
Ta’ en snak … 
om jeres børns 

uddannelse

FORÆLDRE



Dialogøvelse
Øvelsen består afDette værktøj giver  forældre mulighed for at tale med 

hinanden om de forskellige dilemmaer, som børn kan 
opleve når de skal vælge en uddannelse. Værktøjet tager 
afsæt i fem forskellige elevudsagn, der giver hver  sit 
perspektiv på uddannelsesvalg.

Værktøjet kan bruges på forældremøder eller i andre 
sammenhænge hvor forældre til udskolingselever er 
samlet.

er målrettet forældre  
til elever i udskoling

Øvelsen varer ca  
45 minutter og kan 
gennemføres på 
forældremøde

4

forskellige dialogkort til samtale og dialog. 

Der er to af hvert kort, dvs. 8 kort i alt. 

Hvert kort indeholder en udtalelse fra en 

skoleelev samt nogle refleksionsspørgsmål.



Sådan gør I

Præsentation af emnet (ca. 5 min)
Læreren/mødelederen præsenterer emnet og op-
ridser hurtigt hvad der skal ske jvf nedenstående 
to punkter.

Gruppearbejde:(ca. 25 min) 
Forældrene inddeles i grupper, og hver gruppe får 
udleveret ét af de 8 dialogkort. Bemærk at der 
kun er 4 forskellige kort i materialet (2 af hver), 
dvs. at hvis der er mere end 4 grupper, vil nogle 
grupper have identiske dialogkort. 

Grupperne arbejder med dialogkortet på følgende 
måde 

• En forælder fra gruppen læser udsagnet højt 
for resten af gruppen.

• Forældrene har 10-15 minutter til at drøfte 
udsagnet med afsæt i de tilhørende reflek-
sionsspørgsmål.

• Herefter roterer kortene, så grupperne får et 
nyt kort (som de ikke har haft før) og oven-
stående gentages indtil tiden er gået. 

Fælles opsamling: (ca. 15 min) 
Afslutningsvis tages en fælles opsamling, hvor 
hver gruppe præsenterer de væsentligste pointer 
fra gruppesnakken.  

 Drøft desuden:
• Hvordan ser I jeres rolle i forhold til at tale 

med jeres barn om uddannelse? 
• Hvad oplever I der er svært eller godt, når I 

skal tale med jeres barn om uddannelse?

Ved mødets afslutning uddeles evt værk-
tøjet “Mit barn skal vælge uddannelse – 
hvad kan jeg gøre?”



Go’ snak
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