tilgang at skabe forandring i en samtale med en mor, som ikke kunne aktivere sin søn i forhold 
til skolegangen. Vejlederen mødte med anerkendelse moderens fortælling om, at hun havde forsøgt 
på mange forskellige måder, som ikke lykkedes. Det vil sige, at vejlederen i stedet for at kategorisere 
moderen som uansvarlig, var interesseret i at forstå moderen og anerkendte, at moderen faktisk gjorde 
et stort arbejde i forhold til sin søn. Frem for at føle sig stemplet, gjorde denne forståelse det muligt for 
hende	at	bryde	følelsen	af	at	være	uduelig	i	sin	opdragelse.	Således	blev	det	muligt	sammen	at	finde	
frem til, at moderen ikke skulle fortsætte med det, der ikke virkede, og at vejlederen kunne være en 
støtte for moderen i hendes bestræbelser på at hjælpe sønnen.

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor vejlederen kommer i tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt 
at møde en forælder med anerkendelse – eksempelvis i mødet med en vred forælder. Selv om det kan 
være nok så vanskeligt, er det vigtigt at fastholde tilgangen ved at lytte til forælderens bekymringer og 
forsøge at nå frem til en fælles forståelse af, hvordan vejleder og forælder kan være fælles om at hjælpe 
den unge.
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Et ressourceorienteret fokus

Det viser sig, at et syn på forældrene som personer med værdifulde ressourcer giver vejledningen nye 
perspektiver. Ud over at vejlederne bliver mere direkte og opsøgende i forhold til at kontakte forældre, 
oplever de også, at et bevidst fokus på at få forældrenes ressourcer frem betyder, at de går til samtaler-
ne på en anden måde end hidtil. Som en af vejlederne udtrykker det: ”Det bevidste fokus gjorde noget 
ved	samtalerne	–	det	flytter	også	noget	i	vejlederen”.	Vejlederens	tilgang	gør,	at	samtalen	handler	om,	
hvad forældrene allerede gør – og kan fortsætte med at gøre – som støtter den unge på en god måde. 
Dette anderledes fokus i samtalerne indebærer altså, at forældrene får en anden position, hvor de netop 
får mulighed for at spille positivt ind omkring deres barns skolegang.

5.1.2 Metoder
Samtidig med at vejlederens tilgang til mødet med forældrene er afgørende for, hvordan mødet former sig, 
har de metoder, vejlederen anvender i sin vejledning, også stor betydning. Erfaringerne her tydeliggør vigtig-
heden af, at forældreinddragelse – som andre aspekter af vejledning – fordrer didaktiske overvejelser over:

Hvad er formålet med at inddrage forældrene?•	

Hvordan kan det bedst lade sig gøre, f.eks. med hvilken tilgang og hvilke metoder, at opnå formålet?•	

I en søgen efter metoder, som gør det muligt at bygge forældreinddragelse på et samarbejde med 
forældrene, har vejlederne gjort metodiske erfaringer med 1) at gå på jagt efter ressourcer, 2) at arbejde 
med forældre-ung relationen, 3) at skabe ’forandringsrum’, 4) at anvende validerende og visualiserende 
metoder, 5) at samarbejde med klasselærere og 6) at anvende en kombination af metoder. 

1. På jagt efter ressourcer

Det er vigtigt ikke at opstille en mangelliste over, hvad forældrene ikke kan, men i stedet at afsøge foræl-
drekompetencer i et positivt lys, f.eks. på områder som

Kendskab til den unges sociale og personlige kompetencer•	

Interesse for den unge•	

Deltagelse i møder og arrangementer•	

Betragtning af den unge som ’på vej til at blive voksen’•	

Krav som forældre stiller til den unge•	
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2. Arbejde med forældre-ung-relationen

Forældresamarbejde indebærer relationelt arbejde, som i første omgang fordrer metodiske overvejelser 
over, hvordan der i fællesskab kan etableres en forståelse for, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med 
relationen mellem forældrene og den unge. Der kan være brug for, at vejleder bevæger sig ind i sfærer, 
som der ellers ikke er tradition for. Det drejer sig først og fremmest om at gå ind i relationen mellem 
forældre-barn, men ikke for at ’blande sig’ utidigt i opdragelse og hjemlige forhold. Derimod drejer det 
sig om at få dynamikken frem i lyset og arbejde aktivt og bevidst med den med henblik på at skabe 
større gensidig forståelse mellem forældre og ung. Det, der ellers ofte sker i en vejledningssamtale, hvor 
forældrene og den unge deltager, er, at vejlederen på skift taler med den unge og forældrene. Det vil 
sige, at interaktionen foregår henholdsvis mellem vejlederen og den unge – og vejlederen og forældre-
ne. Det får nemt den virkning, at vejlederen kommer til at ’tage parti’ og tale henholdsvis den enes eller 
den	andens	sag.	Det	bliver	ofte	et	enten/eller,	som	vist	i	nedenstående	figur:

Som udtrykt af en af vejlederne: ”Der skal være en grund til, at både forældre og ung er til stede. Det be-
tyder at se hvilke muligheder, der er i dette møde og at bruge de ressourcer, det byder på.” At arbejde 
bevidst med relationen handler om, at vejlederen på skift bringer den unges og forældrenes forståelser 
frem	i	lyset	for	derefter	at	få	den	anden	part	til	at	reflektere	over	det,	han/hun	lige	har	hørt.	Neden-
stående	figur	viser,	hvordan	vejlederens	fokus	er	på	relationen,	mens	henvendelserne	til	henholdsvis	
forældrene og den unge har til formål at belyse forståelser af relevans for selve relationen.

Vejleder

Forældre Ung
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3. At skabe ’forandringsrum’

Når en situation virker fastlåst mellem forældre og ung, er der brug for nye handlemuligheder. Netop 
et rum, hvor nye forståelser og perspektiver kan komme i spil, giver anledning til nye handlinger og der-
med forandring. Hvordan kan der skabes et sådant forandringsrum? En vigtig erfaring er, at forandring 
kun	kommer	i	stand	via	refleksion.	Det	er	derfor	nødvendigt	at	gøre	sig	overvejelser	over,	hvordan	det	
bedst	lader	sig	gøre	at	give	plads	til	fælles	refleksioner.	En	mulighed	er	at	gøre	det	ved	hjælp	af	hypote-
tiske spørgsmål, hvor det er legitimt at udforske, hvad der vil ske, hvis forældrene og/eller den unge gør 
noget andet end hidtil.11 

4. Anvendelse af validerende og visualiserende metoder

Nogle metoder ser ud til at give særlige gode betingelser for forældreinddragelse. I projektet er især to 
metoder afprøvet: Valideringsskemaer (se bilag 1) og Aktant-modellen (se bilag 2).

a. Erfaringerne viser, at valideringsskemaerne åbner for dialog og refleksion – og giver fælles forstå-
else, som er et godt udgangspunkt for skole-hjem-samtalen. Metoden sætter fokus på og åbner for 
samtale om bestemte dimensioner (aktiviteter, ting, personer, steder) i den unges erfaringsverden. 
Hermed får forældre mulighed for at bidrage ud fra deres kendskab til deres barn. Ligeledes får de 
lejlighed til at se, hvilken betydning den unge tillægger dem i sit liv, ligesom den unges forhold til 
skolegang	og	den	unges	uddannelsesønsker	kommer	til	syne.	Det	grafiske	skema	visualiserer	og	
giver forældrene andre muligheder for at spille ind end mere sprogligt baserede metoder, som ofte 
præger vejledningssamtalen.

11 Se evt. eksemplet i Fantastiske forbindelser s. 46-55: At skabe positive læringsmuligheder i skole og lokalsamfundet 
 – værktøj til anerkendelse i handling af Peter Lang & Elspeth McAdam

Vejleder

Forældre Ung
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 Metodisk er der to særlig vigtige punkter, som vejlederen skal være opmærksom på:

1. Vejlederen skal stille udfordrende spørgsmål.

2. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at der bliver bygget videre på det arbejde, der ligger i valide-
ringsskemaerne.

b. Aktant-modellen er blevet til inspireret af litteraturen og opbygningen af eventyret. Anvendelse af 
modellen viser sig ligeledes at være hensigtsmæssig i samtaler med den unge og forældrene. Ved 
hjælp af modellen afdækkes og visualiseres det aktuelle leverum samt ønsker for fremtidigt arbejds-
liv. Modellen byder på en god form for visualisering af, hvad der hjælper, og hvad der forhindrer. 
Den	gør	det	muligt	at	se	hjælper	over	for	modstander	for	at	finde	frem	til,	hvordan	modstand kan 
overvindes. Herved udfoldes, hvad der gør objektet (målet) attraktivt – og hvordan modtageren kan 
opnå det ønskede mål. Tilgangen er anerkendende, fordi den indebærer anerkendelse af den unges 
situation. Den virker værdsættende, idet den gør det muligt at få øje på, hvad der hjælper den unge 
videre, herunder egne ressourcer. 

5. Samarbejde med klasselærere

En af vejlederens muligheder for at udvikle forældreinddragelse er at samarbejde med klasselæreren. I 
projektet er der gjort erfaringer med dette samarbejde både i forbindelse med skole-hjem-samtaler og i 
forbindelse med klasselærerkurser. 

a. Vejlederens deltagelse i skole-hjem-samtaler har vist sig at være en god støtte for klasselæreren i 
forbindelse med ’vanskelige samtaler’. Vejlederen kan med en ressource- og anerkendende tilgang 
medvirke til at få forældrene på banen som medspiller i deres børns vejledningsprocesser. Metodisk 
handler det om:

1. Inden samtalen at drøfte med læreren, hvad hensigten med at fokusere på ressourcer er.

2. Under samtalen at være opmærksom på hvilke positioner, der er tilgængelige.

3.	 Efter	samtalen	at	reflektere	sammen	for	at	skærpe	opmærksomhed	på:	Hvad	var	der	fokus	på	i	
samtalen, og hvad mangler der at blive fokuseret på? Hvilke positioner blev gjort tilgængelige?

4. Eventuelle efterfølgende samtaler med forældre, hvis der er behov for yderligere afdækning af 
forældreressourcer.

b. Klasselærerkurser giver en god mulighed for at præsentere UU’s tilgang til forældreinddragelse, 
hvilket styrker det videre samarbejde mellem UU og skolen i forhold til skole-hjem-samarbejdet. Ved 
at præcisere, at UU baserer sit arbejde på en anerkendende tilgang, bliver det muligt for vejleder og 
klasselærer efterfølgende at spille sammen på en hensigtsmæssig måde i skole-hjem-samtaler.
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6. Kombination af metoder

Det	handler	ikke	om	at	finde	én	særlig	metode	til	forældreinddragelse	men	derimod	om	at	finde	meto-
der, som i kombination gør det muligt at bygge på samarbejde med forældrene. Det er altså nødvendigt 
at anvende forskellige metoder ud fra overvejelser over, hvad der giver svar på de didaktiske spørgsmål, 
der er relevante i den givne situation.

5.2 Forældreperspektiv
Som sagt er det i forbindelse med forældreinddragelse væsentligt at gøre sig klart, hvad formålet er 
med at samarbejde med forældrene – hvad skal det føre til? Sigter inddragelse mod opdragelse, hvor 
forældre skal opdrages til at blive ansvarliggjort? Har involvering demokratisering som perspektiv? Ved 
at se vejledning fra et forældreperspektiv bliver det således muligt at få en forståelse af forældrenes 
muligheder for at indgå i deres barns valg- og vejledningsproces. Det drejer sig om at få øje på, hvilke 
positioner mødet med vejlederen overhovedet gør tilgængelige for forældrene – hvad kan lade sig gøre 
for dem i mødet? Kan de komme til orde? Kan deres viden, erfaringer og synspunkter komme frem? 

I projektet har vi gjort erfaringer med at ’give forældre stemme’ ved at spørge dem om deres bud på, 
hvad forældreinddragelse betyder for dem, om deres begreb om forældreinddragelse, og hvordan de 
tror, forældre ønsker at samarbejde. Et analysearbejde af interviews med forældre åbnede for følgende 
idéer, som både rummer meget konkrete idéeksempler, men også antyder holdninger til vejlederes og 
forældres samarbejde:

Øget samarbejde med lærere, der kender de familier, der kunne have behov for særlig indsats•	

Initiere	mulighed	for,	at	forældre	kan	træffe	mennesker,	der	arbejder	indenfor	det	fag,	som	deres	•	
barn er interesseret i, for at se arbejdspladsen, samtale om erhvervet og efterfølgende se den uddan-
nelsesinstitution, som uddanner til jobbet

Vejleder kan samarbejde med skolebestyrelsesmedlemmer for at ’få fat på’ forældre•	

Indførelse af forældrekalendere•	

Tidligere indsats – opbygge relation til forældre f.eks. i forbindelse med UEA fra starten•	

Motivere	forældre	til	at	gøre	en	indsats	ved	at	tale	med	forældre	om	deres	indflydelse	meget	tidligt•	

Vejledere skal markere sig tydeligere og stille kontante krav•	

Afskaffe	’frivillighed’	(sammenligneligt	med	frivillighed	ved	indkaldelse	til	tandlægen!)•	
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De forældre, som blev interviewet, var i dette tilfælde forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Der kan 
naturligvis være særlige problemstillinger knyttet hertil, men som eksempel på, hvordan forældre kan 
’komme til orde’, er denne tilgang en mulighed uanset etnicitet. Den spørgeguide, som blev anvendt, 
fremgår af bilag 3.

Disse bud giver således stof til formulering af praksisændringer som konsekvens af, at den nuværende 
praksis ikke virker tilfredsstillende. Eksempelvis, at et samarbejde mellem forældre og vejleder igang-
sættes og ’forhandles’ på et indledende samarbejdsmøde, der kan åbne til de involveredes ressourcer, 
behov og idéer til samarbejdet. Se endvidere afsnit 6 nedenfor.

Erfaringerne fra projektet viser tydeligt, at det er altafgørende, at der skabes positioner for forældrene, 
hvor de får plads at spille ind med deres ressourcer – frem for at blive opfattet som mangelfulde og uan-
svarlige.	De	fleste	forældre	reagerer	positivt	på	at	få	lejlighed	til	at	bidrage	med	deres	ressourcer,	fordi	
det betyder, at de kan være med til at støtte deres barn i at få en uddannelse. 

I situationer, hvor det virker, som om forældrene ikke ønsker at blive inddraget, eller hvor de holder sig 
i	baggrunden,	er	det	væsentligt	at	finde	frem	til,	hvordan	der	kan	skabes	mulighed	for	en	anden	posi-
tion, hvor de netop kan spille positivt ind. Forældre kan komme til at spille en anden rolle end hidtil, hvis 
mødet retter sig mod, at forældrene oplever, at de bliver anerkendt (se herom i afsnit 5.1.1), lige som 
det	viser	sig	at	være	væsentligt	at	arbejde	med	etablering	af	refleksions-	og	forandringsrum,	som	er	
tilgængelige for forældrene. For nogle forældre indebærer det, at mødet åbner for andet end sproglige 
muligheder for at komme på banen. Forskellige metoder har vist sig at være anvendelige i denne sam-
menhæng (se afsnit 5.1.2).

5.3 Ungeperspektiv
Det overordnede formål for vejledningen har i projektet været at støtte den unges valg- og vejlednings-
proces. For ikke at tabe dette formål af syne, når forældreinddragelse primært drejer sig om forældre i 
forhold til vejledning, er det væsentligt også at have blik for den unges perspektiv. Altså hvilke behov 
har de unge for, at deres forældre bliver inddraget? Hvordan kan mødet bedst tilgodese disse behov?

En væsentlig erfaring fra projektet er, at de unge godt kan opleve sig koblet af i en vejledningssamtale, 
hvor der fokuseres på at få forældrenes ressourcer frem. Det behøver ikke at være et problem, hvis der i 
efterfølgende samtaler uden forældrenes tilstedeværelse kan fokuseres på, hvilke behov den unge har for 
at trække på forældrenes ressourcer – og om den unge kan se yderligere ressourcer, som kunne komme i 
spil. En anden mulighed er under samtalen aktivt at inddrage relationen, som beskrevet i afsnit 5.1.2.
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For de unge handler det også om, at der i mødet er tilgængelige positioner, hvorfra det kan lade sig 
gøre, at de kan få øje på og få en dybere forståelse af, hvordan de kan trække på forældrenes ressour-
cer. Vejledningsmetoder, som ikke (udelukkende) baserer sig på sproglige tilgange kan i denne forbin-
delse være en hjælp for den unge til at få øje på værdifulde ressourcer hos sine forældre. Det kan, f.eks. 
under arbejdet med et valideringsskema (se afsnit 5.1.2), komme frem, at forældrene kunne yde en form 
for støtte ved at anerkende den unges interesser12.

5.4 Andre aktørers perspektiv
I forbindelse med forældreinddragelse er der ofte andre aktører end vejleder, forældre og den unge. 
Især klasselærere er involverede, men det kan også dreje sig om andre instanser som f.eks. sociale myn-
digheder. Projektet har primært erfaringer med klasselærernes muligheder for at spille ind på mødet 
med forældrene i forbindelse med skole-hjem-samtaler, hvor vejlederen er til stede. For at forstå dette 
samspil er det væsentligt at se mødet fra de andre aktørers perspektiv. Hvilke positioner kan det lade sig 
gøre at indtage? Hvilke muligheder er der for at fremme et positivt samarbejde med forældrene?

En vigtig erfaring fra projektet er, at det kan være et problem at fastholde et ressourcefokus, hvis (fag)
lærere opfatter det faglige som omdrejningspunktet for samtalen. Hvis dialogen med forældrene er cen-
treret om den unges faglige standpunkt, kan det være vanskeligt for forældrene at bidrage med deres 
ressourcer. En måde, hvorpå læreren kan trække i samme retning som vejleder og gøre ressourceposi-
tionen	tilgængelig	for	forældre,	er	at	mødes	inden	samtalen	finder	sted	for	at	afstemme	tilgang	og	rolle-
fordeling. En mulighed er, at der er et fagligt fokus i den første samtale eller del af samtalen, som styres 
af læreren – og at denne del betragtes som afsøgende for vejlederen. Dernæst kan der ske et rolleskift, 
hvor vejlederen spørger, hvad den unge og forældrene tænker om det, læreren har sagt – således at 
læreren	kommer	i	lytteposition	og	får	lejlighed	til	at	reflektere.

En anden erfaring er, at lærerne efter sådanne skole-hjem-samtaler, hvor vejlederen har haft en aner-
kendende tilgang, i deres arbejde med elevplaner ser det hensigtsmæssige i selv at gå anerkendende til 
værks. Ligeledes har klasselærere set fordelen i at inddrage vejledere på et tidligere tidspunkt – netop 
for tidligt at spotte og få vejlederen på banen i forhold til elever med særlige vejledningsbehov – og ind-
drage deres forældre.

12 Se evt. eksemplet i Fantastiske forbindelser s. 46-55: At skabe positive læringsmuligheder i skole og lokalsamfundet 
 – værktøj til anerkendelse i handling af Peter Lang & Elspeth McAdam
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6. Perspektiver for videreudvikling
Projekterfaringerne peger på en række muligheder for videreudvikling af forældreinddragelse. Dels i 
forhold til, hvad det kræver af vejlederne at arbejde med og udvikle praksis i forhold til forældreinddra-
gelse, men også i forhold til at udvikle metoder og tilgange.

6.1 Vejlederkompetencer og kompetenceudvikling

6.1.1 Nødvendige kompetencer
I forbindelse med udviklingen af forældreinddragelse har vejledere erfaret, at de har behov for en række 
forskellige kompetencer, bl.a.:

At kunne forstå mødet med forældrene set fra forskellige perspektiver•	

At kunne ”gå på jagt og opsnappe de ressourcer, der er i familien”•	

At	kunne	ikke	bare	afdække	ressourcer,	men	også	finde	ud	af,	hvordan	de	kan	sættes	i	spil	–	hvad	der	•	
er behov for i situationen 

At	kunne	afklare,	hvor	langt/tæt	på	man	kan	og	skal	gå	i	forhold	til	forældrene•	

At kunne udtrykke ydmyghed og stille sig i en ikke-ekspert-position•	

At kunne afgøre, hvornår forældrene skal involveres i samtalen•	

Relationskompetence – at kunne medvirke til at unge og forældre føler sig anerkendt•	

At kunne samarbejde med klasselærer i forbindelse med skole-hjem-samtaler især med elever med •	
særlige behov for vejledning

At kunne arbejde med trekantssamtale, hvor både forældre og ung er til stede•	

At kunne påtage sig rollen som leder af processen for at undgå at spille forældre og elev ud mod •	
hinanden,	men	i	stedet	få	parterne	til	at	lytte	og	reflektere	over,	hvad	der	bliver	sagt
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At inddrage forældreperspektivet uden deres tilstedeværelse, dvs. kendskab til metoder, der kan •	
anvendes i samtaler med den unge, hvor det er hensigtsmæssigt at inddrage forældreperspektivet 
uden forældrenes fysiske tilstedeværelse

At	kunne	identificere	alternativer	til	forældresamarbejde,	dvs.	samarbejde	med	andre	vigtige	voksne	•	
i	den	unges	liv	(andre	familiemedlemmer,	mentorer	m.fl.)

6.1.2 Kompetenceudvikling
Et eksempel på kompetenceudvikling kunne være, at vejlederen får en dybere forståelse af, hvad der 
sker i mødet med forældrene, ved at arbejde med at se mødet fra forskellige perspektiver (som be-
skrevet i afsnit 5). Man kan tage udgangspunkt i at arbejde med dilemmaer, som vejlederen møder i sin 
praksis. Dilemmaer bringer det vanskelige i fokus, og vejlederen kan ved at skifte perspektiv få indsigt i 
mere hensigtsmæssige måder at gribe det problematiske an på.

Ved f.eks. at se på følgende dilemmaer fra et forældreperspektiv og spørge: ’Hvilke positioner er mulige 
for forældre i disse situationer?’, kan vejlederen bedre forstå, hvad mødet rummer af muligheder for 
forældrene, og formulere tiltag, som netop gør det muligt at etablere et bedre samarbejde:

Forældre, der bakker ’110%’ op om de unges planer, men hvor der er elementer, der kan volde store •	
vanskeligheder for den unge

Forældre, der har for travlt til at involvere sig i den unges liv og valg•	

Forældre, der ud fra en overbevisning mener, at de unge helt selv skal styre deres liv og valg•	

Forældre, der er indgået en aftale med, men som ikke overholder den•	

Skilte forældre, der ikke er enige•	

Forældreinddragelse i forhold til den unges frirum, frigørelse og ansvarsfølelse for eget liv (nogen •	
gange skal mor holde mund)

Vejledning som et fortroligt rum – den unge skal kunne tale frit, uden at det bliver bragt videre (til-•	
lidsforhold)

Bliver vi for fokuseret på forældrenes ressourcer i forhold til den unges? (Er det forældrene, vi er •	
vejleder for?)

Tilsvarende kan man ved at se dilemmaer fra et ungeperspektiv spørge, hvilke positioner, der er tilgæn-
gelige	for	den	unge,	og	finde	måder	hvorpå	deres	behov	bedre	kan	tilgodeses.
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6.2 Metodeudvikling – tilgang til samarbejde mellem 
 vejleder og forældre inspireret af praksisforskning

Det	undersøgelses-	og	udviklingsarbejde,	som	er	lagt	til	grund	for	at	finde	idéer	til	praksisændring	i	
udviklingsprojekterne, er som beskrevet organiseret med en praksisforskningstilgang. Denne tilgang er 
netop	en	organisering,	der	tilstræber	en	demokratisering,	fordi	flere	bliver	hørt	i	udforskningsproces-
sen. Alle aktører bidrager som ’medforskere’, og tilblivelsen af undersøgelsesresultater bliver herved et 
produkt påvirket og beriget af alle de bidragende.

Spørgsmålet er, om den undersøgelsesmetode således kunne inspirere til metode til praksis i forbindel-
se med forældreinddragelse? Vi vil antyde nogle eksempler.

6.2.1 Forældresamarbejde med udgangspunkt 
 i et indledende samarbejdsmøde

I så fald skulle samarbejdet med forældre tage sit udgangspunkt i et møde med forældrene, hvor første 
punkt på dagsordenen kunne være: ’Hvordan skal/kan vi samarbejde i forbindelse med vejledningen af 
dit/jeres barn? Hvilke ressourcer har vi tilsammen at byde ind med i samarbejdet’. Efterfølgende kunne 
vejledernes	refleksion	over	dialogen	med	forældrene	åbne	til	en	mere	nuanceret	tolkning	af	såvel	eget	
som forældrenes begreb om samarbejde. En sådan praksis ville som udgangspunkt, udover det ønskede 
demokratiseringsaspekt,	også	tilsigte	en	opmærksomhed	på	diversitet	og	grundlaget	for	en	differentie-
ret tilgang. ’Undersøgelsen’ vil anspore til, at forældre kan komme med idéer til, hvad de kan bidrage 
med i processen. Men den kan også initiere en anerkendende betydnings- og forventningsafstemning, 
de to samarbejdsparter imellem. Et udgangspunkt, der ekspliciterer og initierer, hvad hver især byder 
ind med af ressourcer, og et fokus på, at hver part har forskellige betydningsfulde roller og gøremål i 
forbindelse med den unges valgprocesser.
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6.2.2 Samarbejdsmødet forberedes af de samarbejdende aktører
Hvis undersøgelsesmetoden skulle danne udgangspunkt for og inspirere til metode i praksis, kunne 
en gennemarbejdet ’guide’ til første møde med forældrene vedrørende det kommende samarbejde 
kvalificere	mødet,	og	i	nogle	tilfælde	kunne	guiden,	hvis	den	udleveres	til	forældrene	i	forvejen,	hjælpe	
forældrene med at forberede sig til mødet.

6.2.3 Indledende samarbejdsmøde som grundlag for at differentiere 
 og iværksætte eventuelle alternativer til forældresamarbejde

Et	indledende	møde	med	forældre,	hvor	det	fremtidige	samarbejde	’forhandles’/’defineres’,	kan	i	første	
omgang udgøre et ekstra ressourceforbrug men kunne på sigt vise sig at være en investering, ikke kun 
i demokratisering, men også i tid og kvalitet i det arbejde, der støtter op om vejledningen. Vejlederne 
reflekterede	på	det	indledende	arbejdsseminar	i	projektet	over,	at	det	til	tider	kan	se	ud	som	tidsspilde	
eller umuligt at inddrage forældre. Mange forældre møder ikke op til de planlagte aktiviteter, eller nogle 
forældre synes at stå mere ’i vejen’ for valgprocesserne hos de unge end at udgøre en ressource. En-
kelte forældre vurderes ligefrem at skade den unges uddannelsesforløb eller bare være ligeglade.

I forhold til det entydigt positive og selvfølgelige begreb om forældreinddragelse fremstår denne pro-
blemstilling i sig selv kontroversiel. Ikke desto mindre synes det at være en reel problematik, som også 
udgør en del af udfordringen, når der skal tænkes i udvikling af inddragelse af forældre, dvs. ’vigtige 
voksne’ i den unges liv. En berøringsangst eller en udsættelse af problemet, som følge af at forældre 
ikke reagerer på vejledernes forskellige tilbud/indkaldelser igennem et skoleforløb, vil kunne undgås, 
hvis	vejledningen	tidligt	tager	initiativ	til	en	afstemning	og	afklaring	af	samarbejdet.

En	indledende	undersøgelse	og	forventningsafstemmende	samtale	kan	være	medvirkende	til	at	diffe-
rentiere indsatsen og iværksætte opbyggelige alternativer til et ikke muligt forældresamarbejde tidligt i 
forløbet. Netop	differentiering	er	en	af	anbefalingerne	fra	Evalueringsinstituttet.	Differentierede	meto-
der	udtænkt	kontekst-uafhængigt	synes	dog	at	hæmme	denne	anbefaling.	Den	ovennævnte	undersø-
gelse	vil	udgøre	et	bud	på	en	kontekst-sensitiv	differentiering.
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6.3 Afslutning – systematisk vidensdannelse
Det er projektets erfaring, at det er vigtigt at sikre et samarbejde mellem teoretikere og praktikere.for at 
undgå, at teori og praksis udtænkes i hver sit rum, og dermed ikke udvikler fælles viden. Det har været 
foreslået, at etablere systematiserede dialogmøder, hvor væsentlige temaer drøftes mellem videncen-
termedarbejdere og vejledningspraktikere.

Det er også projektets erfaring, at praksisforskning, som tilgang til undersøgelse og udvikling og til at 
understøtte samarbejdsprocesser, er befordrende, fordi daglig praksis, undersøgelse og udvikling fore-
går	samtidig.	Altså	når	praksis	undersøges	i	et	samarbejde	i	praksis,	finder	udviklingen	sted,	som	følge	
af	den	refleksion,	undersøgelsesarbejdet	indebærer.	Udviklingsprojekter,	som	finder	sted	’ved	siden	af’	
praksis, er ofte svære at holde fast i, som følge af den ekstra tid eller ekstra ressourcer, man oplever at 
måtte bruge. I forlængelse af den udviklingsproces, som praksisforskning udgør, fortsætter praksis, blot 
på	en	mere	reflekteret	måde.	Det,	der	er	afgørende,	er	at	organisere	sig	og	skabe	rum	for	refleksion.	En	
vejleder siger:

’…måske kommer det til at kræve, at vi begynder at samarbejde på en anden måde. At vi 
f.eks. lærer at bruge kollegial supervision til at understøtte den refleksion, som er så vigtig. 
Vi skal jo netop ikke levere færdige svar og skabelone, men være mere reflekterede og op-
mærksomme i processer. Vi skal blive bedre til at bruge hinanden. Når en sag er svær skal vi 
inddrage hinanden.’ (Vejleder i UU-Vejle)
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Bilag 1

Samtaleark

Personer der er vigtige       Ting der har betydning for mig 
fx familie, venner, 
arbejdskammerater, 
trænere, lærere osv.

Aktiviteter        Steder jeg kommer 
sport, hobby,        klubber, venner, 
arbejde, lektier osv.       biografen, diskotek osv.
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Bilag 2

Aktant-modellen

’Giver’ 
(hvad eller hvem 

kan give fremtiden)

’Objekt’ 
(ønskelig fremtid)

’Modtager’ 
(når man har 

opnået drømmen)

’Hjælper’ 
(ressourcer / netværk)

’Modstander’ 
(forhindringer)

’Subjektet’ 
(den unge)
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Bilag 3

Spørgeguide til interview 
af forældre til unge, der vejledes af UU-KBH

1. I forbindelse med jeres barns valg af uddannelse har I kontakt til lærerne og vejleder. 
 Hvad opfatter I som forskellen på at tale med læreren og vejlederen?

Hvad bruger I læreren til?•	

Hvad bruger I vejleder til?•	

Hvem har del i ansvaret for ’det gode valg’?•	

2.	 Når	jeres	barn	skal	træffe	valg	om	uddannelse,	hvem	er	så	beslutningstagere?

Forældrene•	

Den unge•	

Vejlederen•	

Lærere•	

Andre•	

Flere skal være enige•	

3. Hvilke erfaringer har I med beslutningstagning?

Hvem besluttede f.eks. erhvervspraktik?•	

Hvordan foregik det?•	

4.	 Er	jeres	viden	om	uddannelserne	afgørende	for	om	jeres	barn	træffer	et	godt	valg?

Hvorfor / hvorfor ikke?•	
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5. På hvilken måde vil I bruge tid på jeres barns uddannelsesvalg?

Samtale derhjemme alene eller med en vejleder•	

Informationsmøder•	

Besøg på uddannelsessteder eller i praktikker•	

Andre måder•	

6. Hvor tidligt synes I forældre skal inddrages i vejledningen?

7. Hvordan synes I forældre og vejleder skal samarbejde?

8. I har fået tilbudt nogle aktiviteter i forbindelse med vejledning af jeres barn, 
 f.eks informationsmøder, samtaler og foldere.

Har I brugt nogle af disse?•	

Har I haft udbytte af det I har brugt?•	

Hvorfor / hvorfor ikke?•	

9. Hvis forældre ikke bruger disse tilbud, hvad tror I så er årsagen til det?

10. Hvordan synes I ’den gode forældre’ støtter sit barn bedst, når det skal vælge uddannelse?

11. Hvordan synes I ’den gode vejleder’ støtter dit barn, når det skal vælge uddannelse?
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