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Baggrund 

Den øgede tilgang af familier med flygtningebaggrund 
i Danmark de seneste 15 år, har medført en stigende 
opmærksomhed på forældrenes betydning for deres 
børns skolegang – og mod forældrenes deltagelse i 
skole-hjem-samarbejdet. Nyere undersøgelser viser, 
at velfærdsarbejde rettet mod nyankomne forældre 
med flygtningebaggrund (NFF) er domineret af dis-
kurser, som patologiserer og konstruerer NFF med 
mangler og/eller traumer, som medfører risiko for 
mangelfuldt forældreskab.  
Dette projekt udfordrer denne deficittænkning og un-
dersøger gennem et eksperimentelt og participatorisk 
forskningsdesign, hvordan NFF og professionelle kan 
kvalificere skole-hjem samarbejdet om børnenes sko-
legang gennem samskabelsesprocesser.  
 

Forskningsspørgsmål 
Hvordan kan samskabelsesprocesser kvalificere 
skole-hjem samarbejde med nyankomne forældre 
med flygtningebaggrund (NFF)? 
Hvordan opfatter NFF skole-hjem-samarbejde? 
Hvordan opfatter professionelle skole-hjem-samar-
bejde med NFF? 
Hvilken betydning har tolken og tolkning for skole-
hjem-samarbejde med NFF? 
 

Forventede resultater 

Udvikling af koncept for skole-hjem-samarbejdet med 

nyankomne forældre med flygtningebaggrund. 

Indsigt i nyankomne forældre med flygtningebaggrund 

og professionelles forforståelser og selvforståelser forud 

for skole-hjem-samarbejde. 

Viden om muligheder og begrænsninger i samskabelses-

processer med henblik på at aktivere deltagernes res-

sourcer i skole-hjem-samarbejdet – herunder tolkens be-

tydning. 

 

Genstandsfelt 

Projektets forskningsgenstand er det flerkulturelle 
skole-hjem-samarbejde, som det udfolder sig i en faci-
literet samskabelsesproces mellem lærere, pædago-
ger og nyankomne forældre med flygtningebaggrund 
(NFF). Således består projektets genstandsfelt af læ-
rernes, pædagogernes og NFF’s narrativer, forståelser 
af og forhandlinger om skolegang, som de fletter sig 
sammen med den eksisterende praksis for skole-
hjem-samarbejde. 
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Red Barnet (Projektet er et pilotprojekt i tilknytning til 
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der søger at understøtte flygtningebørns skolegang).  
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