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Dialogbaseret integration: Projekt i teoribaseret praksisudvikling med 

sigte på at fremme integrationsprocesser i skole og dagtilbud. 

© Jan Tønnesvang og Maria S. Ovesen1 

Psykologisk Institut, Århus Universitet 

 

Indledning  

Dette skrift omhandler et projekt, der har anvendt en såkaldt ”dialogbaseret integrationsmodel” 

(Eriksen, 2008) på fem skoler og i et dagtilbud i Odense Kommune i perioden fra august til decem-

ber 2008. Projektet har haft karakter af et pilotprojekt, hvis formål har været at undersøge, i hvilken 

udstrækning en ’guided’ anvendelse af en bestemt teoretisk model i medieret dialog mellem lære-

re/pædagoger og forældre til tosprogede børn kan understøtte en bevægelse hen mod, at de gør bar-

nets læring og udvikling til et fælles projekt, og i hvilken udstrækning dette vil understøtte barnets 

trivsel og integration i skole- og institutionsmiljøet (som forudsætning for en senere integration i det 

danske samfund). Projektet er gennemført i et samarbejde mellem PPR-Odense og lektor Jan Tøn-

nesvang, samt forskningspraktikant Maria S. Ovesen fra Psykologisk Institut (PI) ved Århus Uni-

versitet. Som det fremgår af kommissoriet (i bilag 1) har projektet udgangspunkt i PPR Odenses 

resultatkontrakt 2008, hvor der under udvikling og kvalificering af Odense Kommunes integrations-

indsats står, at: ”Modellen implementeres på udvalgte skoler og institutioner, hvorefter en evalue-

ring heraf danner baggrund for modellens videre udbredelse”. Endvidere anføres der som konkrete 

forslag i Odense Kommunes integrationsplan vedrørende forældrekommunikation, at ”I Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning arbejdes der pt. på en dialogbaseret integrationsmodel. I skoleafdelingen er 

der lige nu planer om at starte et projekt om udvikling af skolehjemsamarbejdet med henblik på at 

forbedre tosprogede elevers læringsresultater. Erfaringer fra disse projekter bør indgå i overvejelser 

om udbredelse til resten af kommunen”.   

 Projektforberedelsen fandt sted i perioden maj til august 2008, og dataindsamlingen er foregået i 

såvel forberedelsesfasen som under og efter den praktiske realisering. Fra PPR-Odense deltog psy-

kologerne Emily Dean, Hanne Pia Eriksen, Alice Fabech, Hanne Kjærbæk Melchiorsen, Thomas 

Peter Pless og Gitte Rasmussen. Hanne Pia Eriksen var tillige projektleder på projektets praktiske 

del og Hanne Kjærbæk Melchiorsen var tillige koordinator på projektet. 

                                                 
1 For korrespondance bedes henvendelse rettes til Jan Tønnesvang: jan@psy.au.dk 
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 Det følgende vil gøre rede for og diskutere projektets karakter, baggrund, forløb, dataindsamling 

og resultater som grundlag for at vurdere dets værdi som potentiel integrationsfremmende aktivitet, 

samt i hvilken grad det kan forventes at være hensigtsmæssigt at implementere projektkonceptet i 

lignende og andre sammenhænge, herunder hvilke fordringer til eventuel videreudvikling af kon-

ceptet, der måtte være formålstjenlige.    

 

I. Projektets karakteristik og grundlag  

Projektets karakteristik 

Projektet kan karakteriseres som et projekt i teoribaseret praksisudvikling, hvormed menes, at man 

med anvendelse af en bestemt teoretisk tænkning forsøger at udvikle nye eller videreudvikle allere-

de eksisterende praksisformer gennem implementering af denne teoretiske tænkning i konkret inter-

ventionspraksis. Ved teoribaseret praksisudvikling vil man typisk arbejde udfra en teoretisk grund-

model, der er tilpasset den konkrete praksissammenhæng i sin udformning og sprogbrug. Som 

forskningsprojekt omfatter den teoribaserede praksisudvikling således to spor, dels den praktiske 

implementering af et teoretisk funderet koncept og de udfordringer, der knytter sig til dette, og dels 

det forskningsmæssige studium af betydningen af at arbejde på en sådan måde (fx strategianalyse, 

proces-, og effektundersøgelse). Det er målet i den teoribaserede praksisudvikling både at udvikle 

den konkrete praksisform og at lade erfaringer fra arbejdet med denne udfordre til en eventuel vide-

reudvikling af det teoretiske grundlag. Det vil oftest være en forudsætning for at realisere en teori-

baseret praksisudvikling i real-life-kontekster, at det foregår i samarbejde mellem forskere og pro-

fessionspraktikere, således som det har været tilfældet i nærværende projekt. 

 Projektet har som kontekst for sin teoriforståelse hentet både forskningsmæssig og anvendelses-

orienteret inspiration i community psykologien (Berliner, 2004). Community psykologi karakterise-

res ved at anlægge et helhedsperspektiv på de problemstillinger, der undersøges. Dvs., at man be-

stræber sig på at forstå det enkelte menneske i dets kontekst og intervenere i overensstemmelse 

hermed. Ved at inddrage konteksten fjernes fokus fra det enkelte individs personlighed og vægten 

lægges i stedet på de muligheder, der er for at indgå aktivt i miljøet. Community psykologien er 

optaget af at anvende de ressourcer, der allerede forefindes i et givent miljø og målet med en inter-

vention bliver at fremme de forholdemåder, der kan bidrage til, at både person og fællesskab kan 

handle i belastende situationer (ibid.).  
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Projektets teoretiske grundlag  

Projektets modelkoncept er konkret udviklet med afsæt i en selvpsykologisk tænkning (Hansen, 

2001), hvor man – i overensstemmelse med centrale dele af den internationale forskning i motivati-

on og menneskelig livsstræben (fx Deci & Ryan, 2000; Emmons, 1999) – arbejder med en tese om, 

at mennesket kommer til verden med en række motivationelle grundbehov, der netop fordrer at bli-

ve opfattet og mødt på adækvat vis af dets omgivelser, hvis en sund udvikling skal finde sted. Den 

selvpsykologiske tænkning betragter behovene for at blive mødt med anerkendelse og accept, pas-

sende kompetenceudfordring, samhørighed og fællesskab, samt mulighed for idealisering og kultu-

rel vitalisering som de mest grundlæggende udviklingsbehov for det opvoksende barn. Den sætter 

disse grundbehov på begreb som fire grundformer af motivationel rettethed. Der er hhv. tale om  

• en motivationel rettethed med selvhævdelse og selvfremstilling;  

• en rettethed mod betydningsbærende andet og andre;  

• en rettethed mod samhørighed; samt  

• en rettethed mod mestring og kompetenceudvikling.  

 

Som det ses af figur 1 kan de fire motivationelle rettetheder formuleres mere mundret som hhv.:  

• ”Se mig som den jeg er”;  

• ”Vis mig hvem eller hvad jeg kan blive”;  

• ”Lad mig høre til ligesom dig”; og  

• ”Giv mig passende udfordring”.  

 

Da de fire rettetheder er grundformer i menneskets motivation er deres forekomst ikke påvirket eller 

skabt af kultur (se også Deci & Ryan, 2000). Grundmotivationerne er artsdefinerende, dvs. der er 

tale om antropologiske konstanser, som hører til det, at vi er mennesker og ikke fx hunde eller aber. 

De er derfor i deres grundformer de samme, uanset hvor man kommer fra, vokser op og aktuelt rea-

liserer sit liv. Deri er der en pointe i fht. måden, hvorpå man så kan forstå betydningen af kulturfor-

skelle i menneskers opdragelses- og relationspraksis. Som følge af forskelle i kulturelt ophav og 

etnisk orientering både kan og vil der nemlig være forskelle i måderne, hvorpå det enkelte menne-

skes (barn såvel som voksen) motivationelle grundbehov er blevet og bliver mødt i dets omgivelser 

(Hansen, 2001, kap. XIII). Hvilket betyder, at der vil være både kulturelle og individuelt betingede 

forskelle i måden, hvorpå det enkelte menneske forstår sig selv og andre samt måden, hvorpå det 

omgås, motiveres af og tager livtag med forskellige forhold i dets liv. Forståelsen af sådanne kultu-

relle og individuelle forskelle hos forskellige mennesker er bl.a. betinget af, at man forstår det al-
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mene motivationsgrundlag for deres særlige profil (herunder deres identitet, relationsorientering og 

værdier).  

 Det foreliggende projekt bygger på den tese, at den selvpsykologiske model over de motivatio-

nelle rettetheder kan medvirke til at skabe en fælles forståelse hos lærere/pædagoger og forældre af, 

hvad det betyder for et barns læring, udvikling og trivsel, at der gives forskellige muligheder for og 

stilles forskellige typer af krav til dets motivationsudvikling i de forskellige livskontekster, det be-

væger sig i. Projektet har særligt fokus på samtalen med forældre til to-sprogede børn med henblik 

på at fremme kulturel integration i skole og dagtilbud, men den anvendte model vil kunne bruges i 

enhver form for samtale, hvor man søger en fælles forståelse af, hvorledes forskellige aktører i et 

barns livskontekster bidrager til at understøtte hhv. blokere dets læring, udvikling, trivsel og inklu-

sion. De relationer og forhold i et barns omgivelser, der rummer ”psykologisk ilt” til at understøtte, 

vitalisere og udvikle dets motivationelle rettetheder udfra den tilstand disse aktuelt befinder sig i, 

kalder vi for vitaliseringsrelationer. Som det ses af figur 1 er der i overensstemmelse med de fire 

grundformer af motivationel rettethed fire hovedformer af vitaliseringsrelationer.  

 

Figur 1: Den selvpsykologiske grundmodel: forholdet mellem selvets motivationelle rettetheder 

og fordringer til vitalisering og understøttelse fra omgivelserne 

Mestringsudfordrende 

Vitaliseringsrelationer: 

Medspillende modspil 

 

 

Empatisk    Betydnings- 

Spejlende                                         bærende 

vitaliserings-                                                                                                                      vitaliserings- 

 relationer   relationer: 

Eksistentiel                                                                                                                     Livsretning / 

Anerkendelse    organisering 

 

 

Samhørighedsskabende 

Vitaliseringsrelationer: 

Vi-hed og tilhør 

 

Rettethed med selvhævdelse 
og selvfremstilling:  

“Se mig som den jeg er” 
 

Rettethed mod betydnings- 
bærende andet og andre:  

”Vis mig hvem / hvad jeg kan 
blive”  

Rettethed mod samhørighed og 
sameksistentiel vi-hed: 

“Lad mig høre til  l igesom dig” 
 

Rettethed mod mestring og 
kompetenceudvikling:  

“Giv mig passende udfordring” 
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Projektets specifikke model 

I det foreliggende projekt er den teoretiske tænkning vedrørende de fire motivationelle rettetheder 

og deres tilhørende vitaliseringsrelationer i figur 1 omsat i en praksisanvisende dialogmodel. Det 

var psykolog Hanne Pia Eriksen, der i relation til sit PPR-arbejde med integrationsproblemstillinger 

fik idéen til at anvende modellen på denne specifikke måde og således udformede den oprindelige 

praksisanvisende modelversion til projektet (Eriksen, 2008). Denne model er således udviklet med 

afsæt i nogle af de udfordringer og problemstillinger, der særligt gør sig gældende i forbindelse med 

tosprogede børns institutions- og skoledeltagelse, herunder samarbejdet mellem lærere og forældre.  

 Målet har været at skabe en model, der siger noget om børns udviklingsbehov og kan hjælpe 

med at fastholde barnet som samtalens fælles tredje samtidig med, at der lægges vægt på, at både 

forældre og lærere/pædagoger spiller en vigtig rolle for barnet i kraft af den forståelse, de udviser 

overfor barnets behov og dets fremtidige muligheder. I fht. de grundmotivationer i barnets eksi-

stens, der har særlig betydning for dets trivsel og kompetenceudvikling anskueliggør modellen, 

hvorfor det er vigtigt at forældre og lærere/pædagoger formår at samarbejde. Modellen identificerer 

således nogle centrale omdrejningspunkter for samtale mellem forældre og lærere/pædagoger, og 

selve navnet ”dialogbaseret integrationsmodel” henviser ikke primært til modellens indhold men til 

dens anvendelseskontekst (skole-hjem-samtalen) og til målsætningen for denne anvendelse (som i 

dette projekt er en forbedret dialog mellem forældre og lærere og – på sigt – en forbedret integrati-

on). I projektets forberedelsesfase blev modellens ordvalg og formsætning justeret til den endeligt 

anvendte version, som ses i figur 2. Endvidere fik Alice Fabech udarbejdet 4 illustrationer af bar-

nets udviklingsbestræbelser, som efter behov kan lægges ved modellen (se bilag 2d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Projektets dialogmodel (se næste side) 
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Projektets idé til praksisudvikling  

Projektets idé til praksisudvikling har været at istandsætte samtaler mellem lærere/pædagoger og 

forældre til tosprogede børn, hvor samtalens indhold italesættes med reference til dialogmodellen, 

og hvor de deltagende psykologer fungerer som mediatorer for samtalen. Strategien har været at 

placere en lamineret A3-version af dialogmodellen på bordet mellem forældre og lærere/pædagoger 

under deres samtaler om barnet. Modellen har ved hver samtale været forsynet med et billede af det 

enkelte barn i midten, for at bringe konkret opmærksomhed til, at det var barnets trivsel, udvikling 

og integration, der skulle være samtalernes omdrejningspunkt. De deltagende psykologer har som 

samtale-mediatorer haft som mål at understøtte denne fokusering på barnets situation som fælles 

omdrejningspunkt i samtalen og at øge betingelserne for ligeværdighed i dialogen mellem forældre 

lærer og pædagog

Hvordan ser I mig?

forældre

Hvordan ser I mig?

forældre

Hvordan støtter I mig 
i det, jeg skal kunne?

forældre

Hvordan viser I mig, 
hvad eller hvem, jeg 

kan b live?

lærer og pædagog

Hvordan viser I mig, 
hvad eller hvem, jeg 

kan b live?

lærer og pædagog

Hvordan synes I, at 
jeg skal høre til?

forældre

Hvordan synes I, at 
jeg skal høre t il?

Se mig som den
jeg er

Lad mig høre t il
ligesom dig

Giv mig passende 
udfordring

Vis mig hvem/  
hvad jeg kan 

blive

Foto af

barnet

lærer og pædagog

Hvordan støt ter I mig 
i det, jeg skal kunne?

Dialogbaseret integrationsmodel: © Hanne Pia Eriksen & Jan Tønnesvang,,2008
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og lærere/pædagoger. Det sidste er bl.a. sket ved, at der med reference til modellens fokuspunkter er 

blevet stillet de samme typer af spørgsmål til forældre og lærere/pædagoger. 

 

Projektets deltagere og omfang 

Problematikken omkring tosprogede børn og integration har dannet grundlag for udvikling af det 

anvendte modelkoncept, og det er da også denne problematik, der har været i projektets fokus. De 

deltagende skoler/børnehus blev inviteret med i projektet ud fra nogle kriterier vedrørende antallet 

af tosprogede børn. Der er dels blevet valgt skoler, der traditionelt har haft mange tosprogede elever 

og dels skoler, der har oplevet en markant stigning i antallet af tosprogede, ud fra en formodning 

om, at disse forskellige betingelser medfører forskellige behov, fx i forhold til at få udviklet (nye) 

handleredskaber til håndtering af integrationsproblemstillinger. Det var således som udgangspunkt 

planen at undersøge, hvorvidt disse forhold gjorde en forskel, i relation til anvendelsen af dialog-

modellen. Idet det siden viste sig nødvendigt at holde et forholdsvist snævert fokus, grundet pilot-

projektets omfang, har vi dog valgt ikke at undersøge disse forskelle nærmere.   

 Det var den oprindelige plan, at hver psykolog skulle være mediator i 4x2 samtaler, således at 

projektet med seks deltagende psykologer i alt ville komme til at indbefatte 24x2 samtaler. Samta-

lerne var planlagt til at skulle finde sted med ca. en måneds mellemrum og være afsluttet ultimo 

november Der skulle afsættes en time til hver samtale, og der skulle medvirke tolk ved de samtaler, 

hvor forældrene ikke beherskede dansk på et niveau, så man kunne være sikker på, at der kunne 

sikres en gensidig forståelse for samtalens emne og indhold. 

 

Projektets forskningshypoteser   

Projektets forskningshypoteser har været:  

• at modellen ved at fungere som fælles referencepunkt i samtaler mellem skole og hjem kan 

danne grundlag for, at forældre og lærere/pædagoger kan skabe en fælles mening omkring 

betydningen af barnets deltagelse i skolens og institutionslivets aktiviteter, også selvom 

uenigheder måtte forekomme;   

• at en sådan fælles mening kan danne grundlag for at iværksætte aktiviteter, der kan fremme 

barnets læring/udvikling, trivsel og integration samt modvirke utilpasset adfærd.  
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II. Projektets realisering 

Opstart og træning af samtale-mediatorer 

Projektets realisering som kombineret praksisudviklings- og forskningsprojekt tog sin begyndelse 

efter et møde d. 3.4.2008 mellem Jan Tønnesvang og PPR-Odense med deltagelse af leder Birgitte 

Madsen, konsulent Kirsten Bendixen og psykolog Hanne Pia Eriksen, hvor der blev aftalt at etable-

re et samarbejde i forbindelse med PPR´s igangværende planer om at iværksætte forsøg med anven-

delse af den dialogbaserede integrationsmodel (Eriksen, 2008) (se kommisorium i bilag 1). I maj og 

juni blev der derefter afholdt to kick-start møder a’ 4 timer mellem de deltagende psykologer og Jan 

Tønnesvang. Ved det andet af disse møder blev Maria S. Ovesen tilknyttet projektet som forsk-

ningspraktikant. På kick-start møderne blev psykologerne via oplæg introduceret til modellen og 

dens teoretiske baggrund. Endvidere blev strategiudviklingen for projektet diskuteret, idet der var 

en række forhold at tage stilling til, før pilotsamtalerne kunne påbegyndes. Det blev bl.a. diskuteret, 

på baggrund af hvilke kriterier, eleverne - og dermed forældrene - skulle udvælges til deltagelse i 

pilotprojektet, og hvorvidt eleverne skulle være til stede ved samtalerne. Endvidere blev antallet af 

samtaler og psykologernes rolle som samtale-mediatorer diskuteret, og der blev lavet korrektioner 

af dialog-modellens ordlyd og visuelle udtryk, samt formuleret indkaldelsesbrev til forældrene og 

introduktion til modellen (indkaldelsesbrev og instruktion er vedlagt i bilag 2a+b og 2c). Endelig 

indbefattede møderne en begyndende træning af psykologerne i den praktiske anvendelse af model-

len.   

 Det blev under kick-start møderne besluttet, at forældrene ville blive inviteret til samtale om 

deres barn på baggrund af en af lærerne/pædagogerne identificeret problematik vedrørende barnets 

sociale eller faglige trivsel. Til trods for, at eleverne normalt deltager i typiske skole-hjem samtaler, 

blev det besluttet, at det kun var forældrene, der skulle deltage i pilotsamtalerne. Denne beslutning 

blev truffet, idet fokus for pilotprojektet blev skærpet til at være et forsøg på at etablere eller forbed-

re dialogen mellem lærere og forældre (se afsnit vedrørende dataindsamling). Det blev derfor vurde-

ret, at det i første omgang var hensigtsmæssigt ikke at have eleverne med til samtalerne. Indkaldel-

sen til forældresamtalerne skete skriftligt og blev fulgt op af en telefonisk påmindelse; dette for så 

vidt muligt at undgå frafald. Det blev aftalt, at samtlige lærere og pædagoger, der skulle deltage i 

projektet, skulle modtage et oplæg om projektmodellens indhold afholdt af Hanne Pia Eriksen forud 

for den praktiske realisering af projektet. Det blev besluttet, at den praktiske realisering af projektet 

skulle påbegyndes inden udgangen af august. 
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 Kick-start møderne blev efterfulgt af to supervisionsmøder i august og oktober, hvor det første 

blev placeret umiddelbart inden den praktiske realisering, og det andet møde blev placeret på et 

tidspunkt i oktober, hvor alle psykologer måtte forventes at have opnået erfaringer med at være me-

diator på mindst én samtale. På begge møder blev der samlet op på praktiske spørgsmål, blandt an-

det omkring hvordan indkaldelsen til 2. møde skulle foregå, samt status på dataindsamling i form af 

forventningsbeskrivelser, spørgeskemaer og samtaleopsummeringer (jf. afsnit om dataindsamling). 

Det viste sig i løbet af disse møder, at ambitionen om at afholde i alt 24x2 samtaler ville blive van-

skelig at nå, primært grundet frafald fra forældrenes side. I alt endte psykologerne således med at 

skulle afholde 12x2 samtaler i perioden fra august til og med november.   

 Udover ovenstående var supervisionsmødernes primære indhold at lave praktisk mediator-

træning i at anvende modellen som referencepunkt for samtale. På mødet i august vedrørte dette 

især overvejelser omkring og øvelse i, hvordan modellen bedst blev introduceret til forældrene og 

hvordan der kunne sikres flow i samtalen, mens der i oktober blev arbejdet med at styrke fortrolig-

heden i at samtale om konkrete problemstillinger med udgangspunkt i de erfaringer, psykologerne 

som mediatorer havde fået med at anvende modellen i første samtalerunde. Samtaletræningsøvel-

serne på møderne blev gennemført af psykologerne på skift med Jan Tønnesvang som supervisor. 

Når den enkelte psykolog var i træning fungerede de øvrige psykologer som observatører og diskus-

sionspartnere efter træningsøvelsen. Hvert møde havde en varighed på 4 timer. Samtlige møder 

(inklusive kick-start) blev afholdt på Odense Kommunes Uddannelsescenter i Schacksgade 39. 

 

III. Dataindsamling og resultater 

Det forskningsmæssige formål med pilotprojektet har været at indsamle erfaringer om måden at 

anvende den dialogbaserede integrationsmodel på, samt eventuelle indikatorer på mulige effekter 

for kvaliteten af dialogen mellem lærere/pædagoger og forældre. Da projektet har været forholdsvist 

lille af omfang og med en kort tidshorisont, er det begrænset, hvilke eventuelle langsigtede effekter, 

der måtte kunne peges på, samt hvilken generaliserbarhed der måtte være af de indsamlede data. 

Fokus for dataindsamlingen har således primært været at undersøge, om en medieret anvendelse af 

dialogmodellen i to samtaler mellem forældre og lærere/pædagoger vil påvirke denne i positiv eller 

negativ retning med hensyn til at skabe en fælles forståelse for barnets situation som grundlag for 

overvejelse af mulige handletiltag til forbedring af denne. Det har ikke været ambitionen (og heller 

ikke muligt) at lave en tilbundsgående effektundersøgelse af dialogmodellen i dette projekt, men 

snarere at opnå indikationer på, om det i fht. integrationsarbejde vil være meningsfuldt – og i givet 
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fald hvordan – at arbejde videre med udviklingen af modellen og med den praksis, der i projektet er 

forbundet med dens anvendelse.  

Dataindsamlingsstrategierne for projektet har i henhold til ovennævnte fokus primært centreret 

sig omkring de involverede lærere/pædagoger og psykologers oplevelse af den praktiske anvendelse 

af modellen til samtaler med tosprogede forældre. Herudover er der indsamlet data fra en af de in-

volverede tolkes oplevelse af at deltage i de modelstyrede samtaler til sammenligning med de skole-

hjem samtaler, som de sædvanligvis deltager i. Det var planen at involvere to tolke, men den ene 

meldte fra umiddelbart inden dataindsamlingen fandt sted. Tilsvarende har det været overvejet at 

inddrage forældre i dataindsamlingen, men dette blev af praktiske grunde og for ikke at skabe yder-

ligere forældrefrafald udeladt. Der skal i forhold til denne beslutning gøres opmærksom på, at de 

deltagende forældre ikke selv har bedt om at være med i projektet, men er blevet involveret udfra de 

deltagende lærere og pædagogers vurdering af, at der i fht. deres barn var en problemstilling, i fht. 

hvilken der kunne være et særligt behov for dialog. Den oprindelige plan om at afholde 24x2 samta-

ler kunne primært ikke opfyldes indenfor projektets tidsrammer pga. netop afbud fra forældre, og vi 

har ikke ønsket at øge forældrefrafaldet yderligere ved at stille krav om, at de også skulle deltage i 

en efterfølgende dataindsamling.    

 

Der er i projektet foretaget følgende dataindsamlinger:  

- Spørgeskemaer til hhv. lærere/pædagoger, der blev udfyldt både før og efter pilotsamtalerne 

havde fundet sted. 

- Spørgeskemaer til de nærmeste ledere til lærerne/pædagogerne, der blev udfyldt før pilot-

samtalerne fandt sted. 

- Forventningsbeskrivelser fra de deltagende psykologer. 

- Korte opsummeringer af de enkelte samtalers indhold og forløb fra psykologerne. 

- Høringsrunde for de deltagende lærere/pædagoger. 

- Interviews med de deltagende psykologer 

- Interview med en arabisk tolk.  

 

III. 1: VEDRØRENDE SPØRGESKEMA TIL LÆRERE/PÆDAGOGER  OG LEDERE  

De deltagende lærere, pædagoger og deres nærmeste ledere udfyldte forud for projektstart et spør-

geskema udformet i en version til hhv. lærere/pædagoger og ledere. Spørgeskemaet efterspørger 

både kvantitative og kvalitative vurderinger. Den kvantitative del vedrører lærere, pædagoger og 
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lederes forståelse af den nuværende integrationssituation i Danmark, samt deres syn på, hvordan 

ansvaret for vellykket integration fordeler sig på forskellige niveauer (samfunds-, skole-, og indi-

vidniveau). I spørgeskemaets kvalitative del spørges der til, hvilke handleredskaber lærere, pæda-

goger og ledere ser som de væsentligste for en vellykket integration i relation til børnenes instituti-

ons- og skoledeltagelse og i forlængelse heraf, hvad de ser som succeskriterier i forhold til at an-

vende dialogmodellen. Derudover efterspørges eksempler på typiske og særligt problematiske inte-

grationsproblemstillinger. Endeligt spørges der til synet på skole-hjem-samtaler som et redskab til 

vellykket integration, samt forventningen til at skulle anvende dialogmodellen.   

Vi bad lederne udfylde skemaet, fordi vi var interesserede i deres forståelse af integration, deres 

vurdering af deres egen og deres institutions indsats på området, deres opfattelse af, hvad der udgør 

væsentlige integrationsproblemstillinger, samt deres bedømmelse af, hvorvidt lærere og pædagoger 

har tilstrækkelige handleredskaber i forhold til integrationsproblematikker. Derudover var vi inte-

resserede i, hvorvidt der var overensstemmelse mellem deres og medarbejdernes vurderinger af 

ovenstående. Da lederne ikke som sådan har arbejdet med at anvende dialogmodellen, skulle de kun 

udfylde spørgeskemaet forud for projektet, mens lærere og pædagoger udfyldte skemaet både før 

projektstart og efter dets afslutning. Formålet med dette var at undersøge, om der i løbet af projektet 

skete ændringer i lærere/pædagogers opfattelse af bl.a. at have redskaber til at håndtere udfordringer 

knyttet til tosprogede børns skolegang.  

 

Resultater fra spørgeskemaets kvantitative del 

Det følgende vil gennemgå centrale dele af den kvantitative del af spørgeskemaet. Der er lagt vægt 

på at fremhæve forhold, hvor der ses uoverensstemmelse mellem opfattelse af ansvarlighed for in-

tegration og realiseret ansvarlighed i handling. Og der er lagt vægt på at fremhæve forskydninger i 

besvarelserne fra tidspunkt 1 til 2. De kvantitative besvarelser er angivet med talværdier på skalaer 

fra 1 til 5 gående fra vurderingen ”slet ikke” (1), over vurderingen ”i nogen grad” (3), til vurderin-

gen ”i høj grad” (5). For indsigt i de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet henvises til bilag 3a+b. 

 

 

• Til besvarelse af spørgeskema ved tidspunkt 1 forud for projektstart medvirkede:  

� Lærere/pædagoger: 7 mandlige, 13 kvindelige. Gennemsnitsalder 41,8 år. 17 lærere, 

3 pædagoger. Gennemsnitligt 11,5 års erfaring.  

� Ledere: 5 besvarelser. Gennemsnitlig ledererfaring 6,6 år. 
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• Til besvarelse af spørgeskema på tidspunkt 2 efter projektgennemførslen medvirkede: 

� Lærere/pædagoger Lærere/pædagoger: 3 mandlige, 10 kvindelige. Gennemsnitsalder 

42. 11 lærere, 2 pædagoger. Gennemsnitlig erfaring 13,92 år.  

 

Resultater fra tidspunkt 1 forud for projektstart 

• På spørgsmålet om, i hvilken grad man bedømmer den nuværende integration af tosprogede 

børn og unge som vellykket, svarer 19 (95%) af lærerne og pædagogerne 3, mens en enkelt 

svarer 2. For ledernes vedkommende svarer tre (60%) af disse 2, mens to (40%) svarer 3. 

Der er således generelt konsensus om, at integrationen af tosprogede i Danmark kun i nogen 

grad er vellykket.  

• Det er derudover kendetegnende for begge grupper, at det bidrag, man mener hhv. samfun-

det, institutioner/skoler, én selv, forældrene og børnene selv bør udvise i forhold til integra-

tion af tosprogede er højere, end det bidrag, man bedømmer, reelt finder sted. Denne tendens 

til diskrepans mellem ”bør” og ”er” er mest udpræget hos lederne. Eksempelvis bedømmes 

samfundets ansvar for integrationen hos lederne til at ligge på gennemsnitligt 4,8, mens det 

faktiske bidrag fra samfundet opnår et gennemsnit på 2,8. En undtagelse herfra er for begge 

spørgeskemaers vedkommende spørgsmålene om eleverne/børnene selv, der bedømmes til 

nogenlunde at bidrage så meget til deres egen integration, som man kan/bør forvente. Der-

udover bedømmes skolernes/institutionernes indsats af lærere/pædagoger som værende høje-

re, end hvad man reelt kan forvente.  

• Særligt interessant er det i relation til dialogmodellens fokus på forældresamarbejdet, at for-

ældrenes bidrag ifølge lederne bør være på 4,8, mens de vurderer det til reelt at være på 2,8. 

For lærere/pædagogers vedkommende er disse tal 4,75 og 3,05 i 1. runde. Der er med andre 

ord enighed om, at uoverensstemmelsen mellem det ansvar, man mener forældrene bør påta-

ge sig, og det, de rent faktisk gør for at integrere deres tosprogede børn er forholdsvis stor 

• Endeligt er det interessant, at både ledere, lærere og pædagoger opfatter samtalerne med for-

ældrene som et vigtigt redskab til integration. Hos lederne bedømmes samtalernes betydning 

for integration til 4,8, mens gennemsnittet for lærere og pædagoger er på 4,05 i første runde.   
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Resultater fra tidspunkt 2 efter projektgennemførsel (i sammenligning med tidspunkt 1)  

• Mens skolernes faktiske indsats, som nævnt, hos lærere og pædagoger ved tidspunkt 1 be-

dømmes mere positivt end det, de kan forventes at gøre, så er dette billede omvendt ved 

tidspunkt 2. Den negative diskrepans er derudover større end den tidligere positive (fra 4,05 

- 4,25 i første runde til 4,42 – 3,67 i 2. runde).  

• Forventningerne til både egen, forældres og barnets indsats falder en smule ved tidspunkt 2 

– det samme gør dog bedømmelsen af den faktiske indsats, hvorfor forholdet mellem de to 

forbliver det samme.  

• Lærerne/pædagogerne føler sig i nogen grad rustede til at føre samtaler med forældre til to-

sprogede, og spørgsmålet opnår ved tidspunkt 1 et gennemsnit på 3,4, som stiger til 3,62 ved 

tidspunkt 2. Denne stigning forekommer lille i lyset af de positive udmeldinger fra hørings-

runden (jf. dette afsnit), men giver mening i forhold til, at lærerne/pædagogerne i denne 

sammenhæng udtaler usikkerhed overfor selv at skulle arbejde med dialogmodellen (uden 

mediator) samt giver udtryk for en generel skepsis i forhold til at finde måder, hvorpå dia-

logmodellen vil kunne anvendes i det almindelige skole-hjem-samarbejde.  

• Kendskabet til dialogmodellen er som forventeligt steget betydeligt fra tidspunkt 1 til 2 (fra 

2,75 til 4,15). Forventninger til at skulle føre samtaler med reference til dialogmodellen fal-

der en lille smule (fra 4 til 3,85) – igen kan det have forbindelse til usikkerheder i forhold til 

en forventning om at skulle arbejde med modellen uden støtte fra en samtale-mediator.  

• Overordnet set er der ikke store forandringer i svarene fra tidspunkt 1 til 2, hvilket givetvis 

til dels kan tilskrives det korte tidsinterval mellem de to besvarelser. Da vi endvidere kun 

har fået 13 spørgeskemaer retur i 2. runde (ud af 20), er det vanskeligt at sige, hvorvidt de 

forandringer, der ses, er repræsentative for den samlede gruppe. Generelt er der hverken 

tendens til, at enkeltpersoner konsistent har svaret enten mere positivt eller negativt i 2. run-

de, ligesom ingen af spørgsmålene entydigt har forandret sig i samme retning i 2. runde. Ek-

sempelvis angiver 3 lærere/pædagoger at have fået færre handleredskaber til at håndtere 

daglige integrationsproblematikker, mens 4 angiver at have fået flere.   

 

Resultater fra spørgeskemaets kvalitative del 

Nedenfor opsummeres centrale tilkendegivelser og udsagn fra de kvalitative dele af spørgeskema-

erne, uddelt til hhv. 20 lærere/pædagoger og 5 ledere ved tidspunkt 1 forud for projektstart. Den 

kvalitative del af spørgeskemaerne tjener bl.a. som en mulighed for at uddybe og nuancere de kvan-
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titative besvarelser, idet der her gives mulighed for at angive, hvad man som enkeltperson finder 

mest centralt, fx i forhold til en given problemstilling, i modsætning til at skulle vælge på forhånd 

definerede svarmuligheder. Endvidere vedrører denne del af spørgeskemaerne mere specifikt lære-

re/pædagoger og lederes personlige erfaringer med integrationsproblemstillinger.   

Lærerne/pædagogerne og de nærmeste lederes tilkendegivelser har ikke som sådan budt på de 

store overraskelser, idet man (naturligvis) i forvejen har haft en god indsigt i mange af de problem-

stillinger, der knytter sig til integrationen af tosprogede, indenfor PPR. Vi har dog fundet det vigtigt 

at forholde os åbne i forhold til den mulighed, at de deltagende lærere/pædagoger og lederes forstå-

else af integration, samt deres succeskriterier for anvendelsen af dialogmodellen ikke nødvendigvis 

var identiske med psykologgruppens. De forskelle, der forekommer mellem faggrupperne, træder 

dog langt tydeligere frem i interviews og høringsrunde, hvorfor vi her vil nøjes med at fremhæve de 

pointer, der nævnes i adskillige besvarelser. Tilkendegivelserne fra lærere/pædagoger og ledere 

optræder således samlet i nedenstående gennemgang. Opsummeringerne fra spørgeskema 2, uddelt 

til lærere og pædagoger efter pilotsamtalernes afvikling, ligner ligeledes tilkendegivelserne på spør-

geskema 1 så meget, at det ikke forekommer nødvendigt at gengive disse i nedenstående.  

For uddybende information vedrørende de kvalitative besvarelser af spørgeskemaerne henvises til 

bilag 3a+b og 4b+c, hvori de ordrette formuleringer fra spørgeskemaerne (både hvad angår spørgs-

mål og svar) er gengivet, ligesom det fremgår hvor mange gange, de enkelte udsagn har optrådt.  

 

Handleredskaber der opfattes som virkningsfulde ift. integrationsproblematikker:  

• Samtale og ligeværdig dialog. Anerkendelse. Nysgerrighed. 

• Samarbejde med forældrene. Forældrenes følelse af ejerskab i forhold til skolen og den deraf 

følgende indflydelse og lyst til at tage ansvar. 

• Indsigt i og respekt for hinandens kulturforskelle. At kunne se forskellighed som en styrke. 

Viden om elevens baggrund.  

• Tydelighed til de krav, der stilles fra skolens side. Åbenhed, imødekommenhed, social in-

klusion. Stærk struktur på hverdagen. Handlingsplaner. Undervisning og uddannelse. At for-

ældrene er i arbejde. Fritidsinteresser. Viden om interkulturel pædagogik. Organisering af 

undervisningen i klassen.  

• At eleven får sat ord på konflikten. At eleven forstår sin egen andel i evt. konflikter og tager 

ansvar. At eleven er i stand til at finde andre udveje end konflikt.   
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Succeskriterier på brugen af dialogmodellen: 

• Øget samarbejde omkring eleverne – og forståelse for vigtigheden af dette. At der bliver stil-

let fælles mål og at disse følges op. Handlingsplan. Fælles syn på eleven. Fælles problem-

forståelse. Tillid. Ligeværdighed. At udnyttelsen af de menneskelige ressourcer omkring 

barnet optimeres.  

• At det bliver tydeligere, hvilke problemer og muligheder der eksisterer mellem lære-

re/pædagoger og forældre. At få afdækket selvfølgeligheder. Større forståelse af hinandens 

kulturforskelle. 

• Bedre kendskab til både forældre og elev.  

• At eleven føler en overensstemmelse mellem skolens og hjemmets krav. At det pågældende 

barn falder mere til ro i skolesammenhængen og oplever, at skole og hjem arbejder sammen.  

• At lærere/pædagoger og forældre ønsker at fortsætte arbejdet med dialogmodellen.  

 

Eksempler på integrationsproblemstillinger: 

• Elevernes manglende deltagelse i diverse aktiviteter, såsom idræt og ekskursioner.  

• Manglende ligestilling hjemmefra og forståelse af, at denne er en del af det danske system. 

Manglende respekt for forskelle. 13-14-årige der bliver gift, mens de går i folkeskolen. For-

domme om andres kultur og religion. 

• Sproglige misforståelser. Forståelsesproblemer. Forældrenes manglende danskkundskaber 

og viden om Danmark. Kontakten til forældre der ikke taler dansk. 

• Manglende dialog.  

• Forældre og skoles forskellige opfattelser af, hvad børnene skal lære og hvilke ansvarsom-

råder der er hhv. skolens og hjemmets. Forældrenes manglende interesse for børnenes læring 

og trivsel. Forældrenes manglende deltagelse til forældresamtaler og sociale arrangementer.  

• Manglende erkendelse af børnenes faglige problemer, idet disse forbindes med stigmatise-

ring.  

 

Øvrige kommentarer 

• ”Generelt, vi har gode forældre på ”min” folkeskole. De vil gerne den danske folkeskole – 

og samfundet. Det er bare de få ”tunge”, der altid fylder – og huskes”.  
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• I forhold til konflikter og integrationsproblemer i skolen er det ofte et problem, at der ikke er 

tid nok til at få en dialog om/forståelse af et givent problem.  

• De første 6-7 spørgsmål i spørgeskemaet kan ikke besvares med et enkelt tal, idet nuancerne 

forsvinder. Ofte er der tale om komplekse svar, hvor det er et ”både-og” eller ”nogle 

gør/andre gør ikke”. Derfor kan besvarelsen af disse spørgsmål virke fragmenteret og i nogle 

tilfælde udelukkende repræsentere en middelværdi mellem to ekstremer. 

 

Generel opsummering af den kvalitative del af spørgeskemaet 

• Både lærere, pædagoger og ledere nævner forældresamarbejde, kommunikation, dialog, vi-

den om og respekt for hinandens kulturelle baggrunde, samt nysgerrighed og åbenhed som 

de mest centrale elementer i forhold til at skabe vellykket integration.  

• Som eksempler på typiske integrationsproblemstillinger nævnes forældrenes opfattelse af og 

forventninger til, hvad der er hhv. deres og skolens ansvarsområder, børnenes manglende 

deltagelse i diverse skolerelaterede aktiviteter, så som idræt og lejrskole, manglende kom-

munikation og dialog, misforståelser og forældrenes manglende indsigt i det samfund, deres 

børn skal indgå i, samt manglende danskkundskaber.  

• På baggrund af dette, er succeskriterierne for anvendelsen af modellen forbedret samarbejde 

med forældrene, større forståelse for hinandens kulturelle forskelle, at aftaler bliver fulgt op, 

at forældrene bliver bevidste om deres roller, tager ansvar og bliver aktive aktører, at der 

skabes en bedre tillid, at man kan nå frem til en fælles forståelse af et givent pro-

blem/barnets situation, at kommunikationen tydeliggøres, og at der skabes ligeværd.   

 

 

III.2.: VEDRØRENDE PSYKOLOGERNES FORVENTNINGSBESKRI VELSER 

Alle deltagende psykologer udformede før projektsamtalernes start en kort beskrivelse af deres for-

ventninger til at arbejde med dialogmodellen. Disse forventningsbeskrivelser var ikke rammesat i 

samme grad som spørgsmålene i ovennævnte spørgeskema, men gav ligesom disse spørgsmål et 

indblik i, hvilke problemstillinger psykologerne vurderer som centrale i relation til integrationen af 

tosprogede, samt deres opfattelse af, hvad der kunne udgøre mulige forbedringer eller løsninger. En 

generel opsummering af disse er som følger:  
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• Ligesom lærere, pædagoger og ledere nævner psykologerne ønsket om, at dialogmodellen 

kan skabe dialog og ligeværd i samtalerne og et forbedret samarbejde mellem forældre og 

lærere/pædagoger.  

• Endvidere er der er ønske om, at forældrene får en større forståelse for deres barns udvik-

lingsbestræbelser og deres egen andel heri.  

• Der peges på, at modellen med sit fokus på udvikling, forhåbentlig kan være med til at skabe 

et mere positivt og fremadrettet syn på barnet og dets muligheder.  

• Endelig peges der på, at dialogmodellen udgør et bud på, hvordan folkeskolen kan styrke det 

konsultative arbejde i PPR og derved, i højere grad end det udfra deres erfaringsbaggrund er 

tilfældet nu, kan understøtte målsætningen om ’den inkluderende skole’.  

 

 

III.3. VEDRØRENDE PSYKOLOGERNES SAMTALEOPSUMMERINGE R 

Alle deltagende psykologer blev bedt om at lave et kortfattet resumé af de enkelte samtalers forløb, 

hurtigst muligt efter afholdelsen af den enkelte samtale med henblik på deres egen bevidstgørelse af 

deres valgte samtalestrategier som mediator og for at danne sig et overblik over deres samtalers 

indhold og forløb. Der var ikke fastlagt nogen forhåndsstrategi for, hvorledes opsummeringerne 

skulle laves, og resultatet var meget forskellige udformninger. Samtaleopsummeringerne har været 

tilgængelige for de enkelte psykologer mht. at lade sig inspirere. Og de er blevet taget til efterret-

ning i forbindelse med supervisions- og træningsarbejde under forløbet. De egner sig ikke til at ud-

lede generelle betragtninger eller konklusioner og skal derfor ikke behandles yderligere her. 

 

 

III. 4.: VEDRØRENDE HØRINGSRUNDE MED LÆRERE OG PÆDA GOGER SAMT IN-

TERVIEWS MED PSYKOLOGER OG TOLK  

Høringsrunden med de deltagende lærere og pædagoger fandt sted 28. nov. 2008 i tidsrummet 

10.00-12.00. Vi valgte at lave en fælles erfaringsopsamling, idet vi vurderede, at interviews med de 

enkelte lærere/pædagoger ville være for tidskrævende, set i lyset af rammerne for projektet i øvrigt. 

Ved høringsrunden var vi særligt interesserede i at høre om lærerne/pædagogernes oplevelse af at 

arbejde med modellen og deres opfattelse af, hvilke udfordringer der lå til en evt. videreudvikling af 

projektkonceptet og dialogmodellen. Udover høringsrunden fik lærere og pædagoger mulighed for 

efterfølgende at give erfaringer og indtryk tilkende anonymt via mail, hvis de måtte have yderligere 
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at sige. Der var ingen, der benyttede sig af denne mulighed. Jan Tønnesvang stod for at lede hø-

ringsrunden i samarbejde med Maria Ovesen. Det hele blev optaget og transskriberet.  

 Udover høringsrunden blev der lavet semistrukturerede interviews med de 6 psykologer og den 

arabiske tolk. Der var endvidere indbudt en somalisk tolk til interview, som havde indvilget i at 

deltage, men som blev forhindret i at møde op. Samtlige interviews fandt sted 3.dec. 2008. Vi var 

med disse særligt interesserede i at høre om psykologernes oplevelser med at bruge modellen som 

reference for samtalerne, deres indtryk af, om modellen gjorde en forskel for samtalernes karakter, 

samt deres syn på de udfordringer, der lå til det videre arbejde med modellen. For tolkens vedkom-

mende var fokus især på at afdække, om han havde en oplevelse af, at modellen gjorde en forskel 

for samtalens karakter, sammenlignet med almindelige skole-hjem-samtaler, og i givet fald hvor-

dan. Alle interviews havde en varighed på mellem 30 og 45 minutter og er blevet optaget og trans-

skriberet. Jan Tønnesvang forestod interviews med tolken og tre psykologer. Maria Ovesen forestod 

interviews med tre psykologer (se bilag 4d-4j for de transkriberede interviews.)  

 De deltagende lærere, pædagoger, psykologer og den arabiske tolk har i hhv. høringsrunde og 

interviews vist sig på mange områder at være ganske enige i deres vurdering af modellens betyd-

ning for samarbejdet med tosprogede forældre og de udfordringer, de anser for at være forbundet 

med et videre arbejde med modellen. For at undgå gentagelser, vil resultaterne af høringsrunden og 

de 7 interviews derfor i det følgende blive fremlagt samlet, dog således at det vil fremgå, når særli-

ge overvejelser har gjort sig gældende for en bestemt faggruppe. Først vil det blive gennemgået, 

hvilken effekt arbejdet med modellen opleves at have haft, derefter vil begrænsningerne ved det 

pågældende projekt og dertil knyttede udfordringer til et kommende arbejde med modellen blive 

gennemgået og diskuteret.  

 

 

Opsummering af høringsrunde og interview vedrørende effekt af projektets tidsramme, den speci-

fikke model samt brug af mediator 

Overordnet har både lærere, pædagoger, psykologer og tolk haft en oplevelse af, at modellen har 

været med til at forandre karakteren af de førte samtaler i en positiv retning, således at flertallet af 

samtaler reelt har kunnet betegnes som ligeværdige dialoger. Der fremhæves særligt tre grunde til 

dette: hhv. den forøgede tidsramme, modellens karakter, og anvendelsen af samtale-mediatorer.  

• Vedrørende tidsrammen: At der var afsat en time til hver samtale fremhæves især af lærere 

og pædagoger som en væsentlig faktor, fordi de længere samtaler har betydet, at der var mu-
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lighed for at komme omkring andet og mere end barnets faglige standpunkter og/eller uhen-

sigtsmæssige adfærd, ligesom der var mere overskud til at lade forældrene indgå aktivt i 

samtalen. En lærer sagde i den forbindelse: ”Det giver en meget stærkere kontakt mellem 

lærere og forældre og en meget større tillid”.   

• Vedrørende modellen: Der var stor enighed om, at mere tid i sig selv ikke nødvendigvis fø-

rer til en forbedret dialog, og at selve modellen har spillet en vigtig rolle i den henseende, 

bl.a. fordi den dannede grundlag for at skabe en struktur i samtalen. Denne struktur gjorde 

det tydeligt for alle parter, hvad samtalen skulle handle om og skabte en tryghed for både 

forældre og lærere/pædagoger. Den arabiske tolk pegede ligeledes på, at modellens struktur 

var med til at fremme en mere ligeværdig dialog, idet det var hans erfaring, at forsøg på at 

imødegå skolemæssige problematikker med længere forældremøder ikke i sig selv gør en 

forskel. Selve modellens indhold har tilsyneladende også været med til at give forældrene en 

positiv oplevelse af at være betydningsfulde. Om det sagde en af lærerne: ”Det blev en ægte 

samtale. Og det tror jeg altså skyldtes modellen. Forældrene oplevede ligesom, at de også 

var betydningsfulde og at det var vigtigt, hvad for en rolle de har omkring deres barn og 

dets skolegang”. Endvidere fremhæves det af alle parter som væsentligt, at modellen i dens 

visuelle udformning ’stiller de samme spørgsmål’ til både forældre og lærere, da dette har 

medvirket til at skabe en følelse af ligeværd hos forældrene i fht. lærerne/pædagogerne. Tol-

ken bemærkede også, at dialogmodellen efter hans mening har medvirket til at fjerne ople-

velsen af skyld fra forældrene, og understøttet deres mulighed for at indgå i et mere kon-

struktivt samarbejde med lærerne. Dette understøttes også af følgende bemærkning fra en af 

psykologerne: ”Man får ikke skyld for ikke at have opnået noget […] Så man fratager det 

der med, at vi skal have dårlig samvittighed”. Mens der gives udtryk for, at skole-hjem-

samtaler ofte har et præg af envejskommunikation, hvor forældrene føler sig anklagede og 

føler, at de skal forsvare sig, synes modelsamtalerne (ifølge både psykologer, tolk og lære-

re/pædagoger) at have skabt en opfattelse hos forældrene af at blive hørt og have fået en 

større forståelse for betydningen af at samarbejde med lærerne. Modellen har ifølge både 

tolkens, flere af psykologernes og lærernes oplevelse givet forældrene en bredere forståelse 

af, at det at gå i skole i en dansk kontekst vedrører mere end blot tilegnelsen af fagkundska-

ber, og at barnets udvikling påvirkes af både skolen og hjemmet. Endvidere har det, at for-

ældrene i dialogen har været mere aktive, bidraget til at give lærerne en større indsigt i og 

forståelse for de enkelte elever. Derudover tilkendegiver lærerne at have fået en bedre ind-
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sigt i forældrenes bevæggrunde for at handle, som de gør, og dermed mulighed for at aner-

kende de tiltag og forsøg på at hjælpe deres barn, som forældrene allerede har iværksat, lige-

som de i nogle tilfælde har fået øjnene op for tidligere uopdagede ressourcer hos forældrene. 

En psykolog fremhæver, at modellen også har været med til at fjerne skylden fra den enkelte 

elevs skuldre. Ifølge børnehusets psykolog har anvendelsen af modellen hjulpet til at over-

vinde en tilsyneladende berøringsangst fra pædagogernes side i forhold til på sædvanlig (af-

slappet professionel) vis at spørge ind til forhold omkring hjemmet og været med til at give 

forældrene en indsigt i pædagogerne som professionelle opdragere. Der peges i det hele ta-

get på, at modellens ’indhold’ – forstået som barnets udviklingsbestræbelser – har været 

med til at skabe en naturlig indgangsvinkel til at få talt om en række forhold omkring barnet, 

som ikke typisk ville komme op i en forældresamtale. Opsummerende efterlader både inter-

views og høringsrunde det klare indtryk, at modellen har skabt en større gensidig forståelse 

mellem lærere/pædagoger og forældre, blandt andet ved at skabe rum for nysgerrighed og 

refleksioner for begge parters vedkommende.   

• Vedrørende samtale-mediatorens tilstedeværelse: Alle deltagere har haft en opfattelse af, at 

psykologernes tilstedeværelse som samtale-mediatorer, har været væsentlig i forhold til at få 

skabt en ligeværdig samtale. Psykologerne er af lærere og pædagoger blevet opfattet som 

neutrale parter i samtalen, der har kunnet skabe overblik og understøtte et oplevet ligeværd 

ved at referere til modellen i løbet af samtalerne: ”Det, at der har været en tredjeperson, der 

har styret mig, det synes jeg har været af stor betydning for, at det har været en succes. Net-

op fordi vi så fik den der ligeværdighed” En anden lærer sagde endvidere: ”[jeg har fået] en 

masse redskaber af forældrene, som jeg aldrig tror, jeg selv ville have kommet frem til, hvis 

jeg havde siddet selv med de der forældre”. Psykologerne peger i interviewene på, at det har 

været en stor udfordring at fungere som samtale-mediatorer, blandt andet i forhold til at op-

nå det fornødne overskud til at arbejde dynamisk med modellen. De har dog samtidig selv 

haft en oplevelse af, at deres tilstedeværelse har forekommet vigtig i forhold til at skabe 

flow og fokusering i samtalerne. Flere psykologer siger endvidere, at de har haft en følelse 

af, at deres sikkerhed i forhold til at anvende modellen har været markant større ved 2. sam-

talerunde. Flere valgte bevidst at få så lidt information omkring anledningen til samtalen 

som muligt, for på den måde at have en åben tilgang til både forældre og læreres forståelse 

af barnets situation. En enkelt fremhæver, at det har været vanskeligt at finde ud af, hvorvidt 
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der skulle gås forebyggende og mere generelt til værks frem for at fokusere på det konkrete 

problem, der oprindeligt gav anledning til samtalerne.   

 

Opsummering af høringsrunde og interview vedrørende øvrige forhold 

 

• Vedrørende handletiltag hos forældre og lærere/pædagoger: Ovenstående har ikke alene 

skabt en fælles forståelse af barnets behov mellem lærere/pædagoger og forældre, men har 

også udmøntet sig i en række tiltag, der, ifølge lærere, pædagoger og psykologer har gjort en 

forskel for børnene. Det er således både lærere/pædagoger og psykologers opfattelse, at nog-

le af forældrene på baggrund af samtalerne har påtaget sig en række ansvarsopgaver i for-

hold til deres børns trivsel og læring i skole og institution, som har gjort en mærkbar forskel 

for barnet. Konkret har dette bl.a. udmøntet sig i hjælp til lektielæsning, støtte til danskun-

dervisning, stabilt fremmøde i daginstitution og skole, samt intervention i forhold til en søn, 

der potentielt var på vej ud i kriminalitet. Endvidere har lærere og pædagoger også selv i fle-

re tilfælde opnået en større forståelse for, hvordan de bedst kan hjælpe barnet i skolen eller 

institutionen: ”Jeg fik nogle ting at vide, som gav mig et andet billede på, hvorfor barnet re-

agerede, som det gjorde i bestemte situationer. Og det har gjort, at mit overskud og min 

imødekommenhed i forhold til barnet er blevet større”. Lærere og pædagoger bemærker 

derudover, at samtalerne i en række tilfælde har bevirket, at den løbende kontakt til foræl-

drene, fx i form af telefonsamtaler, er blevet lettere, fordi de oplever, at forældrene føler, at 

der er tale om et reelt ønske om samarbejde fra lærere og pædagogers side.  Som lærerne og 

pædagogerne påpeger, er det naturligvis i en række tilfælde interessant at se, hvorvidt denne 

indsats fra forældrene side varer ved, nu hvor pilotprojektet er afsluttet og der ikke længere 

er det samme fokus på problemet. Det er dog under alle omstændigheder yderst positivt, at 

det har været muligt at skabe en række konkrete ændringer over så kort et forløb og med så 

få samtaler som i det pågældende projekt.  

 

• Vedrørende forældrenes udbytte af modellen: I forhold til forældrenes oplevelse af at an-

vende modellen, har vi, som det fremgår, måttet nøjes med lærere, pædagoger, tolk og psy-

kologers vurderinger. Enkelte lærere har dog spurgt forældrene, hvordan de har oplevet ar-

bejdet med modellen. En af disse forældre svarede, at hun havde følt, at de var med i samta-

len fra start til slut, takket være modellen. Derudover giver både lærere, pædagoger, tolk og 
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psykologer udtryk for, at mange af forældrene har været glade for at arbejde med modellen, 

så snart deres umiddelbare utryghed ved at være blevet indkaldt til disse samtaler forsvandt. 

Dette er ikke blot kommet til udtryk, når de konkret er blevet spurgt, men har også afspejlet 

sig i ønsker om at få modellen med hjem, samt fortsat at kunne anvende den til fremtidige 

forældresamtaler. Det nævnes i den forbindelse, at modellen typisk er blevet bedømt positivt 

af mødrene, mens en del fædre ikke er vant til at forholde sig til deres børn på denne måde 

og har en anden opfattelse af, hvad deres ansvar består i, hvorfor det for dem kan synes 

unødvendigt med denne type samtaler. Der har også været forældre, hvis forståelse af mo-

dellen tilsyneladende har været begrænset, og hvor samtalerne på den baggrund har om-

handlet meget konkrete problemstillinger (fx hvorfor barnet ikke har madpakke med i sko-

le), og hvor det har været vanskeligt at få bragt modellen i spil. Flere af psykologerne peger 

på, at modellen stiller krav om et vist abstraktionsniveau, og at den muligvis ikke vil være 

velegnet i alle sammenhænge, men snarere bør ses som et redskab, der kan anvendes, når det 

vurderes passende. Både lærere/pædagoger og psykologer er inde på, at det ikke er alle for-

ældre, der forstår formuleringerne i modellen og at også ordlyden i indkaldelsesbrevet med 

fordel kan gøres mere forståelig. Endvidere pegede pædagogerne på, at forældrene i børne-

huset havde svært ved at se, hvorfor det var nødvendigt at etablere et samarbejde, når deres 

børn var så små og at psykologen følte det var vanskeligt at få skabt en dialog omkring de 

små børn, på baggrund af formuleringerne i dialogmodellen. Den arabiske tolk er på den an-

den side af den opfattelse, at forældrene til skolens elever forstod modellens formuleringer i 

alle de samtaler, som han tolkede. Dette kunne give anledning til at overveje, om det pri-

mært var somaliske forældre, der havde svært ved at forstå modellens formuleringer eller 

om det blot er et tilfælde, at netop denne tolk ikke oplevede mangel på forståelse. Vi var ik-

ke på forhånd opmærksom på, at der eventuelt kan tænkes at være forskel på forståelsespa-

rathed hos de forskellige etniske grupperinger og har derfor ikke undersøgt noget vedrøren-

de dette undervejs. Og den somaliske tolk udeblev som nævnt fra det planlagte interview, 

hvorfor vi heller ikke via denne kan blive klogere på sagens indhold. 

 

• Vedrørende brug af illustrationer som supplement til modellen: Det har været muligt at 

understøtte modellen med brug af tegnede illustrationer (se bilag 2d). Disse har bl.a. modta-

get kritik, idet børnene på tegninger er afbildet som småbørn. Hvis sådanne illustrationer 

skal kunne anvendes til større børn, vil det være nødvendigt at udvikle andre versioner, der 
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henvender sig til elever på forskellige klassetrin. Psykologen i børnehuset har imidlertid 

med held anvendt illustrationerne til at understøtte dialogmodellen, og på den baggrund haft 

en oplevelse af, at forældrene havde lettere ved at huske, hvad modellen handlede om, da de 

mødtes 2. gang.  

 

• Vedrørende elevinddragelse: Nogle lærere gav på høringsrunden udtryk for, at det vil være 

oplagt at inddrage de lidt ældre elever i samtalerne fremover, idet det ikke nødvendigvis er 

meningsfuldt at have en samtale om en halvvoksen elev, uden at denne selv er til stede, 

blandt andet set i lyset af, at forældrenes indflydelse på barnet på dette tidspunkt måske ikke 

er så stor, som da barnet var yngre. Endvidere kan det give anledning til positive forandrin-

ger, at eleven får en forståelse af, hvordan han/hun bliver set af sine omgivelser – og om-

vendt. Som det fremgår andetsteds, er psykologgruppen ikke som sådan uenig i denne vur-

dering, men valgte i pilotsamtalerne at holde fokus på samtalen mellem lærere/pædagoger 

og forældre. Et par af psykologerne og tolken er dog af den opfattelse, at det typisk vil være 

en fordel at afholde de indledende samtaler uden eleven, således at man i første omgang kan 

skabe enighed omkring, hvad der skal være omdrejningspunktet for samtalerne. Endvidere 

bliver der peget på, at nogle af de samtaler, der har fundet sted i pilotprojektet (blandt andet 

vedrørende de børn, der har været på vej ud i småkriminalitet) ville have været vanskelige at 

afholde i elevens tilstedeværelse. Det foreslås af flere psykologer, at børnene som udgangs-

punkt er med, såfremt der er tale om forebyggende samtaler, mens det ved samtaler af kon-

fliktuel eller problematisk karakter bør være en afvejningssag, hvorvidt dette er hensigts-

mæssigt eller ej.  

 

• Vedrørende ’psykologfaktoren’: Til trods for at psykologernes tilstedeværelse ved samta-

lerne fremhæves som en væsentlig forudsætning for at få skabt en egentlig dialog, har det 

paradoksalt nok samtidig skabt utryghed hos en del forældre og muligvis også spillet ind på 

den høje fraværsprocent, idet psykologer (af forældre til tosprogede børn) typisk forbindes 

med alvorlige og potentielt stigmatiserende problemstillinger. En lærer sagde på hørings-

runden følgende om dette: ”hvis de fik nys om, at der skulle være en psykolog med til samta-

len, så var de overhovedet ikke interesserede i at deltage […] Det betyder helt sikkert, at der 

er noget galt med mit barn, og det er der ikke nogen, der skal vide noget om”. Det kan i den 

forbindelse bemærkes, at forældrene (som nævnt) i udgangspunktet skulle indkaldes til sam-
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talerne på baggrund af en af lærerne/pædagogerne identificeret problematik vedrørende de-

res barn. På høringsrunden blev det dog tydeligt, at en række forældre også var blevet ud-

valgt til samtalerne, enten fordi lærerne havde et ønske om at styrke samarbejdet med dem, 

eller ganske enkelt så sig nødsagede til at vælge de familier, hvor de formodede, at foræl-

drene rent faktisk ville møde op til samtalerne. Udgangspunktet for de enkelte samtaler har 

således ikke altid været en konkret problemstilling i forhold til barnet, hvorfor der ikke ude-

lukkende har været tale om egentlige problemløsningssamtaler.  

• Der gives derudover udtryk for, at nogle forældre har følt sig stødte over eller skeptiske i fht. 

at være blevet inviteret til samtalerne og et enkelt forældrepar har kommenteret på betegnel-

sen ”integrationsmodel”, idet de givetvis har opfattet det som en indirekte problematisering 

af dem udfra deres etniske herkomst. Det bør således overvejes, om det fremover vil være 

hensigtsmæssigt at ændre modelbetegnelsen til eksempelvis dialogmodel (frem for dialog-

baseret integrationsmodel) og finde ud af, hvordan man kan fremstille psykologernes evt. 

tilstedeværelse på en hensigtsmæssig måde, fx ved at undgå termen ”psykolog” og måske i 

stedet tale om en ordstyrer eller mediator.  

 

• Vedrørende forebyggende og problemløsende modelanvendelse: Det blev i flere omgange 

overvejet, hvorvidt modellen vil kunne anvendes både problemløsende og forebyggende, og 

der var udbredt enighed om, at det kunne være interessant at introducere modellen til foræl-

drene allerede ved deres barns skolestart, således at de fra starten bliver ’oplært’ i modellens 

tankegang og denne måde at føre skole-hjem-samtaler på. I relation hertil pegede flere lære-

re og psykologer på, at det i forbindelse med pilotsamtalerne muligvis kunne have været en 

fordel, hvis forældrene havde fået modellen med hjem forud for samtalerne, sådan at de på 

forhånd havde kendskab til, hvad samtalerne skulle handle om. 

• Det blev fremhævet, at psykologernes tilstedeværelse som mediatorer givetvis vil være nød-

vendig i den introducerende fase, således at alle parter kan opnå en høj grad af fortrolighed 

med modellen, inden de evt. skal bruge den uden deltagelse af psykologerne. Både lærere og 

pædagoger var skeptiske i forhold til selv at skulle arbejde med modellen, idet de som nævnt 

fandt det væsentligt, at der var en neutral tredjepart tilstede under samtalerne. Der var også 

generel skepsis i forhold til, hvorvidt modellen med succes vil kunne anvendes i forbindelse 

med de almindelige skole-hjem-samtaler af 20-minutters varighed. Det blev dog samtidig 

ikke afvist, at modellen på sigt kan fungere uden psykolog-hjælp, også i forbindelse med 



Projekt Dialogbaseret Integration / Jan Tønnesvang & Maria S. Ovesen.                   Side 25 af 28 

 

almindelige skole-hjem-samtaler, såfremt den på forhånd er blevet grundigt introduceret for 

de, som skal bruge den. På høringsrunden og i interviewene blev det derudover nævnt, at en 

mulighed kunne være, at en kollega varetager rollen som samtale-mediator, således at man 

ikke er afhængig af psykologens tilstedeværelse, men som lærerteam adskiller rollerne som 

hhv. lærer og proces-facilitator. Psykologerne gav i deres interviews udtryk for, at øvelserne 

i at anvende modellen viste sig at være væsentlige, fordi det var med til at sikre en vis grad 

af overskud i selve samtalesituationerne. På baggrund af disse udmeldinger er det klart, at 

det vil kræve, at lærere og pædagoger får en grundig indføring i den teoretiske tankegang 

bag modellen og en træning i at anvende den, hvis de på sigt skal rustes til at anvende den 

selv. Det kan endvidere overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at udvikle en række 

stikord til modellen, sådan at mediatoren kan finde inspiration til, hvad der kan tages fat i. 

Hvis noget sådant skal lykkes, er det dog under forudsætning af, at modellen bibeholder sit 

dynamiske præg, idet det netop er muligt at have en egentlig dialog, fordi det ikke på for-

hånd er bestemt af den ene part, hvad samtalen skal handle om.  

 

 

IV. Udfordringer til videreudvikling af modellen 

Som det fremgår af interviews og høringsrunde, er der i det videre arbejde med dialogmodellen en 

række udfordringer, som det vil være hensigtsmæssigt at overveje og søge at imødekomme. Over-

ordnet drejer disse sig især om at finde ud af, hvordan dialogmodellen kan anvendes som en del af 

det almindelige skole-hjem-samarbejde – dvs. set i lyset af de ressourcer skole/institution, psykolo-

ger, lærere og pædagoger reelt har til rådighed i forhold til afholdelse af forældresamtaler. Refleksi-

onerne i relation hertil har især vedrørt muligheden for at anvende modellen uden psykologens til-

stedeværelse, samt muligheden for at bruge modellen indenfor rammerne af de almindelige skole-

hjem-samtaler af 20 minutters varighed.  

 Endvidere vil det være nødvendigt at gøre sig en række overvejelser i forhold til inddragelsen af 

eleverne, og måden hvorpå man generelt ønsker at anvende modellen – hvorvidt man eksempelvis 

fortrinsvist opfatter modellen som en del af et forebyggende arbejde eller som en model, der kan 

inddrages i særligt problematiske situationer. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssig at opnå 

større erfaring med, om modellen er særligt egnet i visse situationer, og omvendt måske decideret 

uegnet i andre - bl.a. i relation til de forældre, der har svært ved at forstå modellens egentlige ind-
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hold eller budskab. Det skal derudover overvejes, hvordan modellen bedst introduceres, og i den 

forbindelse om ordlyden i model og indkaldelsesbrev bør omformuleres yderligere.  

Flere forældres udeblivelse fra samtalerne har besværliggjort projektet og har medført, at blot halv-

delen af de oprindeligt planlagte samtaler er blevet gennemført. Det fremgår af især høringsrunden 

med lærerne, at de oplevede en langt større tryghed hos forældrene ved samtale nummer 2, hvorfor 

det vil være en udfordring at forsøge at skabe den samme tryghed fra start, hvilket naturligvis gerne 

skulle bevirke, at frafaldet som udgangspunkt bliver langt mindre. Derudover har det vist sig mest 

vanskeligt at sikre fædrenes deltagelse, hvilket er problematisk set i lyset af, at de ofte har en stor 

del at skulle have sagt omkring væsentlige beslutninger i hjemmet. Det vil således også være en 

udfordring i det videre arbejde med modellen at undgå, at det kun er mødrene, der møder op.  

 

Konkret skal der genereres yderligere erfarings- og forskningsbaseret viden om følgende forhold: 

• Hvordan kan dialogmodellen anvendes i en forebyggende kontekst? 

• Er der i relation til problemløsning visse typer af problematikker, som dialogmodellen vil 

være særligt egnet til og/eller typer af problematikker, som ikke hensigtsmæssigt lader sig 

løse ved inddragelse af dialogmodellen? (Eksempelvis i relation til forældrenes situation, 

elevens alder, problemets karakter etc.) 

• I hvilken grad og hvordan skal eleverne inddrages i dialogsamtalerne? 

• Hvilken grad af træning er forudsætningen for at lærere/pædagoger selv kan anvende dia-

logmodellen – kan der evt. opstilles retningslinjer for, hvornår psykologens tilstedeværelse 

vil være hensigtsmæssig? 

• Hvordan opleves anvendelsen af modellen af forældrene?  

• Hvordan forhindres det store deltagelsesfravær ved samtalerne?  

• Hvilken betydning har anvendelsen af modellen på sigt for eleverne?  

• Hvordan kan vi forstå designe undersøgelse af dialogmodellens eventuelle effekt?  

 

 

V. Sammenfatning og konklusion 

Vi har i dette skrift beskrevet baggrunden for og karakteren af pilotprojektet vedrørende den dialog-

baserede integrationsmodel, det praktiske forløb i forbindelse med anvendelsen af modellen, samt 

hermed forbundne dataindsamlingsstrategier og resultater. Som det fremgår, har der været tale om 
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et projekt af relativt beskedent omfang, som endvidere er blevet reduceret i forhold til, hvad der i 

udgangspunktet var planlagt, grundet praktiske omstændigheder.   

Til trods for disse forhold, er det vores klare opfattelse, at det på baggrund af pilotprojektet kan 

konkluderes, at der er tydelige indikationer på, at det vil være frugtbart at søge at videreudvikle dia-

logmodellen og anvendelsen af denne, både i relation til nærværende projekts fokus på integrations-

problemstillinger i forbindelse med tosprogede børns skole- og institutionsliv og i forhold til det 

mere generelle arbejde med at sikre børns læring, trivsel, udvikling og inklusion i skoler og institu-

tioner. I forhold til omdrejningspunktet for pilotprojektet, dvs. karakteren af samtalerne mellem 

lærere/pædagoger og forældre, er den altovervejende konklusion, at modellen har gjort en positiv 

forskel for samtalernes karakter ved at skabe en langt højere grad af dialog og ligeværd. Vi har der-

udover fået tilbagemeldinger fra både lærere, pædagoger og psykologer som indikerer, at samtaler-

ne endvidere i en række tilfælde har gjort en konkret forskel for børnene, til trods for pilotprojektpe-

riodens korte forløbsperiode. Endelig giver størsteparten af de involverede parter udtryk for at have 

været glade for at anvende modellen og for et ønske om at videreføre dette arbejde. Ser man på de 

succeskriterier ledere, lærere, pædagoger og psykologer angav forud for projektet og de udmeldin-

ger omkring anvendelsen af modellen, vi modtog i forbindelse med interviews og høringsrunde, 

fremgår det, at en stor del af disse er blevet opfyldt i løbet af projektet.  

Som det fremgår af ovenstående afsnit vil der være en række væsentlige forhold at tage i betragt-

ning i det videre arbejde med modellen og det synes hensigtsmæssigt at foretage en systematisk 

dataindsamling af denne proces, for på den baggrund af opnå viden om hidtil underbelyste aspekter 

ved modellens anvendelse, herunder mere konkret viden om modellens eventuelle effekt.  

 

VI. Afrunding 

Efter afslutningen af pilotprojektet har Maria Ovesen ansøgt om og er blevet optaget som ph.d.-

studerende ved Århus Universitet med et projekt, der sigter mod videre undersøgelse af anvendelsen 

og effekten af dialogmodellen, med afsæt i de hidtidige resultater. Ph.d.-projektet har i alt en varig-

hed af 4 år, hvorfor der vil være mulighed for at udvide projektets næste del væsentligt, både hvad 

angår omfang og tidslig udstrækning. Det planlægges således at ph.d.-projektet skal inkludere en 

egentlig undersøgelse af dialogmodellens effekt i forhold til de implicerede børn.   

Projektet vil fortsat finde sted som et samarbejde mellem Århus Universitet og PPR-Odense og 

den præcise udformning af det kommende projekt vil derfor blive fastlagt på baggrund af phd-

projektbeskrivelsen og de foreløbige erfaringer fra pilotprojektet.   
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