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Det gode,  
selvfølgelige  
samarbejde

Skole-hjem-symbiose

”Man skal hele tiden være i overskud. Man skal 
hele tiden følge med for at være med i næste skridt, når der sker 
noget”, fortalte Emils mor, som jeg interviewede om skole- hjem-
samarbejdet i en københavnsk indskolingsklasse. Vi talte om Foræl-
dreIntra og om, hvad der skulle til, for at forældrene i klassen kunne 
involvere sig i deres børns skolegang, sådan som skolen og lærerne 
lagde op til i Emils klasse. Det krævede, at man fik lavet nogle faste 
rutiner i hverdagen. For ellers risikerede man at ”komme helt ud af 
kampen”, som moren sagde. 

Hendes forsøg på at følge med i sine tre børns 
skolegang betød, at familien havde faste tidspunkter på dagen, 
hvor hun eller faren konsulterede ugeplanerne. Om morgenen for 
at sikre, at børnene havde alt det rigtige med, og om eftermiddagen 
for at sikre, at de fik lavet deres lektier. Derudover skulle de finde 
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tid til det daglige tjek af ForældreIntra, til at engagere sig i lærings-
aktiviteter og i det sociale liv i klassen, midt i alle de andre gøremål 
i en travl børnefamilie. Det handlede om at få skolens information 
og skolearbejdet integreret i hverdagslivet, og om at gøre skolen 
til en del af familielivet. Lade skolen få lov til at fylde i familien og 
flyde sammen med den. 

I dag ser vi, at skole og hjem flettes stadig mere 
sammen, og lærere og forældre samarbejder og kommunikerer som 
aldrig før. Skolen kræver mere af forældre, og forældre spiller en 
stadig større rolle i skolen. Det viser den måde, hvorpå Emils mor 
organiserede sin involvering og sit ”overskud”: Hvis barnet skal føl-
ge med i skolen, er forældrene også nødt til at gøre det. Barnet kan 
ikke klare opgaven alene længere. 

Heldigvis for Emils forældre var de to voksne i 
hjemmet, så de kunne dele denne opgave, og heldigvis passede 
den godt til deres opdragelsesværdier, hvor uddannelse og læring i 
forvejen var vigtige pejlemærker. 

Men sådan er det ikke i alle familier. Nogle foræl-
dre er alene om opgaven. Nogle mangler kompetencerne til den. 
Eller tiden. Nogle magter ikke opgaven. De er måske optaget og op-
hængt af andre, mere presserende opgaver. Og nogle ser det slet 
ikke som deres opgave at være aktivt involveret i skolen.

Skole-hjem-samarbejdet fungerer altså godt i nog-
le tilfælde og mindre godt i andre. Det er et komplekst samspil mel-
lem skolens krav og forventninger på den ene side, og forældrenes 
forudsætninger, ressourcer, værdier, ønsker og behov på den an-
den side. Og i det samspil har familiers konstellation, forældrenes 
måde at opdrage på, deres hverdagsliv og overskud, deres IT-vaner, 
uddannelsesniveau og professionelle kompetencer afgørende be-
tydning.
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Derfor er det interessant at se på samspillet mel-
lem skole og hjem fra forældrenes perspektiv. Og at rette blikket 
mod sociale forskelle, og hvad de betyder for forældrenes mulig-
heder for at involvere sig på den ’rigtige’ måde i deres børns sko-
legang. Det er den linse, jeg bruger til at stille skarpt på, hvordan 
skoler og lærere kan tage ansvar for, at samspillet mellem skole og 
hjem fungerer til gavn for børnene. 

Ping-pong

Når jeg har valgt at kalde bogen Samspil mellem 
skole og hjem og ikke Samarbejde mellem skole og hjem, så er det 
for at betone bevægelserne og dynamikkerne mellem de to institu-
tioner: Det, skolen gør, virker ind i familien. Og omvendt: Det, fami-
lierne gør, virker ind i skolen. Men ikke altid på den måde, som det 
var tiltænkt. Som en bordtennisbold, der hopper fra den ene side 
af bordet til anden, hvor vinklen og afsenderens slag afgør boldens 
retning og kraft. Medmindre den altså går i nettet. 

Samarbejdet afhænger af samspillet, og hvis vi 
vil forstå, hvorfor samarbejdet enten fungerer eller ikke fungerer, 
så må vi se på de faktorer, som former det. Det er nemlig ikke noget 
tilfælde, at Emils forældre formåede at organisere deres involve-
ring i skolen, så den blev godt integreret i hverdagslivet. Det er, 
som den amerikanske sociolog Annette Lareau har understreget i 
sit snart ikoniske studie Unequal Childhoods: Vi kan ikke nøjes med 
enten at rette blikket mod skolen eller mod familien. Vi skal kigge 
på skolen og familien samtidig. Og se på skolens respons på det, 
forskellige forældre gør. Vi skal have blik for sammenhængene, hvis 
vi vil blive klogere på, hvorfor nogle forældre er bedre til at indgå i 
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skole-hjem-samarbejdet end andre, og hvorfor de forskelle, som har 
stor betydning for børnene, er så svære at overvinde. 

Ordet ’samspil’ er bedre end ’samarbejde’ til at 
indfange de forskelle. Når vi tænker på samarbejdet som et sam-
spil, kan vi bedre forstå det som et komplekst kulturelt møde 
mellem skole og hjem. At det er ’ping-pong’ mellem skolens krav og 
forventninger på den ene side og forældrenes ressourcer på den 
anden. Det åbner vores øjne for, at forældreinvolvering ofte handler 
mere om forældres forskellige sociale, kulturelle og følelsesmæssi-
ge udgangspunkter end om deres vilje og lyst til at støtte deres 
børns skolegang.

Men dynamikken har det med at forsvinde, når 
vi taler om skole-hjem-samarbejde i dag. Når man politisk omtaler 
forældre som ’aktive medspillere’ og ’ressourcer for læring’ og i 
øvrigt betoner, at et godt samarbejde er afgørende for, at under-
visningen kan lykkes, ja så rettes blikket mere mod forældrene end 
mod skolen. Fokus bliver, hvordan forældrene kan blive bedre til at 
indgå i samarbejdet og lære at involvere sig på den rigtige måde. 

Vi ser i disse år et stort fokus på familiens rolle i 
barnets læring, både i daginstitutioner og i skolen. At skole og hjem 
skal samarbejde, tager vi i dag for givet. 

Vi taler om at styrke forældreansvaret og om 
’hjemmelæringsmiljøet’. På den måde retter vi opmærksomheden 
hen på forældrenes individuelle ansvar og væk fra de strukturelle 
betingelser, som et sådant ansvar tager afsæt i.

Og selvom der tales meget om forældrenes rolle 
og ansvar i skolen, så har forældreperspektivet det med at forsvin-
de fra snakken. For hvad mener forældrene egentlig selv? Hvordan 
oplever og håndterer de skole-hjem-samarbejdet i dagligdagen? 
Hvad vil og kan de? 
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I min forskning har jeg været optaget af at forstå, 
hvor forskelligt forældre kan opleve og håndtere samarbejdet med 
skolen. Jeg har undersøgt, hvordan forskellene formes af samar-
bejdets rammer såvel som skolens krav og af forældrenes mulighe-
der for at indgå i de rammer og leve op til kravene.

Hvad er ’det nye’?

Det er ikke nyt, at skole og hjem skal samarbejde. 
Det har vi en lang og lovfæstet tradition for i Danmark. Særligt 
fra 1970’erne begynder samarbejdet at tage den form, som er så 
udbredt i dag, med forældremøder, skole-hjem-samtaler og sociale 
arrangementer. Da jeg selv gik i skole i 1980’erne, var forældres 
deltagelse begrænset til forældremøder, forældrekonsultationer, 
en julefest og forårskoncerten. Om forældrene assisterede med 
lektierne, blandede skolen sig ikke i. Min lille, flade kontaktbog var 
måden, skole og hjem kommunikerede på, hovedsagelig i korte be-
skeder. Jeg havde den samme kontaktbog i fem år.

Indimellem fik vi også en seddel med hjem, for ek-
sempel hvis vi skulle på tur eller der var en temauge. Eller hvis sko-
len inviterede til teaterforestilling eller sommerfest. Det var med 
andre ord begrænset, hvad forældrene skulle engagere sig i. Men 
stille og roligt skete der i de år en bevægelse hen mod en tættere 
relation mellem skole og hjem. 

Skole-hjem-forskeren Birte Ravn har vist, hvordan 
særligt 1990’ernes økonomiske pres på velfærdsstaten betyder, 
at skolen trækker forældre mere ind som skolens assistenter. Nu 
skal forældrene gøre noget til gengæld for undervisningen af deres 
børn. Det bliver til ”noget for noget”, som Konkurrencestatens op-
havsmand Ove Kaj Pedersen har formuleret det.

108512_samspil-skole-hjem_r1.indd   11 13/07/18   10:27



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

12

I starten af 00’erne sker der så noget, jeg godt 
tør kalde en ’game changer’: ForældreIntra indføres. Papir erstattes 
af digital kommunikation. Fra det tidspunkt går mængden af infor-
mation kun én vej: op! Nu behøver skolen ikke vente med at infor-
mere forældrene til møderne eller i månedsbreve, men kan informe-
re, når behovet opstår. Kommunikationen bliver løsrevet fra tid og 
sted, og den accelererer. Skolen får en direkte kanal til forældrene, 
og den gør sig samtidig mere tilgængelig for dem. 

I dag er forældre mere informerede om, hvad der 
foregår i skolen, end nogensinde før. Hvor de tidligere kæmpede 
for at få mere indflydelse, så kæmper forældre i dag i højere grad 
med at følge med og følge op. Det handler om ”ikke at komme ud af 
kampen”, som Emils mor fortalte. 

Det er helt unikt for vores tid, at relationen mel-
lem skole og hjem er så tæt. Den digitale kommunikation har mu-
liggjort et tættere samarbejde, men har samtidig medført, at der 
ikke er nogen klare grænser for kontakten. Det betyder, at samar-
bejdet stiller nye og større krav, både til skolen og til forældrene. 
Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det betyder for den frie og lige 
skolegang i Danmark? 

Lige muligheder?

I jagten på det gode skole-hjem-samarbejde kan 
det indimellem virke, som om øget samarbejde og forældreinvolve-
ring bliver målet i sig selv. Og at de digitale hjælpemidler er midlet 
til at nå det. Jo mere forældrene kan involveres, i det faglige såvel 
som i trivslen, jo bedre er det øjensynligt. Men det er vigtigt, at vi 
også stopper op og spørger, om det virker – om samarbejdet gør 
det, der er meningen med det. Hjælper det alle elever til at trives og 
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til at blive så dygtige, som de kan? Og bidrager det til, at folkesko-
len mindsker betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold 
til deres faglige resultater, sådan som et af de tre overordnede mål 
i folkeskolereformen lyder? 

Hvis vi vil have svar på de spørgsmål, må vi tur-
de af-selvfølgeliggøre det selvfølgelige. Vi kan ikke nøjes med at 
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Skolen og forældrene i bogen

I de kommende kapitler møder vi nogle af de for-
ældre, jeg har truffet og talt med i min forskning, og får konkrete 
indblik i, hvordan deres forskellige ståsteder giver forskellige op-
levelser af og holdninger til samarbejdet. Jeg har konstrueret fire 
forskellige forældretyper på baggrund af de fund, jeg har gjort i min 
ph.d.-afhandling Folkeskole, forældre, forskelle. Forældrene har jeg 
observeret og interviewet under det feltarbejde, som er afhandlin-
gens empiriske grundlag. 

I skoleåret 2013/14 undersøgte jeg nemlig sa m -
arbejdet på to københavnske folkeskoler i to klasser på indsko-
lingstrinnet fra og med et forældreperspektiv. Jeg deltog i foræl-
dremøder, skole-hjem-samtaler og trivselsarrangementer, og jeg 
under søgte skolens og forældrenes brug af ForældreIntra.

At jeg har konstrueret fire forældretyper ud fra 
den blandede gruppe af forældre, jeg har observeret og intervie-
wet, vil sige, at hver forældretype er en sammensmeltning af flere 
forældre, som deler nogle fællestræk, både hvad angår social bag-
grund og den måde, hvorpå de oplever og indgår i skole-hjem-sam-
arbejdet.

De fire forældretyper er et udtryk for det møn-
ster af forskelle, jeg har set i min forskning, hvor forældre med 
samme sociale baggrunde havde en tendens til at ’klumpe sig sam-
men’ og involvere sig i skolen på stort set samme måder. De gjorde 
og sagde stort set det samme, og de var optagede af nogenlunde 
de samme ting. 

Fordi konstruktionen indebærer en reduktion – at 
flere forældre er smeltet sammen til én type – er de oplevelser, situ-
ationer og udtalelser, der knytter sig til en type, oprindeligt hentet 
fra flere forskellige forældre og flere forskellige begivenheder og 
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situationer. De er dog gengivet sådan, som de fandt sted, ligesom 
alle citater er gengivet, som de blev fortalt til mig. Det er altså ’vir-
kelige’ forældre, der taler igennem mine konstruktioner.

Det samme gælder for de to skoler og for klasse-
læreren Bo og matematiklæreren Anne, som vi møder om lidt. De 
er også en sammensmeltning af de to skoler, klasselærere og de 
to matematiklærere, som deltog i min undersøgelse. Når det kan 
lade sig gøre sådan at fusionere dem, er det, fordi de to skoler og 
lærere involverede sig og kommunikerede med forældrene på en 
meget ens måde. 

Vi har allerede mødt Emils mor, der arbejder som 
journalist og har en lang videregående uddannelse. Hun har to børn 
og bor sammen med deres far, der har en stilling som salgsdirektør 
i en produktionsvirksomhed. De bor i en stor villalejlighed i et efter-
tragtet villakvarter.

Den næste, vi møder, er Jeppes mor, der er ufag-
lært og arbejder på et plejehjem. Hun bor i en lille lejlighed i socialt 
boligbyggeri sammen med Jeppe og hans lillebror. Hun har ingen 
kontakt til Jeppes far og kun et sparsomt familienetværk.

Derudover skal vi møde Almas mor og Lauras far 
og mor. Almas mor har en lang videregående uddannelse. Hun er 
projektleder i en kommune og bor i ejerlejlighed med sine to børn 
og deres far i et nyrenoveret og trendy kvarter. Alma er det ældste 
barn, og faren arbejder som IT-konsulent i en mellemstor privat 
virksomhed.

Lauras familie er også en kernefamilie med tre 
børn, hvoraf Laura er den ældste. Moren har en mellemlang vide-
regående uddannelse og arbejder som fysioterapeut inden for det 
offentlige sundhedsvæsen. Faren er kontoruddannet og arbejder 
som bogholder. De bor i lejelejlighed i et multikulturelt kvarter.
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Dét, der tæller i 
skolen

Skolens digitale nærvær i familien

”Jeg hader det! Hader det!” sagde Jeppes mor 
prompte, og næsten inden jeg overhovedet havde fået stillet hende 
spørgsmålet om, hvad hun tænkte, når jeg sagde ”ForældreIntra”? 
Hun forklarede, at hun syntes, der kom alt for meget information 
på ForældreIntra, og at hun hverken havde tid eller lyst til at sidde 
hver aften og ”rode rundt derinde”, når meget af det i hendes øjne 
var ligegyldige informationer. Det var også besværligt at læse så 
meget skrift, når hun kun havde sin telefon, og hun foretrak til 
enhver tid at få et stykke papir i hånden. Det kunne da ikke være 
rigtigt, mente hun, at man som forælder skulle være inde over alt i 
skolen, eller at lærerne kunne sende skemaændringer ud med dags 
varsel? ”Det er jo ikke mig, der går i skole. Det er Jeppe, der går i 
skole”, sagde hun med en lettere forurettet mine. 

Men her tog hun fejl. For det var også hende, der 
gik i skole. Det fortalte klasselæreren Bo hende til den efterfølgen-
de skole-hjem-samtale. Det var nemlig tydeligt for Bo, at Jeppes 
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mor ikke fulgte med på ForældreIntra og derfor ikke fik hjulpet Jep-
pe godt nok til at møde velforberedt op hver dag. Han manglede 
ofte de rigtige bøger, havde ikke lavet lektier og anede ikke, hvad 
der skulle ske i løbet af en skoleuge, for eksempel hvis klassen 
skulle på tur. Han var ikke bare kommet bagud fagligt, det gjorde 
ham også utryg i skolen, at han ikke var blevet forberedt på sko-
leugens aktiviteter. Bo indskærpede derfor over for moren, at hun 
måtte blive bedre til at gå på ForældreIntra og bedre til at hjælpe 
Jeppe i det daglige: ”Han er en lille dreng, som ikke kan selv, og du 
skal gøre det sammen med ham”. 

Det var ikke ofte, at Bo var nødt til at skære 
skolens krav til forældre ud i pap. I klassen, som overvejende var 
sammensat af børn fra ressourcestærke hjem, var langt de fleste 
forældre aktive på ForældreIntra og hjalp til med at ’tilrettelægge’ 
skoledagen for barnet. Uden at blive fortalt, hvad skolen forvente-
de af dem, gjorde de intuitivt det rigtige. Men i tilfælde som Jep-
pes, hvor forældrenes involvering var mangelfuld og samspillet ikke 
fungerede, blev de uskrevne regler tydelige. For Jeppes mor skulle 
ikke bare holde sig opdateret med ForældreIntra hver anden dag; 
hun skulle handle på informationen. Tale med Jeppe om ugeplanen. 
Ikke stole på, når han sagde til hende, at han ikke havde lektier for, 
men kontrollere det selv og kigge i hans bøger efter huller. Hjælpe 
ham med afleveringsopgaverne, rette skriften, høre ham i diktaten, 
gå på matematikhjemmesider med ham og øve tabeller, når hun 
fulgte ham i skole. Huske ham på at læse 20 minutter hver dag og 
helst også spørge interesseret til det, han havde læst. Huske på, at 
der var biblioteksdag, på at idræt var flyttet fra tirsdag til torsdag, 
og at der var legegruppe fredag. Og gerne selv blive bedre til at 
afholde legegruppen og komme til flere af arrangementerne. Hun 
skulle med andre ord blive bedre til at gøre skolen til en naturlig del 
af hverdagslivet. 
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Mange bække små …

Jeppes skole-hjem-samtale er et godt eksempel 
på, hvad skolen i dag kræver og forventer af forældre til indsko-
lingsbørn. Det er ikke nok, at de viser interesse for skolen – de skal 
også være aktivt deltagende. Hænderne i dejen og ind i kampen. 
Ikke en gang imellem, men helst hele tiden. Og samtalen er et godt 
eksempel på, at samspillet mellem skole og hjem kommer ud af 
takt, når forældre mangler de ressourcer, som den rigtige involve-
ring forudsætter. 

Det er dog sjældent, at det bliver italesat, hvad 
det er, forældrene helt konkret skal gøre for at leve op til skolens 
krav og forventninger. De skal dagligt holde sig ajour med skolens 
information. De skal følge med i, hvad der undervises i. De skal 
hjælpe til med læringen. Sætte sig ind i læringsmål, testresultater 
og læsekontrakter. Der er mange ting, der skal huskes i hverdagen: 
ture, workshops, materialer, skemaændringer. Og de skal skabe og 
vedligeholde sociale relationer i en klasse. Hver for sig er det min-
dre opgaver, men tilsammen udgør de et omfattende arbejde.

Min påstand er, at vi ofte er blinde for, at mere 
forældreinddragelse i skolen samtidig betyder øgede krav. Krav om 
tid, overskud og kompetencer. Krav om, at familielivet skal tilpasse 
sig og finde plads til mere læring og til flere trivselsarrangementer. 
Vi er blinde for, at sociale strukturer former forældres forhold til 
læring og deres syn på, hvad der er godt og muligt i opdragelsen. 
Med andre ord: Vi er blinde for, hvad mere samarbejde og involve-
ring betyder for forældrene og familien. 

Skolens løsning bliver derfor alt for ofte mere in-
formation, flere initiativer og et forsøg på at opdrage de forældre, 
der som Jeppes mor ikke udviser det rette engagement. Men vi 
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skal huske på, at de krav, skolen stiller, faktisk i sig selv giver for-
ældre forskellige betingelser for at indgå i samarbejdet.

Skolens sortering

I 1960’erne skrev de franske samfundsforskere 
Pierre Bourdieu og Jean-Paul Passeron bogen Reproduktionen, som 
siden er blevet en klassiker inden for pædagogik og uddannelses-
forskning. I over fire årtier har deres arbejde inspireret og hjulpet 
uddannelsesforskere verden over med at forstå og forklare forskel-
le i uddannelsespræstationer, og hvilken rolle institutionerne spiller 
i de forskelle. 

Bourdieu og Passeron var optagede af at forstå, 
hvorfor børn med akademikerbaggrund konsekvent klarede sig bed-
re end børn uden akademikerbaggrund. Når skolen underviste alle 
i det samme og på den samme måde, hvordan kunne det så være, 
at den ikke fik løftet alle til samme niveau? 

Svaret var at finde i familien. For i akademiker-
hjem fik børnene kulturel kapital med hjemmefra og en naturlig 
sans for skolens værdier og koder. Deres opdragelse var en per-
fekt forberedelse til det, skolen underviste i og belønnede. Og med 
kulturel kapital i bagagen var skolen en naturlig forlængelse af op-
dragelsen, selvfølgelig og familiær. Uden at det nogensinde blev 
sagt højt, var dét, der talte i skolen, andet og mere end dét, skolen 
underviste i. Dermed konkluderede Bourdieu og Passeron, at skolen 
rettede sig mod de elever, der var ’forudbestemt’ til at klare sig 
godt i den, mens den frasorterede de ’uegnede’. Den bidrog altså til 
at opretholde og legitimere de sociale forskelle i samfundet. 

Bourdieu og Passeron viste os, at skolen ikke er 
en neutral samfundsinstitution. At dét, som skolen underviser i, 
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anerkender og belønner, giver nogle børn et forspring og tilmed 
får det til at se ud, som om det er fuldt fortjent. Skolen underviser 
som bekendt ikke i alt, men giver det boglige og det akademiske 
stof forrang. Derfor handler forældrenes forhold til skolen også om 
deres forhold til den akademiske kultur. 

Her godt og vel et halvt århundrede efter Repro-
duktionens udgivelse er den pointe stadig lige aktuel: Jo længere 
uddannelse og jo bedre økonomi forældre har, desto bedre klarer 
børnene sig igennem grundskolen og videre i uddannelsessyste-
met. Bourdieu omtalte dette som ’matthæus-effekten’: De, som 
har, skal få. 

Kulturel kapital i skole-hjem- 
samarbejdet

Der er altså noget i skolen, som passer særligt 
godt sammen med visse familiers kultur og ressourcer. Noget, der 
fungerer som kulturel kapital. Og vi kan bruge den indsigt fra Re-
produktionen som inspiration til at undersøge, hvad det ’noget’ er. 
Hvad er det ved skole-hjem-samarbejdets kultur og krav, der gør, at 
nogle forældre mestrer skole-hjem-samarbejdet, som Emils mor for-
måede med sine ugeplansrutiner, mens andre kæmper med delta-
gelsen, sådan som Jeppes mor gjorde? Min forskning peger på, at 
skole-hjem-samarbejdet særligt forudsætter tre slags ressourcer 
hos forældre: faglige kompetencer, tid og overskud. 

 Det siger måske sig selv, at man som det første 
helst skal have basale dansk- og matematikfærdigheder, men det 
bliver endnu vigtigere at være opmærksom på, jo mere forældre 
inddrages i læring. Når en lærer opfordrer forældrene til at ’øve 
matematikken derhjemme’, ’snakke om læsningen’, ’motivere’ eller 

108512_samspil-skole-hjem_r1.indd   21 13/07/18   10:37



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

22

hjælpe med de skriftlige opgaver, så kræver det både en vis pæda-
gogik, og at man som forælder ved, hvordan man gør. Det gjorde 
Jeppes mor for eksempel ikke. Derfor havde hun også svært ved at 
vurdere, hvor Jeppe lå i forhold til læringsmålene og de forskellige 
test, hun blev præsenteret for ved skole-hjem-samtalerne. Det var 
ikke altid, hun forstod, hvordan hun skulle bruge den information 
til at hjælpe ham.

Også den digitale kommunikation er kompetence-
krævende, fordi den har skabt meget mere skriftlighed mellem 
skole og hjem. Det er blevet vigtigere for forældre at kunne læse, 
skrive og kommunikere godt skriftligt, men også at kunne sortere i 
informationsstrømmen; hurtigt afkode, hvad der er ’nice to know’, 
og hvad der er ’need to know’, eller hvordan informationen skal 
tolkes. For nogle forældre er dette helt uproblematisk, for andre en 
uoverskuelig pligt i hverdagen.

For det andet skal man kunne frigøre tid. Det vir-
ker muligvis også indlysende at konstatere. Selvfølgelig skal man 
have tid for at kunne deltage. Alligevel er det væsentligt at være 
opmærksom på, at det er tidskrævende at følge med i og hjælpe til 
med børns skolegang. Der skal tid til at følge med i informations-
strømmen, til at hjælpe til med lektier og læsning, til at sidde i triv-
selsudvalg og deltage i sociale aktiviteter, tid til at lave legeaftaler 
og afholde legegrupper. Alle de forældre, jeg har talt med, fandt 
det krævende at finde denne tid. Men nogle havde lettere ved det 
end andre.

Det handler ofte om overskud, som er den tredje 
ressource. Det er måske en lidt sjov størrelse, ’overskud’, som kan 
betyde så meget. Men det, jeg mener med ’overskud’, er, når fami-
lielivet og hverdagen hænger sådan sammen, at forældre kan finde 
plads til skolen på deres to-do-liste sammen med alle de andre gø-
remål i en børnefamilie. Den slags overskud, man får, når man har 
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nogenlunde ’styr på sit liv’; når man er i en god arbejdssituation, 
når økonomien er i orden, når man har frihed til at træffe valg, når 
man har et godt socialt netværk, og når ingen i familien er alvorligt 
syge. 

Kernefamiliens fordele

Jeppes mor havde ikke det overskud. Og der var 
også noget andet, hun ikke havde: en anden voksen, som hun kun-
ne dele involveringsopgaven med. En, som kunne tage sin del af 
ugeplanstjek og lektielæsning, hjælpe Jeppe med at pakke tasken 
om morgenen, tage til forældremødet, mens hun forberedte aftens-
maden, eller en, som kunne hente den lille i vuggestuen, så det blev 
nemmere at holde legegruppe uden en baby på armen. 

Det er en stor fordel at være to om det arbejde. 
Ikke bare i praktisk forstand, hvor man nemmere kan organisere 
sig, så det bliver muligt at frigøre tid til lektier eller til at deltage i 
det sociale. Men også når det handler om at dele bekymringer eller 
finde løsninger på dét, der kan være svært for barnet. Måske kan 
den ene tage sig af matematikken, mens den anden hjælper med 
danskopgaverne? Jo mere skolen og forældrene skal samarbejde 
om barnets skolegang, desto større er fordelen ved at være to for-
ældre. Eller omvendt: Jo større bliver presset, hvis man skal klare 
det alene.

Skolens krav og forventninger til forældre i dag 
tager på mange måder udgangspunkt i kernefamilien. Det gælder, 
uanset om det drejer sig om digital kommunikation, forældremøder, 
skole-hjem-samtaler eller trivselsarrangementer. Ingen af de sam-
arbejdsformer er designet til den enlige mor eller far med sociale 
problemer. De er tænkt i forhold til en standard-middelklassefamilie. 
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Familieforskelle

Forventninger til fremtiden

Forældres forestilling om, hvilken fremtid de er i 
gang med at forberede deres barn til, hænger nøje sammen med 
den vægt og betydning, de tillægger skole og læring. Hvad håber og 
forventer de, at der kommer ud af skolegangen, og hvad er det for 
et voksenliv, den på sigt skal bane vejen for? Om det giver mening 
at involvere sig i skolen, afhænger altså af, hvad man som forælder 
tænker og tror, at skolegangen kan og skal føre til. 

For Emils mor, som selv havde en lang videregå-
ende uddannelse, var håbet, at Emil ligesom hende selv og faren 
ville gå den boglige vej. Hun fortalte mig, at snakken derhjemme 
indimellem faldt på, hvad Emil skulle være, når han blev stor, og at 
han ”lige nu meddelte, at han vil være arkitekt”. Han havde pludse-
lig fattet interesse for bygninger, men meget kunne jo ændre sig, 
og som hun så det, stod fremtiden vidt åben for Emil. Hun var op-
mærksom på, at noget læring kunne være mere relevant end andet, 
og indimellem sagde hun: ”Du skal bruge det i gymnasiet” til Emil, 
så han forstod, at det var vigtigt. Så mindede Emils far hende om, 
at det ikke var hendes beslutning, hvorvidt Emil skulle i gymnasiet 
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eller ej. ”Og nej, det er det ikke – jeg har bare et håb om, at han går 
den vej”, svarede hun så. Og med det hverdagslige engagement, 
hun lagde i at hjælpe Emil med lektier og læring, det signal, hun 
herigennem sendte til ham om vigtigheden af uddannelse, så ville 
Emil sandsynligvis indfri hendes håb. 

Jeppes mor havde også et håb om, at Jeppe ville 
vælge det akademiske. Men hendes forventning var en anden: ”Jeg 
ville jo ønske, han kunne blive læge og sådan noget, men det tror 
jeg bare ikke er den vej, han tager”. Det mest realistiske, mente 
hun, var nok, at Jeppe ville blive håndværker, for det var både hans 
morfar og andre mænd i familien, så ”det er ligesom, hvad han 
kender til”. Jeppes mor havde ikke gymnasiet i baghovedet, når 
hun hjalp ham med lektierne. Hendes fokus var mere på her og nu. 
For hende var fremtiden ikke fuld af muligheder på samme måde, 
som den var for Emils mor. Det var, med andre ord, ikke den samme 
fremtid, de to mødre var i gang med at forberede deres børn til.

Forskning i forskellige måder at være forældre på 
viser netop, at forældre, der som Jeppes og Emils mor har forskel-
lig social baggrund, også kan have vidt forskellige opfattelser af, 
hvad fremtiden vil byde på for deres barn: Er det begrænset, hvad 
der kan lade sig gøre, eller er fremtiden snarere et tag-selv-bord af 
muligheder? Er verden et farligt sted og en kampzone, hvor barnet 
skal rustes til at overleve og klare skuffelser, eller er den en spæn-
dende, global legeplads, som bare venter på at blive indtaget? Den 
slags opfattelser fungerer som meget forskellige mulighedshori-
sonter og udgangspunkter for involvering i børns skolegang, og de 
former den betydning, forældre tillægger skolen. De former sam-
spillet mellem skole og hjem.
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Kultivering eller naturlig udvikling?

Emils mor så det som sin naturlige opgave at 
hjælpe til med læring og lektier, så Emil kunne blive så dygtig som 
muligt. Det var ikke kun skolens ansvar, men også hendes, fortalte 
hun. Derfor fulgte hun hele tiden med i, hvordan Emil klarede sig i 
de forskellige fag og gjorde en ekstra indsats der, hvor han havde 
behov. Hun rådførte sig med læreren om gode frilæsningsbøger, 
og hjemme sørgede hun for, at Emil fik læst dagligt, og indimellem 
læste han højt for hende. Da klassen havde haft om koordinatsy-
stemet i matematik, købte hun brætspillet ’Sænke slagskibe’, så de 
kunne spille det derhjemme. Så fik man jo leget læringen ind. Hun 
fandt selv frem til teknikker til at øve staveord i dansk og købte 
gerne ekstramaterialer, hvis det var det, der skulle til. Ikke fordi 
Emil var bagud i skolen, men for at foregribe, at han kom det. Det 
var altså et kontinuerligt arbejde, hun udførte, for at sikre Emils 
muligheder. 

Jeppes mor så det derimod som skolens ansvar, 
at Jeppe lærte det, han skulle. Som mor var hendes opgave en 
anden, mente hun. ”Jeg er der for ham, når han har brug for det”, 
sagde hun. Opdragelse var for Jeppes mor et spørgsmål om at 
støtte Jeppes opvækst og udvikling, ikke om at skabe den. 

De to forskellige tilgange til opdragelsen er helt 
i tråd med den forskning, der undersøger, hvordan forældre med 
forskellig social baggrund opdrager deres børn, og måske særligt, 
hvordan de veluddannede middelklasseforældre overfører privile-
gier gennem opdragelsen. I Annette Lareaus studie om Unequal 
Childhoods fra 2003 beskriver hun, hvordan middelklasseforældre-
nes forældreskab er kendetegnet ved det, hun kalder concerted 
cultivation, eller hvis jeg skulle oversætte til dansk: ’samstemt kul-
tivering’. Hun bruger begrebet om en intens opdragelsesstil, hvor 
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ikke meget bliver overladt til tilfældighederne, og hvor de voksne er 
inde over det meste i barnets liv. Her bliver barnet kultiveret både 
gennem tæt opfølgning af skolegangen og gennem deltagelse i for-
skellige udviklende og organiserede fritidsaktiviteter. Det hele med 
et vågent øje for potentiel læring og kompetencer samt et ønske 
om at forbinde skole og hjem.

Arbejderklasseforældrenes opdragelse er ganske 
anderledes, konstaterer Lareau. Deres forældreskab er kendeteg-
net ved det, hun kalder the accomplishment of natural growth, der 
dækker over en mere pragmatisk opdragelsesstil, hvor forældre ser 
barnet som mere ’færdigt’. De opfatter det som deres opgave at 
støtte barnets naturlige udvikling ved at dække basale behov, ska-
be trygge rammer og bidrage med materielle nødvendigheder, eller 
som Jeppes mor sagde, ved at være der, når der er ”brug for det”. 
I et sådant forældreskab har børnene mindre voksenstyret tid, og 
der er ikke nødvendigvis et formål med alt, hvad de foretager sig. 
Eller mulighed for, at de kan foretage sig det, de har lyst til.

Man kan indvende, at Lareaus to opdragelsessti-
le er en noget grov opdeling, der næppe indfanger alle forældres 
opdragelsesstile. Men der er alligevel noget om sagen. De møn-
stre, hun identificerer, genfindes og bekræftes overordnet set i 
en lang række internationale studier, som peger på det samme: 
Middelklasseforældre har en tendens til at praktisere et intensivt 
og fremtidsrettet forældreskab, der lægger vægt på stimulering, 
læring og udvikling, mens arbejderklasseforældre har en tendens til 
at praktisere et mere umiddelbart forældreskab. Deres opdragelse 
retter sig imod her-og-nu og mod at lære barnet at ’klare sig’ i en 
verden, der ikke er lutter lagkage. De trækker desuden en tydelige-
re grænse imellem skolens liv og familiens liv, hvor hjemmet i højere 
grad er en frizone for arbejde og skole.
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Overskud til skolen

Hvad enten man søger at flette skolens liv og 
familiens liv sammen eller at holde de to verdener mere adskilt, så 
kræver det overskud at være en aktivt involveret skoleforælder. Og 
også dét er noget, forældre i varierende grad kan præstere. Til gen-
gæld afhænger det gode samspil mellem skole og hjem i høj grad af, 
at forældre har overskuddet. Stress og bekymringer giver ikke opti-
male rammer for lektielæsning eller hyggelige læringsstunder. Man 
skal kunne skabe en god atmosfære, være god til at motivere og 
opmuntre sit barn, udvise tålmodighed og have pædagogisk tæft. 

En af lærerne i mit studie sagde på et foræl-
dremøde til forældrene, at de ikke skulle bekymre sig så meget om 
at rette fejl under lektielæsningen, men slog fast, at ”den vigtig-
ste opgave for forældrene er at motivere”. Det slog mig bagefter, 
hvor let det havde lydt, da det blev sagt, men hvor svært det er i 
virkeligheden. Som det var for Jeppes mor, der fortalte om, hvor 
vanskeligt det var at hjælpe Jeppe med skolesagerne, fordi hun 
ikke kunne forklare ting på en sådan måde, at han straks forstod 
det. Eller for Lauras forældre, der opgivende fortalte om de mange 
følelsesmæssigt frustrerende timer, de havde tilbragt med at læse 
lektier med Laura, hvor gråd og tænders gnidsel havde været re-
sultatet. I de situationer var det svært at finde overskuddet frem; 
ikke bare var Laura træt efter en lang dag i skole og SFO, det var 
hendes forældre også. Så måtte ForældreIntra og ugeplan vente, 
for ”nogle gange, når jeg er rigtig, rigtig stresset, så orker jeg det 
simpelthen ikke”, fortalte Lauras mor.

Overskud kan handle om tid, men det kan også 
være psykologisk og hænge sammen med mental energi. Følelsen 
af at mestre voksenlivet giver ofte styrke og selvtillid til at klare 
endnu mere. Når Jeppes mor forklarede sin mangelfulde deltagelse 
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i skolen med, at hun havde ”masser af problemer”, handlede det 
netop om, at hun kæmpede for at få hverdagslivet til at hænge 
sammen, og at hun havde bekymringer og udfordringer, der over-
skyggede ugeplaner, nationale test og trivselsarrangementer.

Pointen er, at overskud netop er … overskud. Det 
man har tilovers, når det grundlæggende i livet er på plads. Jo 
mere, der er på plads, desto større er overskuddet. Det viser an-
tropologen Dil Bach så fremragende i sin afhandling om opdragelse 
i velstående ’overskudsfamilier’ i Nordsjælland fra 2011. Her får vi 
indblik i, hvordan en meget traditionel familiekonstellation og et 
solidt økonomisk fundament er et ret optimalt udgangspunkt for 
et meget aktivt engagement i barnets skoleliv. Hvordan penge for 
eksempel kan frigøre tid, ved at mor er på deltid eller går hjemme. 
Eller til at ansætte rengøringshjælp eller en au pair, der tager sig af 
de huslige pligter, så forældrene har bedre tid til at tage aktivt del i 
barnets liv og har mulighed for at prioritere lektier, trivselsarrange-
menter og kagebagning højt.

Det handler om ressourcer

Forældre lever vidt forskellige hverdagsliv, i vidt 
forskellige familiekonstellationer, under vidt forskellige materielle 
og kulturelle betingelser – og det præger deres mulighed for at 
deltage i skolen. Derfor er graden af forældres engagement i skolen 
sjældent et resultat af, hvorvidt de forstår vigtigheden af, at de 
involverer sig, men udspringer i langt højere grad af deres uddan-
nelse, job, økonomi og livssituation i øvrigt. Det handler i bund og 
grund om ressourcer.

Jeppes mor var udmærket klar over, at det blev 
forventet, at hun holdt legegrupper og deltog i fællesspisninger el-
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nelse, job, økonomi og livssituation i øvrigt. Det handler i bund og 
grund om ressourcer.

Jeppes mor var udmærket klar over, at det blev 
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ler weekendarrangementer for klassen. Men den trivselsrolle, sko-
len havde defineret for hende, var ikke i tråd med, hvad hun så 
som sit ansvar som skoleforælder, eller den måde, hun ønskede 
at bruge sin fritid på. Desuden havde hun ikke lyst til, at de andre 
forældre skulle komme indenfor og se hendes lejlighed, når det 
var hentetid. I selskab med de mange højtuddannede forældre, der 
var i Jeppes klasse, følte hun sig utilpas og mindre værd, og over 
for mig gav hun udtryk for, at det var vanskeligt at være med i 
snakken, at være ”mig selv”, som hun sagde. I det lys var det ikke 
så underligt, at hun blev væk fra mange af arrangementerne. Men 
set udefra kunne det let tolkes, som om hun bare ikke prioriterede 
Jeppes skole højt nok.

På samme måde var Emils mors store engage-
ment i både læring og i trivselsarbejdet formet af hendes ressour-
cer og muligheder. I jobbet havde hun stor fleksibilitet og kunne gå 
tidligt, hvilket hun selv fremhævede som en stor fordel, når der for 
eksempel skulle afholdes legegrupper om eftermiddagen. Med en 
solid økonomi var det ligeledes uproblematisk for hende at spørge 
lærerne, om de kendte til ekstramaterialer, hun selv kunne købe. 
Eller være den, der i trivselsudvalget tog initiativ til en selvbetalt 
hyttetur. Set udefra gav det et indtryk af nogle forældre, der med 
Bos ord var ”topengagerede i deres børn”. Og det er da også for-
ældre som Emils, der som regel har et godt og ubesværet samspil 
med skolen.
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Velafstemte   
samspil

Gensidige forventninger

Man er ikke i tvivl, når man observerer et velaf-
stemt samspil. Man mærker det bare: Stemningen er ufarlig, måske 
endda lidt pjattet, forældrene er åbne og viser lærerne tillid, samti-
dig med at de aktivt tager medansvar for samarbejdet. Eventuelle 
problemer løses på konstruktiv vis eller endnu bedre: De foregri-
bes. Frem for alt er der en ligeværdig udveksling mellem lærere og 
forældre: af information, af gensidige krav og forventninger og af 
fælles indsatser, der understøtter elevens læring og trivsel.

Emils skole-hjem-samtale havde alle disse kvalite-
ter. Forældrene indtog klasseværelset smilende og veloplagte, og 
efter lidt indledende humoristiske bemærkninger spurgte Bo, om 
forældrene havde set den udsendte elevplan? Jo, det havde de 
begge, og faren tog på professionel vis sin iPad op af arbejdsta-
sken og fandt elevplanen frem. Bo gennemgik de faglige vurderin-
ger, mens faren fulgte med på iPad’en. Indimellem stillede forældre-
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ne spørgsmål til vurderingerne, og de var tydeligvis godt inde både 
i det faglige stof og i Emils styrker og svagheder.

En danskprøve var dog gået dårligt, og Bo sagde 
ligeud, at Emil havde haft en doven periode i dansk og burde tage 
sig lidt sammen. Moren nikkede eftertænksomt. Og kom så med et 
forslag: Hvis Emil kunne få lov at tage prøven hurtigt igen, så ville 
de hjemme give den en ordentlig skalle. Det ville motivere Emil til at 
gøre det bedre i prøven, mente hun. Bo var med på ideen, og så var 
det aftalt. Forældrene fik udleveret et hjælpehæfte med hjemme-
opgaver, der skulle laves sammen med Emil. Faren forsikrede, at de 
ville gå i gang allerede samme aften. Måske havde Bo også nogle 
anbefalinger til gode frilæsningsbøger?

Moren tilføjede, at selvom Emil havde dovnet den 
lidt i dansk, var de altså generelt tilfredse med, hvordan skoleåret 
var forløbet indtil nu, især fordi Emil igen virkede glad for at gå i 
skole. Hun roste både Bo og matematiklæreren Anne for at have bi-
draget til det. Og kom derefter med en klar opfordring – og forvent-
ning – til Anne: ”Men det, vi gerne vil have, er, at han bliver styrket 
i matematik, for det er han jo god til”, sagde hun med reference til 
Emils problemer i dansk. Det var derfor vigtigt at styrke hans selv-
tillid på andre fagområder, mente hun. Anne nikkede indforstået. 

Inden for en ramme, der ellers ikke levner foræl-
drene meget handlerum eller taletid, fik Emils forældre altså både 
anerkendt lærernes indsats, fremvist sig selv som tillidsfulde og 
ansvarstagende, ligesom de selvsikkert og kompetent fik forhand-
let en ny danskprøve på plads. Endelig lykkedes det dem også at 
rette en særlig opmærksomhed mod Emils individuelle behov for 
styrket selvtillid i matematik. Samspillet mellem forældre og lærere 
virkede nok ubesværet, men det byggede på forældrenes store in-
volvering i Emils skolegang, på deres faglige kompetencer og deres 
sikre navigation udi kunsten at være til skole-hjem-samtale.
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At støtte op om skolen

Når det er en kunst at få indflydelse i skole- hjem-
samtaler, er det, fordi samtalerne ofte er struktureret af netop 
elevplanen, men også af andre faglige og sociale måleredskaber. 
Der er meget, der skal nås på kort tid, og det kan opleves svært 
selv at ”komme med noget”, som Lauras far fortalte mig.

På samme måde foregår også forældremødet in-
den for en institutionel ramme, der bestemmer, hvad der skal sam-
arbejdes om, hvad der skal informeres om og diskuteres. Eller, for 
eksempel, at det er forældrene, og ikke skolen, der skal på arbejde 
for klassens sociale trivsel. At der skal findes frivillige forældre til 
et trivselsudvalg, tales om, hvilke arrangementer der skal afholdes, 
tales om fødselsdage og måske legegrupper. 

Ved forældremødet i 3. b bragte Bo netop lege-
grupper på banen. Han fortalte, at nogle børn efterspurgte lege-
grupperne, mens andre ikke lod til at savne dem. Jeg overhørte 
en mor bag mig sige lavmælt til sidemanden: ”Ja, men savner vi 
dem?”. De fniste. Herefter fulgte en meningsudveksling om lege-
grupper. En mor mente, at legegrupperne var gode for relationerne, 
så hun var ”frisk på en omgang mere”. En anden mor bakkede op: 
Hendes søn havde faktisk fået nye relationer, så hun ville også 
gerne. En far stemte i – trods arbejdsbyrden, så var det jo en god 
idé, så han ville gerne igen. 

Bo indskød, at legegrupper nok var investeringen 
værd på den lange bane. En far antydede, at børnene måske var 
ved at være lidt for store til arrangerede legegrupper? Men han var 
herefter hurtig til at sige, at det selvfølgelig kunne være godt for 
relationerne på tværs. En mor foreslog, at grupperne måske havde 
været forsøgt afholdt lidt for ofte? Og at det kunne være svært at 
overskue alle arrangementerne. Men hun tog også hurtigt brodden 
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af sin forsigtige kritik ved at fastslå, at hun også var ”superfrisk på 
at gøre det igen”. Herefter opsamlede Bo diskussionen: ”Jamen så 
er det vedtaget, så laver jeg nye legegrupper”.

Forældrene fornemmede og afstemte, hvad der 
var ’det rigtige’ at sige. Og deres overvejende positive ytringer, 
trods forsigtige kritiske anslag, gav ligeledes Bo grundlag for at 
vedtage legegrupperne. Da jeg senere interviewede flere af foræl-
drene, fortalte de, at de til mødet ikke havde kunnet lide at ”være 
lyseslukkere” eller kritisere de legegrupper, der skulle være så gode 
for fællesskabet. 

De velafstemte samspil – uanset om det handler 
om trivsel eller faglig støtte – har som i legegruppeeksemplet ofte 
det til fælles, at forældrene støtter op om og tilpasser sig skolens 
dagsorden. Der er nemlig, som Bourdieu siger, ”interesse i at være 
regelret”. For at være på god fod med lærerne, såvel som de andre 
forældre, kan det føles nødvendigt at pakke uenighed væk og i ste-
det tage ja-hatten på. Ja til legegrupper, ja til læringsassistance, ja 
til 20 minutters læsning, ja til daglig digital kommunikation.

Resultatet blev i dette konkrete tilfælde, at for-
ældrene vedtog en aktivitet, mange egentlig ikke ønskede. Også 
selvom alle vidste, at det ofte endte med, at de mindst privilegere-
de forældre ikke fik afholdt grupperne. Det gode samspil var altså i 
dette tilfælde mellem skolen og en særlig gruppe forældre. Hvilket 
også betød, at det var en særlig gruppe børn, som kunne drage 
fordel af legegrupperne – eller som i det mindste ikke var dem, som 
aldrig holdt dem. Det, der skulle virke inkluderende, blev potentielt 
set ekskluderende eller stigmatiserende for de børn, der ikke kunne 
deltage på samme vilkår som deres kammerater.
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Tid og overskud til trivsel

Ved samme forældremøde fik Bo formidlet et an-
det ønske fra børnene: De ville rigtig gerne have flere fællesarrange-
menter for både børn og forældre. Og forældrene i trivselsudvalget 
lyttede: Ved skoleårets første sociale sammenkomst – fællesmor-
genmad i klasseværelset – præsenterede udvalget deres forslag 
til et arrangements-årshjul: I november skulle der arrangeres en 
fællesspisningsaften, i december en skøjtetur. I januar en forældre-
fest. I februar endnu et morgenmadsarrangement. I marts en fa-
stelavnsfest for hele klassen. I april ville de mødes på legepladsen 
i parken. I maj lave en kultur-søndag på et museum. Og i juni skulle 
der arrangeres diskotek for børnene. Efter sommerferien var der 
planer om en weekend-hyttetur på landet for alle børn og forældre. 

Da trivselsudvalget havde fortalt om deres pro-
gram, klappede alle. En far kaldte det rosende ”et imponerende pro-
gram”. Men som det var tilfældet med legegrupperne, var langtfra 
alle forældre begejstrede for udsigten til ti kommende trivselsar-
rangementer. Flere fortalte mig, at de ikke kom til at deltage, at det 
var for meget. Men Bo virkede tilfreds. Til Almas skole-hjem-samtale 
roste han moren, som sad i trivselsudvalget, og sagde, at ”det er 
rigtigt godt, at I gør det her for klassen”.

Emils mor, der også sad i udvalget, var ligeledes 
tilfreds. Ikke bare syntes hun, at forældrene havde en vigtig rolle 
at spille i forhold til klassens sociale trivsel, hun kunne også godt 
lide at være involveret i det, fortalte hun. I trivselsudvalget havde 
hun jo lært de andre forældre rigtigt godt at kende, og de havde 
det hyggeligt sammen. ”Så egentlig skulle alle jo være med i sådan 
et trivselsudvalg”, påpegede hun. 

Og her var hun inde på noget. For i mit studie 
var det først og fremmest de mest ressourcestærke forældre i 
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klassen, der var aktivt involverede i trivselsarbejdet, som fik ideer 
til arrangementer, kom til forældrefesterne, stod for juleafslutnin-
gen eller bagte til skøjteturen. Og i selve trivselsudvalget sad pri-
mært højtuddannede forældre med gode indtægter. Som i eksem-
plet med legegrupperne var det velafstemte samspil altså imellem 
skolen og en særlig gruppe forældre – de, som kunne frigøre tid 
og kræfter, og som havde lyst til at omgås socialt med de andre 
familier i fritiden. 

Fra skolens perspektiv kørte trivselsarbejdet på 
skinner. Den bold, lærerne spillede ud til forældrene, blev både gre-
bet og spillet tilbage med et engagement, der ikke bare imødekom 
skolens opfordring, men tilmed overgik den. Skolen og de socialt 
aktive forældre formede dermed trivselsarbejdet sammen og løf-
tede det til nye højder. På den måde blev det samtidig usynligt 
for skolen, at samspillet ikke afspejlede alle forældres ønsker eller 
deltagelsesmuligheder.

Usynlige kompetencer

Også de samspil, der foregår i den daglige digitale 
kommunikation imellem skolen og forældrene, er ofte usynlige. Det 
gælder særligt den information om lektier og læring, som skolen 
sender til forældrene. Det handler nemlig om langt mere end blot 
at logge på og læse, hvis forældre skal forstå, hvad der forventes 
af dem. Når samspillet bare fungerer, er forældrene for eksempel 
gode til at organisere nogle rutiner for at tjekke ForældreIntra. De 
er også gode til at afkode, hvad de skal gøre med informationen, og 
de kan trække på de kompetencer, der kræves for at kunne omsæt-
te informationen til handling.
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Som Emils mor, der sørgede for altid at være ”i 
overskud” ved at tjekke på faste tidspunkter, så hun var sikker på 
ikke at ”misse noget”, som hun sagde. Tidligere havde hun haft for 
vane at tjekke ForældreIntra, lige inden hun lukkede ned for pc’en 
på arbejdet. Men så oplevede hun at gå glip af en turbesked om 
aftenen, så Emil ikke var forberedt til en tur næste dag. Da hun op-
levede denne uforudsigelighed i skolens beskeder, tilpassede hun 
sine rutiner, og nu tjekkede hun og faren både morgen og aften. 

Hun indrømmede, at det var krævende at følge 
med i, og op på, al informationen. Ofte, når hun lige så ugeplanen, 
så tænkte hun: ”Hold da op! Hvordan skal man nå det?”, men så 
valgte hun hurtigt en positiv tilgang og fokuserede på, at de digita-
le beskeder jo var en hurtig og nem kommunikationsform, og at al 
informationen også var en stor hjælp til at støtte Emil. Så hun og 
faren brugte ugeplanernes detaljerede information til at høre Emil 
i lektier, kigge i fagbøgerne sammen med ham og øve staveord, 
diktater og tabeller. Det var helt uproblematisk for dem begge at 
høre ham i disse ting. Nogle gange var det tilmed en hyggelig måde 
at være sammen på.

Almas mor var ikke helt så optaget af ikke at 
misse information. Hun havde nemlig en ret god følelse for, om 
informationen var noget, hun behøvede at gå op i; et ”automatisk 
filter” kaldte hun det. Så selvom hun fandt det irriterende og unød-
vendigt, at de som forældre skulle ”vide helt ned i mindste detalje, 
hvad det er, der foregår”, og at ”vi har lavet side 26, 27, 28, 29”, 
kunne hun ligesom Emils mor lægge kritikken til side og selv sorte-
re i informationen. Dermed brugte hun ugeplanen til det, hun fandt 
vigtigt, hvilket primært var at hjælpe med lektier og læringsaktivi-
teter, men også som afsæt for gode samtaler med Alma omkring 
livet i skolen.
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Forskning i digital ulighed viser, at det at sortere i 
digitale informationsstrømme er en vigtig kompetence, hvis vi skal 
undgå at drukne i skriftlig information på nettet. Det er samtidig 
noget, som højtuddannede forældre, som Almas mor, i særlig grad 
mestrer, bl.a. fordi de ofte er vant til at håndtere meget tekst og 
i øvrigt anvender digitale teknologier i arbejdssammenhænge. I Al-
mas mors tilfælde hvilede hendes sortering også på en kompetent 
faglig vurdering af Alma såvel som visheden om, at hvis der opstod 
problemer, så kunne hun håndtere dem.

Sans for spillet

Når vi taler om kompetencer i forhold til skole- 
hjem-samarbejde, så er videregående uddannelse nok en af de 
vigtigste af slagsen. Det skyldes især, at den form for forældre-
engagement, som mange skoler i dag lægger op til, kræver, at for-
ældre står til rådighed og er med fra sidelinjen som det, jeg kalder 
læringsassistenter og trivselsfacilitatorer. Det kræver med andre 
ord den slags ressourcer, som uddannelse ofte fører med sig.

Det kræver også, at forældrene kan begå sig in-
den for de institutionelle rammer. De skal kunne aflæse, hvad læ-
rerne opfordrer til, de skal gøre det nødvendige og vise, at de gør 
det. Desuden skal de intuitivt fornemme, hvilken slags skoleforæl-
dre de skal være, for at lærerne og de andre forældre anerkender 
dem som ’rigtige’.

Det handler blandt andet om evnen til at udvise 
tillid til lærerne, noget, som kultursociologen Charlotte Palludan har 
vist som en grundpræmis i skole-hjem-samarbejdet. Har forældre 
ikke denne tillidsfulde relation, må de derfor søge at få den for at 
kunne blive genkendt af lærerne som samarbejdsvillige. Det kan 
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sommetider kræve et betydeligt følelsesarbejde for forældre at 
mestre. 

Når tillid er en grundpræmis, er det måske ikke 
overraskende, at kritik af skolen har svære kår. Forskergruppen bag 
projektet og bogen Hvem sagde samarbejde? har i 2012 vist, at 
forældres kritik af skolen sjældent når lærernes ører. Det er lige-
som ikke socialt muligt ”at stille spørgsmål, etablere diskussioner 
eller fremføre kritik af de aktiviteter, krav og forventninger, der 
dominerer i skolen”, skriver forskergruppen. I deres studie har de 
set, at meget kritik nedtones eller holdes inde, dels fordi kritik har 
svært ved at vinde gehør på skolen, og dels fordi forældrene er 
bange for, at kritik kan gå ud over barnet. 

Et velafstemt samspil mellem skole og hjem er 
altså ikke lig med, at forældre er enige i alt, hvad skolen gør. Eller 
at det er let for dem, som har ressourcerne. Tværtimod indebærer 
det et betydeligt og mangefacetteret arbejde. Emils mor investere-
de en masse tid i at indgå i samarbejdet og støtte Emil fagligt og 
socialt. Almas mor gjorde også, hvad der skulle til for at leve op til 
skolens forventninger til engagement, også når hun ikke var enig 
i dem. Men pointen er, at begge havde et godt udgangspunkt for 
at gøre det. Og det er det langtfra alle forældre, der har. Så bliver 
samspillet knap så harmonisk. 
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Samspil med  
mislyde

På udebane i skolens rum

Ligesom man ikke er i tvivl, når man observerer 
et velafstemt samspil, så er man heller ikke i tvivl, når det mod-
satte gør sig gældende. Her er lærere og forældre ikke i samme 
grad på bølgelængde, hverken hvad angår deres forventninger til 
hinandens indsats, deres opfattelse af barnet eller i det kompe-
tencemæssige udgangspunkt for at have en ligeværdig dialog om 
læring og undervisning.

Det var Jeppes skole-hjem-samtale et godt ek-
sempel på. Bo indledte samtalen med at spørge, om moren havde 
set elevplanen. Moren så overrasket ud og svarede skuffet: ”Øv, 
den ville jeg da ellers gerne have set”. Bo var til gengæld ikke over-
rasket; ”Den blev sendt ud i sidste uge på ForældreIntra”, sagde 
han tørt, vel vidende at Jeppes mor ikke loggede så ofte på syste-
met. ”Mig og ForældreIntra er ikke så gode venner”, svarede moren 
og forklarede Bo, at hun hjemme ikke havde computer, men måtte 
læse alt på telefonen, og at det var besværligt. 
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Forklaringen prellede dog af på Bo. ”Du må faktisk 
godt blive bedre til dét med Intra”, sagde Bo og anbefalede, at mo-
ren fik installeret appen på telefonen. Problemet var jo, at Jeppe 
kom bagud, når moren ikke fulgte med, og især matematikken hav-
de han svært ved. Moren forstod ikke, hvorfor han havde så svært 
ved den matematik? Indimellem prøvede hun at hjælpe ham, men 
hun syntes, at det var svært at undervise ham og kom let til bare 
at give ham svarene. Hun spurgte til det kursus, Bo engang havde 
sagt, at Jeppe kunne komme på? Men det kursus var først om flere 
måneder, svarede Bo. 

Da der ikke lod til at være udsigt til at få hjælp, 
sagde moren, at de hjemme ville ”øve, øve, øve”. Matematiklæreren 
Anne tilføjede, at det desuden ville være godt, hvis moren indimel-
lem tog Jeppes arbejdsbog op og kiggede den igennem; der var alt 
for ofte huller. Det kunne moren ikke forstå. Jeppe sagde altid til 
hende, at lektierne var lavet i skolen. Bo rystede på hovedet: ”Det 
skal du overhovedet ikke stole på – du skal tjekke i bogen, om han 
har lavet det”. Jeppes mor vred sig i stolen, som hun under hele 
samtalen havde siddet helt ude på kanten af, synligt utilpas ved 
situationen. Og da Bo begyndte at påtale Jeppes manglende pen-
nalhus, at han ofte havde glemt sine bøger, og at han forstyrrede 
i timerne, gik moren i forsvarsposition: ”Det ligger i hans taske, det 
ved jeg, at det gør”, også selvom Bo fortalte, at han selv havde ledt 
efter pennalhuset i tasken. At Jeppe manglede de rigtige bøger i 
tasken, kunne moren heller ikke forstå, men bedyrede, at hun hver 
aften var efter ham med den taske.

Da tiden og moren var gået, drog både Bo og 
Anne et tydeligt lettelsens suk. Det var en vanskelig samtale – 
også for dem – og om den bidrog til at understøtte Jeppes læring 
og trivsel, skal jeg ikke kunne sige. Men Jeppe fik i hvert fald ikke 
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det samme ud af en skole-hjem-samtale, som Emil for eksempel 
gjorde. 

Forskellige opfattelser af ansvaret

Jeppes mor var uenig i det ansvar, hun blev på-
lagt af skolen. Ikke bare i skole-hjem-samtalen, men også igennem 
den digitale kommunikation, hvor hun mente, at lærerne bare reg-
nede med, at forældrene læste med hele tiden. Og oplevelsen af 
at blive tvunget til noget, hun ikke ville, resulterede i en modstand, 
som hun havde svært ved at skjule. 

Det havde Lauras forældre til gengæld lettere 
ved. Men da jeg interviewede dem, og vi talte om, hvad der var 
skolens opgave og forældrenes opgave, var det som at åbne for en 
ventil med overtryk: Ud kom deres frustrationer over det ansvar for 
lektier og læring, der igennem skolens informationsstrøm blev på-
lagt dem, og oplevelsen af, at de skulle gøre et arbejde, der i deres 
øjne var lærernes. Det greb ind i deres familieliv på en måde, som 
ikke stemte overens med deres idé om familietid. Den skulle være 
et frirum fra skole og arbejde, hvor man kunne koble af, syntes de. 

Forældrene omtalte opgivende den daglige lektie-
læsning som en ’kamp’, hvor de stressede for at nå de anbefalede 
20 minutters læsning. De havde problemer med at afkode, hvad de 
konsekvent omtalte som ”Bos ugeplan”, og tårevædede diskussi-
oner med Laura om, hvem der havde ret om lektierne: ugeplanen 
eller Laura? 

I dansk havde Laura haft problemer med at lære 
at læse. Noget, som ifølge moren skyldtes Bos metoder. Ved en 
af Lauras skole-hjem-samtaler forsøgte moren forsigtigt at antyde 
over for Bo, at læringsmetoden kunne være årsagen til problemet: 
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”Jeg forstår den ikke helt?” sagde hun prøvende. Og faren stemte 
i: Det var svært at vide, hvordan han skulle læse med Laura, når 
han ikke helt forstod det system, Bo kørte i klassen. Men inden Bo 
kunne nå at svare, skyndte moren sig at sige, at det jo nok også 
var, fordi hun selv havde lært læsning på en helt anden måde. Bo 
svarede forstående, at ”det er helt fint, som I har gjort – I er jo 
heller ikke lærere”.

Det er en svær balance at udtrykke tillid og kritik 
samtidig. Og en svær øvelse at forhandle særbehandling for eget 
barn. Og Lauras forældre opnåede da heller ikke dét, de ønskede; 
nemlig at få Bo til at se, at der var brug for at ændre metoden i for-
hold til Laura og dermed få sat en ny kurs sammen. De manglede 
troen på, at deres vurdering af Laura var lige så meget værd som 
Bos, og de manglende den selvtillid, som jeg ofte så hos de mest 
ressourcestærke forældre, der på lige fod med lærerne tillod sig at 
stille krav tilbage til skolen. Så Lauras forældre viste sig i stedet 
som passende tillidsfulde og ansvarstagende, men det dækkede 
over afmagt og uenighed, og konsekvensen blev, at de hjemme 
måtte fortsætte deres ’kamp’.

Overmandet af informationsstrømmen

At det var en ’kamp’, handlede ikke kun om, at 
Lauras forældre grundlæggende så det som skolens ansvar at få 
undervisningen til at lykkes. Det handlede også om, at hverdags-
livet med tre mindre børn var hektisk, og at det var en udfordring 
at finde tid og overskud til engagementet. Forældrene beskrev en 
tætpakket dagligdag, hvor tiden, fra de fik fri fra arbejde, og til de 
skulle i seng, var fyldt ud med gøremål: indkøb, legeaftaler, hente 
og bringe til sport, madlavning og lektielæsning. Derfor fik de ikke 
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altid tjekket ugeplan og beskeder; det var, som moren sagde, ”så-
dan lidt op og ned”. Der var mange andre aktiviteter, der konkurre-
rede om det overskud, som skolen også gerne ville have del i. Så 
selvom forældrene virkelig prøvede at følge med, fik de aldrig rigtig 
overblikket, og nogle gange skete det, at de overså noget. Andre 
gange prioriterede de hygge og samvær over skolen – det var vig-
tigt, at der også bare var ”tid til at sidde og kramme på sofaen”, 
som moren sagde.

Endelig var også den store mængde af skriftlig 
kommunikation fra skolen lidt af en kamp. Faren fortalte, hvordan 
han nok havde ”en tendens til at synes, at den slags ting er be-
sværlige at kigge på og forstå, hvordan det hænger sammen”. I 
modsætning til Almas mor, der hurtigt scannede informationen og 
vidste, om det var noget for hende, var det ofte uklart for Lauras 
far, hvad han skulle gøre med informationen, og han vidste ikke 
altid, hvad der var henvendt til Laura, og hvad der var henvendt 
til ham. Som han sagde om ugeplanen: ”Hvad står der egentlig?”

Hvordan skal jeg undervise i det her?

I min forskning har jeg set utallige eksempler på 
velmente opfordringer fra lærere til, at forældre derhjemme involve-
rer sig i barnets læring. Hvad enten det drejer sig om at ’snakke ma-
tematik’, finde gode frilæsningsbøger, ’øve de 120 hyppigste ord’, 
’tale om litteratur’, træne tabeller, hjælpe med afleveringsopgaver 
eller gå på læringshjemmesider, så har opfordringerne det til fælles, 
at de tager for givet, at forældre har kompetencerne til at være 
undervisere – både fagligt og pædagogisk. 

Mange af de opfordringer, jeg har set, forudsæt-
ter også, at forældrene kan forstå det ’lærersprog’, som mange 
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beskeder ofte er skrevet i. Om klassens arbejde med koordinat-
systemer skrev Anne for eksempel sådan her i ugeplanen: ”Vi be-
skæftiger os kun med første kvadrant, og udfordringen består i 
at arbejde i to dimensioner, 1.- og 2.-aksen”. Det er nok ikke alle 
forældre, der ud fra den beskrivelse vil vide, hvordan de kan hjælpe 
deres børn med at træne disse færdigheder – eller alle, der som 
Emils mor af sig selv ville købe brætspillet ’Sænke slagskibe’ for at 
styrke deres barns forståelse for koordinatsystemet. 

Jeppes mor oplevede indimellem, at hun kom til 
kort, når hun skulle hjælpe med lektierne: ”Jeg er jo ikke uddannet 
lærer eller noget som helst – hvordan pokker skal jeg sætte mig 
ned og få ham til at kunne det her, få ham til at forstå det?”, spurg-
te hun. Hun erkendte, at hun ikke gik så meget op i det med lektier, 
som en del af de andre forældre i klassen gjorde, og at det så også 
betød, at hun og Jeppe nogle gange sad med en matematikbog, 
hvor hun ikke kunne hjælpe ham, for som hun sagde: ”Jeg fatter 
det ikke!”

For Lauras far var det ikke altid åbenlyst, hvor-
dan han skulle håndtere disse opfordringer til at øve og træne. 
Han havde for eksempel bemærket, at engelsklæreren ofte skrev 
”Repetér!” i ugeplanen, men han var usikker på, hvordan han skulle 
hjælpe til med det. ”Repetér Meals! Okay, man ved jo ikke, hvordan 
de arbejder derhenne, og man ved jo ikke, hvad de skal kunne i tred-
je klasse”. Hvis der derimod blev opfordret til at ”skrive ti linjer om 
noget, du godt kan lide, cornflakes for eksempel”, så var det straks 
lettere at forstå, fortalte faren.

Samspillet er altså mere eller mindre velfunge-
rende, afhængigt af om forældrene har kompetencerne til at hånd-
tere skolens informationsstrøm, til at afkode, hvad de skal med 
den, og endelig til at være hjælpelærere.
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Trivsel for hvem?

Men det bliver mere kompliceret endnu. For sam-
spillet er også afhængigt af, om skolen og forældrene har samme 
syn på, hvor grænsen for involvering skal gå, og hvor meget skolen 
skal have lov at fylde i familien. Det ses nok tydeligst i forhold til 
trivselsarbejdet, netop fordi det sociale engagement er noget, der 
kommer oven i det faglige, og fordi det foregår i familiens fritid. 
Nogle gange foregår det endda i hjemmet, sådan som legegrupper 
gør. 

At det nu var blevet besluttet, at klassen skulle 
fortsætte med legegrupper, var Jeppes mor ærgerlig over. Det fik 
hende til at føle sig som en ”dårlig mor”, fordi hun aldrig fik holdt 
grupperne. For det første havde hun ikke lyst. Og for det andet var 
hendes lejlighed meget lille: ”Jeg har da ikke mulighed for at have 
fem unger hjemme”, sagde hun opgivende til mig, imens hun pege-
de med armene ud i stuen, som vi sad i. 

I det hele taget var trivselsarrangementer ikke et 
koncept, der passede ind i morens liv, og trivselsudvalgets årshjul 
med månedlige arrangementer var bestemt ikke noget, hun var ble-
vet begejstret for at høre om. Især de arrangementer, der foregik i 
weekenden, irriterede hende, for der skulle hun nå alt det, som hun 
ikke nåede i ugens løb: tøjvask, rengøring og butiksærinder. Og så 
skulle hun sove længe og slappe af, for som hun sagde med læng-
sel i stemmen: ”Jeg veeenter på weekenden!”

Månedlige arrangementer var alt for ofte, mente 
hun. ”Det er fint nok, hvis man har ét barn og ét sommerarrange-
ment”. Men med flere børn og månedlige arrangementer blev det til 
mange sammenkomster. Desuden var det nogle gange forbundet 
med omkostninger at deltage i arrangementerne – den forestående 
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hyttetur ville for eksempel komme til at koste penge for hytteleje, 
mad og togtransport. Penge, hun sjældent havde tilovers.

Også Lauras mor fortalte om ”det økonomiske 
aspekt” ved arrangementerne. Året forinden havde trivselsudval-
get arrangeret en forældrefest på en café. Det havde kostet 200 
kroner for mad. Så Lauras mor havde skrevet til trivselsudvalget, at 
hun syntes, det var for mange penge. Og at man godt kunne lave 
arrangementer, der ikke kostede noget. Hvorefter Emils mor havde 
svaret, at hun bare kunne komme – der var penge tilovers fra et 
andet arrangement. Og så deltog Lauras mor i festen, men havde 
følt, at hun havde ”fået lov”, og at de andre forældre ikke havde 
forstået, hvad hun prøvede at sige. ”For i virkeligheden handlede 
det om, at jeg gerne ville have det ændret, og at det ligesom er 
tilgængeligt for alle”. 

Om det var tilgængeligt for alle, havde desuden 
noget med formen på arrangementerne at gøre. En form, der ofte 
betød, at man sad og spiste og snakkede med de andre forældre, 
mens børnene løb omkring og legede. Så blev der let ”sådan et 
pres” for at fremstå på en særlig måde, som Lauras mor omtalte 
dét at skulle socialisere med folk, hun ikke kendte ret godt. 

Sådan var det også for Jeppes mor, som mente, 
at arrangementerne hellere skulle bestå af aktiviteter, hvor både 
forældre og børn var deltagende, for eksempel konkurrencer. Og 
hvor børnene var i centrum af arrangementet, ikke forældrene.

Et omfattende arbejde for  forældre

Når samspillet har mislyde, som i eksemplerne 
med Jeppes mor og Lauras forældre, bliver samarbejdets betingel-
ser lettere at få øje på. Vi ser tydeligere, hvad det konkret er, der 

108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   50 06/07/18   11:30



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

50

hyttetur ville for eksempel komme til at koste penge for hytteleje, 
mad og togtransport. Penge, hun sjældent havde tilovers.

Også Lauras mor fortalte om ”det økonomiske 
aspekt” ved arrangementerne. Året forinden havde trivselsudval-
get arrangeret en forældrefest på en café. Det havde kostet 200 
kroner for mad. Så Lauras mor havde skrevet til trivselsudvalget, at 
hun syntes, det var for mange penge. Og at man godt kunne lave 
arrangementer, der ikke kostede noget. Hvorefter Emils mor havde 
svaret, at hun bare kunne komme – der var penge tilovers fra et 
andet arrangement. Og så deltog Lauras mor i festen, men havde 
følt, at hun havde ”fået lov”, og at de andre forældre ikke havde 
forstået, hvad hun prøvede at sige. ”For i virkeligheden handlede 
det om, at jeg gerne ville have det ændret, og at det ligesom er 
tilgængeligt for alle”. 

Om det var tilgængeligt for alle, havde desuden 
noget med formen på arrangementerne at gøre. En form, der ofte 
betød, at man sad og spiste og snakkede med de andre forældre, 
mens børnene løb omkring og legede. Så blev der let ”sådan et 
pres” for at fremstå på en særlig måde, som Lauras mor omtalte 
dét at skulle socialisere med folk, hun ikke kendte ret godt. 

Sådan var det også for Jeppes mor, som mente, 
at arrangementerne hellere skulle bestå af aktiviteter, hvor både 
forældre og børn var deltagende, for eksempel konkurrencer. Og 
hvor børnene var i centrum af arrangementet, ikke forældrene.

Et omfattende arbejde for  forældre

Når samspillet har mislyde, som i eksemplerne 
med Jeppes mor og Lauras forældre, bliver samarbejdets betingel-
ser lettere at få øje på. Vi ser tydeligere, hvad det konkret er, der 

108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   50 06/07/18   11:30

skal til for at være ’gode skoleforældre’, og at dét, skolen kræver, 
forventer og opfordrer til, ikke passer lige godt til alle forældres 
forventninger og forudsætninger. Vi ser, at arbejdet med at støtte 
barnet fagligt og socialt, som både Almas mor og Emils mor mestre-
de, faktisk er et omfattende og kompetencekrævende arbejde at 
udføre. For både Jeppes mor og Lauras forældre i en sådan grad, 
at det indimellem virkede uoverkommeligt. Og vi ser, at det ikke er 
lige let for alle forældre at integrere arbejdet med læring og trivsel 
i familiens hverdagsliv.

I lighed med den internationale forskning på fel-
tet har min egen forskning vist, at de disharmoniske samspil i hø-
jere grad ser ud til at optræde, når forældre har kort eller ingen 
videregående uddannelse. 

Når vi kigger på de deltagelsesmuligheder fra for-
ældrenes perspektiver, er der som regel gode grunde til det, når 
forældre ikke involverer sig, sådan som skolen lægger op til. I Jep-
pes mors tilfælde handlede det om, at hun havde haft et hårdt liv, 
hvor det at gennemføre en gymnasieuddannelse var en af hendes 
største succeser. Ligesom det at være alene om to børn var en 
sejr i sig selv. I bestræbelsen på at få hverdagslivet til at hænge 
sammen var der andre ting end skolen, der tog morens mentale 
overskud. Det samme gjaldt Lauras forældre, der kæmpede med at 
få arbejde og familie til at balancere. 

Begge familiers udgangspunkt for at leve op til 
skolens krav og forventninger var derfor helt anderledes end det, 
som Emils forældre og Almas mor havde. De indgik i samarbejdet 
på meget ulige betingelser.

108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   51 06/07/18   11:30



108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   52 06/07/18   11:30



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   52 06/07/18   11:30

53

Blik for  
SAMSPILLET

Få øje på det usynlige

Når vi retter blikket mod hjemmet, forældrene og 
familiernes hverdagsliv, så ser vi, at selvom alle forældre ønsker at 
støtte deres børn bedst muligt, så indgår de altså i samarbejdet 
med skolen på meget forskellige betingelser. Vi ser, at skolens 
praksis passer bedst sammen med de højtuddannedes og ressour-
cestærke forældres praksis og kompetencer. Og at det er deres 
børn, der får fuldt udbytte af hensigten med samarbejdet. Det er vi 
nødt til at blive mere opmærksomme på og handle i forhold til, hvis 
vi gerne vil skabe gode samspil mellem skole og hjem.

Forældreperspektivet er som en linse, vi kan læg-
ge hen over skole-hjem-samarbejdet. Og det er vigtigt, at vi gør 
det, fordi det synliggør det samspil, som vi jo ikke kan se blot ved 
at rette blikket mod det, der sker i skolen. Og det gør, at vi kan 
forstå, hvorfor og hvordan forskellene opstår. Det viser os, hvad 
der skal til for at være ’gode skoleforældre’, og at de forældre, der 
ikke involverer sig nok eller ’rigtigt’, ofte er begrænsede af struktu-
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relle faktorer. Forældreperspektivet viser os nemlig, at det i mange 
tilfælde handler om, hvad der praktisk set er muligt i en familie. At 
det er et spørgsmål om at kunne integrere skolen i familien. Når vi 
får øje på de forbindelser, så forstår vi bedre, hvorfor det slet ikke 
er så let at ’opdrage’ alle forældre til at involvere sig på samme 
måde eller i samme omfang – uanset hvor meget de oplyses om 
vigtigheden af deres engagement.

På en konference hørte jeg for nylig en skolele-
der holde oplæg om udfordringer i skole-hjem-samarbejdet og om, 
hvordan de på hans skole arbejdede for, at forældrene blev bedre 
til at engagere sig i skolen. I stedet for at tale om opdragelse af 
børnene var det – sagde han – måske snarere forældrene, der skul-
le opdrages. Det var, som om han slet ikke overvejede, at nogle af 
de problematikker, han fortalte om, måske i stedet kunne løses ved, 
at skolen ændrede på samarbejdsskabelonen og i højere grad var 
opmærksom på, hvordan samarbejdet og forventningerne så ud fra 
forældrenes perspektiv.

Den gode nyhed er til gengæld, at forældreper-
spektivet kan vise os, hvor skolen kan lave ændringer, så samar-
bejdet bliver mere inkluderende. Når vi får øje på, hvor forældre har 
svært ved at indgå i samarbejdet med skolen, så kan vi samtidig se, 
hvor vi skal sætte ind. Og når vi ved, at forældres involvering udgår 
fra deres ressourcer, kan vi tilpasse samarbejdet og ændre på de 
krav og den kommunikation, som i særlig grad kalder på forældres 
ressourcer – det er nemlig særligt dem, der skaber og fastholder 
sociale forskelle. Eksemplerne kan være ret så konkrete.

Når Bo for eksempel skrev ud til forældrene, at 
eleverne skulle øve diktat til på tirsdag, at de onsdag skulle med-
bringe et foto fra en særlig dag i deres liv – og at forældrene gerne 
måtte hjælpe med at finde et sådant foto – at de torsdag afslut-
tede kapitlet om personkarakteristik i danskbogen, og at opgaven 
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til kapitlet skulle gøres færdig derhjemme og afleveres ugen efter, 
så tænkte han muligvis ikke over, hvordan en sådan besked blev 
oplevet og modtaget af forældrene. Eller over, at den for forældrene 
blot var én ud af mange beskeder i skolens informationsstrøm. Og 
han tænkte muligvis heller ikke over, hvad det krævede af forældre-
ne at huske og at integrere en sådan besked i hverdagslivet og ikke 
mindst: at få handlet på den. 

Eller det vil sige: Bo vidste jo godt, at Emils mor 
ville sørge for, at Emil var forberedt til diktaten, at han havde et 
foto med om onsdagen, og at hjemmeopgaven ville blive leveret til 
tiden. Og han vidste godt, at Jeppes mor måske slet ikke fik læst 
beskeden. Og at Jeppe derfor ikke ville være forberedt godt nok 
til undervisningen. Men hvorfor det forholdt sig sådan, og hvordan 
beskeden spillede sammen med forældrenes ressourcer og hver-
dagsliv, det kunne han jo ikke vide. Ligesom han heller ikke kunne 
vide, hvad beskeden helt konkret betød for forældrene, og hvilke 
situationer der udspillede sig i de forskellige familier som følge af 
beskeden.

Brug den sociologiske fantasi!

Hvad Bo heller ikke kunne vide, var, hvad der ske-
te, efter at de på forældremødet havde nedsat trivselsudvalg, el-
ler når trivselsudvalget havde fremlagt deres trivselsprogram ved 
morgenmadsarrangementet. Han var jo den, der på skolens vegne 
gav trivselsstafetten videre til forældrene. Derefter havde han blot 
perifer tilknytning til det sociale liv blandt børn og forældre uden 
for klasseværelset. Det var ikke længere hans ansvar. Derfor havde 
han for eksempel ikke indblik i de sociale dynamikker, der opstod, 
når de ressourcestærke forældre i trivselsudvalget satte sig i spid-
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sen for de sociale arrangementer. At arrangementerne nogle gange 
kom til at afspejle deres egne ønsker og muligheder og ikke hele 
forældregruppens. Som hytteture eller forældrefester på caféer, 
som det kostede penge at deltage i. Eller udflugter i weekenderne, 
der kostede dyrebar fritid, særligt hvis man var alene om forældre-
ansvaret. 

Trivselsarbejdet fremstod i høj grad som noget, 
der var åbent for alle forældre at deltage i, og måske tænkte Bo 
ikke over, at deltagelse i trivselsarrangementer kunne opleves som 
et ekstra pres for de forældre, der i forvejen havde svært ved at 
involvere sig i skolen?

Det var heller ikke synligt for Bo, hvordan sociale 
arrangementer og legegrupper var noget, som en del af de forældre, 
jeg talte med, oplevede som en stressfaktor i familielivet. Eller at 
det i mange tilfælde var de samme forældre, som hver gang deltog 
i det sociale, og de samme, som blev væk. Noget, der synliggjorde 
forældreinvolveringen i selve forældregruppen, og som uundgåeligt 
skabte et udstillingsvindue, hvor forældrene kunne vurdere hinan-
dens indsats for fællesskabet. For eksempel hvem der altid bagte 
kage, eller hvem der aldrig bidrog med noget. Det betød, at nogle 
forældre oplevede, at det var socialt krævende at deltage.

Lærerne kan af gode grunde ikke se, hvad foræl-
dre gør derhjemme med skolens krav og forventninger til involve-
ring; hvad der sker med den digitale information, når den først er 
sendt afsted. Hvordan forældre bruger informationen fra et foræl-
dremøde eller en skole-hjem-samtale, når de først er kommet hjem. 
Hvordan de tolker og forstår ugeplanen. Hvilket arbejde hjælpelæ-
rerrollen medfører. Eller hvordan forældre oplever og håndterer for-
ventninger om deltagelse i legegrupper og sociale arrangementer.

Kan skolen så overhovedet tage højde for foræl-
dres forskellige udgangspunkter for at indgå i samarbejdet? Ja, 
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Kan skolen så overhovedet tage højde for foræl-
dres forskellige udgangspunkter for at indgå i samarbejdet? Ja, 
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det mener jeg, at den kan. Men det kræver, at både skoleledelsen, 
skolebestyrelsen og lærerne bliver bedre til at tænke i samspil og 
tage forskelsbrillerne på. Bedre til at undersøge, hvad det er for 
en standardfamilie, som involveringsbestræbelserne let kommer til 
at tage udgangspunkt i. Kort sagt: Skolerne skal blive bedre til at 
bruge det, som den amerikanske sociolog C.W. Mills i sit hoved-
værk af samme navn har kaldt ’den sociologiske fantasi’. Begrebet 
skal forstås som en opfordring til at tænke i mikro-makro-sammen-
hænge. Tænke på, hvordan overordnede strukturer – for eksempel 
samfundsinstitutioner – spiller sammen med de mennesker, der 
møder institutionerne, og på de sociale konsekvenser, samspillet 
kan have.

Overført til skolen betyder det, at lærere for ek-
sempel må bruge deres sociologiske fantasi, når de forestiller sig 
vekselvirkningen mellem skolens krav og familiens forudsætninger. 
Når de forestiller sig, hvordan den bold, de skyder ud til forældrene, 
vil blive modtaget og returneret forskelligt. Og når de forestiller sig, 
hvilke forskellige sociale konsekvenser det har, både for forældre 
og for børn.

Alle skole-hjem-samarbejdets elementer kan an-
skues med forskelsbrillerne på. Det handler grundlæggende om at 
spørge, hvem de forskellige tiltag og indsatser tilgodeser eller ska-
ber problemer for, og at forestille sig, hvad deltagelse i samarbejdet 
forudsætter af ressourcer – om deltagelsen passer sammen med 
de hverdagsliv, forskellige familier lever. Der er dog en del af samar-
bejdet, hvor det er særligt vigtigt at bruge sin sociologiske fantasi; 
nemlig i det digitale samarbejde. 
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Det digitale skal på radaren

På ofte usynlig vis gør den digitale kommunika-
tion mere end blot at formidle information: Den tildeler skolen en 
større plads i familien. Og den skruer op for kravene til forældre, 
fordi der kan informeres oftere og mere. Det kræver, at man kan 
håndtere de krav i sin dagligdag. Når Emils mor, der var både glad 
for den digitale kommunikationsform og god til at håndtere den, 
samtidig omtalte den som ”sådan en pligt, der svæver hen over 
mit hoved”, var det netop, fordi informationsstrømmen krævede en 
konstant opmærksomhed på Emils skolegang. Men det store arbej-
de, som informationsstrømmen førte med sig, og det nærvær, som 
skolen via ForældreIntra fik i forældrenes hverdagsliv, var noget, 
som gik under skolens radar.

For Emils mor flettede ForældreIntra sig relativt 
smertefrit sammen med den måde, hun i forvejen anvendte digital 
teknologi på i sit arbejde, og de kompetencer, hun havde i forhold 
til at håndtere og organisere store mængder af skriftlig informa-
tion. For Jeppes mor var det lige modsat: På plejehjemmet, hvor 
hun arbejdede, var brug af it ikke en særlig stor del af hendes 
arbejdsrutiner. Frem for den skriftlige kommunikation foretrak hun 
til enhver tid at få ”et stykke papir i hånden” eller en ”face to face”, 
som hun sagde. Det faldt hende ikke så naturligt at kommunikere 
digitalt med skolen, ligesom det ikke faldt hende nemt at håndtere 
så meget skriftligt materiale. 

Vi taler ofte om digitale teknologier som demokra-
tiske værktøjer, alle borgere har lige adgang til. Og vi digitaliserer i 
alle ender og kanter af samfundet med det formål at effektivisere, 
forbedre og forenkle – for alle. Samtidig er forskellen på Emils mor 
og Jeppes mor desværre helt i tråd med forskning i digital ulighed, 

108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   58 06/07/18   11:30



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

58

Det digitale skal på radaren

På ofte usynlig vis gør den digitale kommunika-
tion mere end blot at formidle information: Den tildeler skolen en 
større plads i familien. Og den skruer op for kravene til forældre, 
fordi der kan informeres oftere og mere. Det kræver, at man kan 
håndtere de krav i sin dagligdag. Når Emils mor, der var både glad 
for den digitale kommunikationsform og god til at håndtere den, 
samtidig omtalte den som ”sådan en pligt, der svæver hen over 
mit hoved”, var det netop, fordi informationsstrømmen krævede en 
konstant opmærksomhed på Emils skolegang. Men det store arbej-
de, som informationsstrømmen førte med sig, og det nærvær, som 
skolen via ForældreIntra fik i forældrenes hverdagsliv, var noget, 
som gik under skolens radar.

For Emils mor flettede ForældreIntra sig relativt 
smertefrit sammen med den måde, hun i forvejen anvendte digital 
teknologi på i sit arbejde, og de kompetencer, hun havde i forhold 
til at håndtere og organisere store mængder af skriftlig informa-
tion. For Jeppes mor var det lige modsat: På plejehjemmet, hvor 
hun arbejdede, var brug af it ikke en særlig stor del af hendes 
arbejdsrutiner. Frem for den skriftlige kommunikation foretrak hun 
til enhver tid at få ”et stykke papir i hånden” eller en ”face to face”, 
som hun sagde. Det faldt hende ikke så naturligt at kommunikere 
digitalt med skolen, ligesom det ikke faldt hende nemt at håndtere 
så meget skriftligt materiale. 

Vi taler ofte om digitale teknologier som demokra-
tiske værktøjer, alle borgere har lige adgang til. Og vi digitaliserer i 
alle ender og kanter af samfundet med det formål at effektivisere, 
forbedre og forenkle – for alle. Samtidig er forskellen på Emils mor 
og Jeppes mor desværre helt i tråd med forskning i digital ulighed, 

108512_Samspil mellem skole og hjem_.indd   58 06/07/18   11:30

59

der viser, at anvendelsen af digitale teknologier afspejler og for-
stærker andre sociale forskelle i samfundet. 

Den hollandske kommunikationsforsker Jan van 
Dijk er en af eksperterne på feltet, og han peger på, at anvendelsen 
af digitale teknologier forudsætter langt mere end for eksempel 
blot at kunne logge på og navigere på hjemmesider; at det kræver 
både boglige og strategiske kompetencer, som knytter sig til ud-
dannelse og job. Van Dijk har vist, at der eksisterer et digitalt ’an-
vendelses-gab’, hvor højt uddannede i stor udstrækning anvender 
digitale teknologier til ’seriøse’ og professionelle formål, mens lavt 
uddannede i større grad anvender det digitale til underholdning. De 
er derfor vant til mindre avancerede hjemmesider og applikationer. 
Forskellige sociale grupper har, sagt på en anden måde, forskellige 
it-kompetencer og vaner, og de får derfor udnyttet de digitale mu-
ligheder forskelligt.

Forældres digitale udgangspunkter har betydning 
for den måde, de møder skolens digitale kommunikation på. Ligner 
det noget, man kender og er vant til fra sin dagligdag, eller er det i 
højere grad et fremmed univers, der skal afkodes? Det er vigtigt, at 
vi holder os for øje, at jo mere samarbejdet digitaliseres, des mere 
vil forældrenes it-kompetencer og vaner fungere som en slags kul-
turel kapital, hvis ikke vi aktivt anvender det digitale på en måde, 
der forsøger at foregribe det.

Deltagelsesmuligheder som pejlemærke

Forskellene mellem forældre udfordrer de frem-
herskende ideer om, at forældreinvolvering i skolen altid er godt, 
og at mere altid er bedre. De udfordrer det, vi i dag ofte anser som 
’sund fornuft’ i skole-hjem-samarbejdet. Men for at få øje på det 
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usynlige er vi netop nødt til at stille spørgsmålstegn ved de domi-
nerende logikker og de selvfølgeligheder, der former den måde, vi 
tænker om samarbejdet på. For eksempel at forældres aktive del-
tagelse i skolen nærmest er afgørende for elevernes præstationer, 
sådan som det ofte er blevet fremstillet i vejlednings- og inspirati-
onsmaterialer om skole-hjem-samarbejdet. 

Skole-hjem-samarbejdet er ikke en naturgiven el-
ler neutral størrelse, men både en politisk og pædagogisk kamp-
plads og en historisk og social konstruktion, der altid er i bevægel-
se, og som derfor kan udformes anderledes. 

Spørgsmålet, der melder sig, er, hvordan samar-
bejdet kan organiseres, så det ikke ekskluderer de familier, som 
mangler de rette ressourcer? Hvordan får vi mange flere af de 
gode samspil? Og hvis mere ikke er bedre, hvad er ’bedre’ så? 

Jeg tror, at ’bedre’ handler om at kvalificere og 
finde den bedst mulige balance mellem skolens krav og forventnin-
ger til samarbejdet – og forældrenes forudsætninger, oplevelser og 
ønsker til det. I nogle tilfælde kan det betyde, at skolen skal ændre 
på rammerne og inddrage mindre. I andre tilfælde kan det være 
modsat. Den balance kan være forskellig fra skole til skole, men et 
fælles pejlemærke at navigere efter bør være en ambition om at 
skabe lige deltagelsesmuligheder for alle familier. Samarbejdet må 
aldrig ekskludere, udgøre en forhindring eller pålægge forældre en 
byrde, de ikke kan løfte. 

At finde den balance kan måske forekomme at 
være en stor og diffus opgave. Men der er, efter min vurdering, 
nogle meget konkrete steder i samarbejdet, vi med fordel kan rette 
samspilsblikket mod. 
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Samspil mellem 
skole og  
forskellige hjem

Knapperne sidder i skolen

Som vi har set, manglede Jeppes mor kompeten-
cerne til at undervise Jeppe, og hun havde andre problemer, der 
gjorde, at involvering i Jeppes skolegang ikke stod øverst på hen-
des to-do-liste. Hun manglede ikke mere information om vigtighe-
den af hendes involvering eller flere invitationer til sociale arran-
gementer. Hun manglede ressourcer og overskud til at deltage i 
det omfang og på de måder, der blev forventet fra skolens side. 
Hendes forudsætninger for at deltage i skole-hjem-samarbejdet var 
altså betinget af nogle strukturelle faktorer, som skolen ikke kunne 
ændre på. 

Sådan er det oftest, når samspillet halter. Og det 
betyder, at de knapper, vi kan skrue på for at skabe bedre samspil 
og mere lige deltagelsesmuligheder, overvejende sidder i vores sko-
ler. Ikke i familien. 
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De sidder for eksempel i måden, hvorpå skolen 
organiserer og praktiserer forældremøder og skole-hjem-samtaler, 
hvor en traditionel og formel mødeform sætter rammerne for den 
’gode forældreinvolvering’. Mødeformer, der opleves som naturlige 
og nemme for nogle, men ukomfortable og begrænsende for andre.

På nogle skoler har man i de senere år afprøvet 
en ny form for skole-hjem-samtale, der foregår som en slags fer-
nisering, hvor alle forældre og børn i en klasse deltager samtidigt. 
Her styrer eleverne selv slagets gang ved at vise forældrene, hvad 
de hver især har beskæftiget sig med i de forskellige fag. For ek-
sempel ved hjælp af en portefølje. Der kan også være faglige aktivi-
teter, som eleven og forældrene laver sammen i løbet af den times 
tid, som ’samtalen’ varer. Måske er netop den slags nytænkning 
mere inviterende og befordrende for at få alle forældre gjort inte-
resserede og involverede i skolen end samtaler, der foregår som 
traditionelle møder med lærerne, og som har elevplan, test og fag-
lige mål som deres omdrejningspunkt? 

Den elevstyrede samtale er mindre krævende for 
forældrene at deltage i, og den har samtidig den fordel, at forældre-
ne ikke både skal fremvise sig selv, balancere relationen til læreren 
og aktivere deres ressourcer for at få et udbytte af samtalen. Her 
indgår alle forældre på mere lige betingelser, og fokus er især på at 
få indblik i barnets skolehverdag og på at skabe afsæt for samtaler 
om skolen med barnet. En sådan form kan tænkes at være et mere 
frugtbart grundlag for at understøtte den læringsmotivation, som 
Bo netop fremhævede som ”forældrenes vigtigste opgave”.
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Værtskabet tilbage til skolen?

På samme måde kan vi have gavn af at nytænke 
trivselsarbejdet. Skabelonen, hvor skolen giver ansvaret for triv-
selsarbejdet videre til en mindre gruppe forældre, som så – på 
vegne af hele forældregruppen – planlægger og udfører klassens 
sociale arrangementer, er muligvis ikke den bedste formel for at 
styrke fællesskabet og skabe trivsel for alle. 

Min forskning peger på, at den model kan skabe 
nogle utilsigtede konsekvenser. Internt i forældregruppen kan der 
opstå A- og B-hold samt medfølgende moralske vurderinger af hin-
andens indsats for fællesskabet, og samtidig er der risiko for, at 
arrangementerne bliver en ’lukket klub’, der afspejler de ressour-
cestærke forældres udgangspunkter. Og som Lauras mor sagde: 
Hvis ikke trivselsarrangementerne var for alle, hvad skulle de så 
lave dem for?

Det er et vigtigt spørgsmål! Trivselsarrangemen-
ter skal være for alle. Og det er skolens ansvar at sørge for, at de 
er det. Vi kan med fordel kan lytte til Lauras og Jeppes mødre, 
som oplevede, at både form og indhold på en del af de trivselsar-
rangementer, der er ’oppe i tiden’, kan virke ekskluderende. De op-
levede arrangementerne som en stressfaktor og et socialt pres, 
og de efterspurgte sammenkomster, hvor børnene i større grad 
var i centrum. De ønskede arrangementer, der ikke krævede, at 
man skulle medbringe en hjemmelavet ret til buffeten eller skaffe 
børnepasning hjemme. Sammenkomster, hvor man ikke skulle frem-
vise sig selv, men som også Almas mor sagde det, ”bare kunne 
være Almas mor”. Og de ønskede færre, ikke flere, arrangementer. 

Men andre forældre var uenige. De kunne godt 
lide arrangementerne og fandt det givende at omgås socialt med 
de andre forældre. Emils mor var for eksempel glad for at engagere 
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sig i det sociale og for den udvidelse af hendes sociale netværk, 
som havde fulgt med arbejdet. 

Hvem skal så bestemme, hvordan arrangemen-
terne skal foregå, eller om der skal være to eller ti om året? Om der 
skal være forældrefester uden børn? Om der skal laves hytteture 
i weekenden? Og om det er okay, at arrangementerne skal koste 
penge? Svaret er for mig at se enkelt: Det skal skolen.

Hvis vi vil undgå, at skolens rum bliver en kamp-
plads for den slags beslutninger, så må skolen tage noget af vært-
skabet og ansvaret tilbage og organisere trivselsarbejdet, så det 
ikke skaber problemer for familierne. Ikke bare give stafetten videre 
til de forældre, der har overskud til at tage den, men i højere grad 
sætte rammerne for, hvad der skal foregå og hvordan. Og finde et 
passende niveau, hvor alle kan være med. Undgå kagebagnings-
dyster, hvor den flotteste kage vinder. Beslutte at arrangementer 
ikke må koste penge. Lade skolens lokaler være de fysiske rammer 
for sociale sammenkomster. Og måske lade faglige begivenheder, 
som for eksempel afslutningen på en temauge eller udstilling af 
faglige produkter, være den naturlige anledning til efterfølgende 
socialt samvær.

Det handler om at spørge, om trivselsarbejdet 
gør det, vi tror? Om det rent faktisk understøtter fællesskabet og 
skaber det bedste grundlag for det, som er kerneopgaven, nemlig 
undervisningen.

Forældrevenlig kommunikation

Nogle gange kommer vi netop væk fra kerneop-
gaven i jagten på det gode skole-hjem-samarbejde. Et højt infor-
mationsniveau bidrager ikke kun til, at forældre kan støtte barnet 
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bedre – det producerer i sig selv nye udfordringer for forældrene 
og børnene.

Nogle af disse udfordringer skyldes formentlig, 
at vi med indførelsen og udbredelsen af ForældreIntra aldrig rig-
tig har fået taget de mere overordnede strategiske diskussioner 
om, hvorfor og hvordan skolen anvender digital kommunikation i 
skole-hjem-samarbejdet, og om, hvilken kommunikationskultur man 
ønsker. 

Derfor ligger en del af løsningen på de nye ud-
fordringer i, at skolen får en mere bevidst anvendelse af de digita-
le platforme og nogle tydeligere retningslinjer for anvendelsen af 
dem. At både ledelse, medarbejdere og forældre – for eksempel i 
skolebestyrelsen – genbesøger intentionen med at anvende digi-
tal kommunikation i samarbejdet og diskuterer fordele og ulemper. 
Hvornår kommunikationen skal være digital, og hvornår den ikke 
skal være det? Hvordan der skal kommunikeres, så alle kan være 
med, selv i et tiltagende skriftligt samarbejde? Og hvordan man 
fremover vil anvende læringsplatformene i samarbejdet, uden at 
det bliver endnu mere kompetencekrævende for forældre at følge 
med? Uden en overordnet plan for dette eller et bevidst arbejde 
med at finde en passende balance risikerer vi, at det vigtige druk-
ner i det uvigtige, og at information overload sætter for mange 
forældre af. Vi må begynde med at gøre kommunikationen mere 
’forældrevenlig’.

I min forskning har jeg set, at særligt tre ting 
skaber problemer for forældrene. Det er for det første mængden 
af information: ”Det’ omfattende”, som Emils far konstaterede og 
var glad for, at han fra sit job var vant til at læse meget tekst. 
Skolens informationsstrøm er for forældrene blot en ud af mange 
informationsstrømme, der konkurrerer om deres opmærksomhed. 
Derfor er det vigtigt, at den er så afgrænset og tydelig som muligt. 
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Informer hellere ’lidt, men godt’. Hjælp gerne forældrene med at 
udvælge det, der er vigtigst, så de ikke bliver overvældet af skolens 
informationsstrøm, der – som Almas mor udtrykte det – til tider er 
”en blandet landhandel”. 

For det andet kan det opleves utydeligt og van-
skeligt for forældre at forstå selve budskabet, og hvad det er me-
ningen, at man skal gøre med det. Er noget information ’blot til in-
formation’ og andet ment som et krav, eksempelvis lektier? ”Hvad 
er det egentlig, der står?”, som Lauras far spurgte. Forskellige læ-
rere har forskellige måder at kommunikere på – det komplicerer 
ofte sagerne yderligere. Men lærere kan hjælpe forældrene med 
denne afkodning ved at være tydelige omkring, hvad der er vigtigst 
for dem at læse, og hvilke handlinger informationen konkret skal 
føre til. Og ved at forsøge at ensrette den måde, som hele skolen 
kommunikerer til forældre på – lige fra kommunikationsfrekvens til 
valg af skrifttyper.

For det tredje er den digitale kommunikation ufor-
udsigelig. Forældrene ved ikke altid, hvornår der kommer beskeder 
fra skolen. Der kan komme mange beskeder eller få. Det var netop 
denne grænseløshed og uforudsigelighed, som Emils mor håndte-
rede ved at organisere sine Intratjek i to daglige besøg, så hun var 
”klar, når der kommer noget”. Hvis vi vil undgå, at forældre er nødt 
til at skabe den slags rutiner, for at barnet kan følge med i under-
visningen, må skolen etablere nogle retningslinjer for, hvor ofte der 
må skrives til forældrene – og for, hvor ofte det er realistisk at 
forvente, at de læser med. Måske beslutte nogle faste dage, hvor 
forældrene ved, at der kommer nyt at læse. 

Det kan måske virke som en stor og uhåndterlig 
opgave at gå i gang med at skabe en ny kommunikationskultur. 
For hvor begynder man? Jeg tror ikke, at der er ét godt svar på 
dette. Snarere handler det nok om, at begynde et sted. Start for 
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eksempel med at kigge på, hvilken information der sendes ud på 
forskellige klassetrin over en bestemt periode – og få en klarere idé 
om, hvordan informationen ser ud og opleves på den anden side af 
skærmen. 

Ansvaret tilbage til barnet?

En anden bivirkning ved den digitale kommunika-
tion mellem skolen og forældrene kan være, at informationen går 
hen over hovedet på børnene. Så er det pludselig forældrene, der 
har ansvaret for, at der er orden i skoletasken, styr på lektier og 
læsning, og at der huskes idrætstøj og biblioteksbøger. 

De fleste forældre, som jeg har talt med, ople-
vede, at kommunikationen mellem dem og lærerne fratog børnene 
ansvaret for egne skolesager, dels fordi det var lettere for lærerne 
at skrive til forældrene, og dels fordi børnene vidste, at de altid 
kunne spørge forældrene. Eller som Jeppes mor udtrykte det: ”De 
aner jo ikke engang, hvad de skal!”

Det står i modsætning til tanken og idealet om de 
selvhjulpne og selvstændige børn, som både institutioner, skoler og 
forældre ønsker at opdrage. Og det betyder, at børnene i stigende 
grad bliver afhængige af, at forældrene holder sig informerede. Det 
er som en spiral, hvor børn som Jeppe paradoksalt nok får en eks-
tra forhindring for at følge godt med. Derfor skal vi være opmærk-
somme på ikke at automat-informere forældrene i de tilfælde, hvor 
eleven sagtens selv kan have ansvar for sine skolesager. Derimod 
vil jeg mene, at vi aktivt skal arbejde for at give noget af det an-
svar, som forældre i dag har for at ’tilrettelægge’ skolen for barnet, 
tilbage til barnet.
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Det vil jo være forskelligt, hvad elever på forskel-
lige klassetrin selv kan have ansvar for. Men også dette kan skolen 
lave nogle overordnede retningslinjer for. En praktisk øvelse kan 
være at lave en ansvarstrappe, hvor det tydeliggøres, hvad elever i 
henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling selv kan have fuldt 
ansvar for. En sådan øvelse er desuden med til at bevidstgøre egne 
kommunikationsvaner i samarbejdet. Og så skal der selvfølgelig 
være plads til individuelle forskelle og ekstra hjælp til børn, der af 
den ene eller den anden grund kan have brug for det.

På mange skoler er man helt gået væk fra fysi-
ske lektiebøger, fordi lærerne anvender de digitale muligheder. Men 
måske ligger der en vigtig læring for barnet i selv at være den, der 
modtager information om lektier og ugeplan fra læreren og derefter 
skriver den ned. Det kan også sagtens foregå digitalt. 

Skab rum for kritik

Som vi så i forældremødet, hvor kritikken af lege-
grupper aldrig kom op til overfladen, eller til Lauras skole-hjem-sam-
tale, hvor forældrenes mod til at kritisere Bos læringsmetoder svig-
tede, går samarbejdet ikke altid begge veje.

De institutionelle rammer for eksempelvis et for-
ældremøde er styrende for, hvad der kan siges på mødet, og hvad 
der ikke kan siges. Når Bo for eksempel faciliterede trivselsdiskus-
sionen på forældremødet, fremstod det nok åbent og inviterende, 
men i virkeligheden var rammerne for, hvordan der skulle tales om 
trivsel ganske snævre. Det samme gjaldt diskussionen om ugeplan 
og lektier. Og som jeg har vist, følte selv de mest ressourcestærke 
forældre, at kritik var en risikobetonet affære.
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Når kun det politisk korrekte kan siges i skolens 
rum, så får vi et skuespil mere end et samspil. I et godt samspil er 
der også plads til kritik – som del af en ligeværdig og konstruktiv 
dialog. Og hvis vi vil arbejde med at integrere forældreperspektivet 
bedre i skole-hjem-samarbejdet, er vi nødt til også at kunne få øje 
på dét, som er problematisk for forældrene, før samarbejdet kan 
styrkes og forbedres. Det kan vi meget lettere, hvis det i skolens 
rum er muligt – måske ligefrem ønskværdigt – at forældre udtryk-
ker kritik og har muligheder for at være uenige i den måde, samar-
bejdet foregår på. 

Jeg tror, at skolen har meget at vinde ved i større 
grad at efterspørge forældrenes holdninger og interessere sig for, 
hvordan de oplever samarbejdet. Sæt ’forandring’ på dagsordenen 
på forældremødet, og diskuter, hvad der kunne blive bedre i samar-
bejdet. Stil spørgsmålstegn ved det selvfølgelige – virker det, som 
vi gør? Lav for eksempel et ’fremtidsværksted’, hvor forældrene 
kommer med bud på ’det gode skole-hjem-samarbejde’, og hvor en 
del af opgaven består i netop at kritisere det eksisterende for der-
efter at formulere nye løsninger. Gør det legalt at kritisere. Spørg i 
skole-hjem-samtalerne, hvad forældrene synes er svært at hjælpe 
barnet med. Kort sagt: Fortæl og vis forældrene, at I som skole 
ønsker at forstå deres perspektiv, og at alle forældres indspil er 
lige værdifulde. 

I sidste ende handler det om at finde den balan-
ce, hvor flest mulige forældre realistisk set kan være med, og hvor 
ressourcer spiller en mindre rolle. Med andre ord: at skabe et sam-
arbejde, der tager højde for samspillet. 
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Maria anbefaler

Folkeskole, forældre, forskelle – skole-hjem-samarbejde og foræl-
dreinvolvering i et klasseperspektiv af Maria Ørskov Akselvoll

Forældrefælden af Frank Furedi

Hvem sagde samarbejde? Et hverdagslivsstudie af sko-
le-hjem-relationer af Karen Ida Dannesboe, Niels Kryger, Charlotte 
Palludan og Birte Ravn

Overskudsfamilier. Om opdragelse, identitet og klasse i velståen-
de familier i Nordsjælland af Dil Bach

Unequal Childhoods – Class, Race and Family Life af Annette 
Lareau

Viden om skole-hjem-samarbejde af Danmarks Evalueringsinstitut 
www.eva.dk/grundskole/viden-om-skole-hjem-samarbejde
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