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I denne afhandling udforskes forestillinger om forældreskab  
og forældres samarbejde med skolen. Den handler om idealer  
og praksisser i relation til skole-hjem-samarbejde og sætter sær-
ligt fokus på, hvordan samarbejdet med skolen opleves, erfares  
og håndteres af forældre, og hvordan forældreskab gøres, når  
børn har det svært i skolen.

Afhandlingen sætter fokus på forældres arbejde fra et hverdags-
sociologisk udgangspunkt, hvor forældres individuelt oplevede 
ambivalenser, følelsesmæssige investeringer og ’bøvlet’ i hver-
dagen må forstås i sammenhæng med sam-fundsmæssige for-
andringsprocesser, skolepolitiske reformer og institutionelle ord-
ener og organiseringer. 

Afhandlingens teoretiske grundtone er inspireret af sociologen 
Dorothy Smiths institutionelle etnografi. Den bidrager fra dette ud-
gangspunkt med viden om skole-hjem-samarbejdets følsomme og slid- 
somme karakter for forældre.

Den empiriske udforskning er udført gennem en kombination af et- 
nografisk feltarbejde i familie- og skolekontekst og dokument- 
analyser af landsorganisationen Skole og Forældres materialer  
med fokus på forestillinger om forældres arbejde.   

Afhandlingen peger på hvordan forældres arbejde, når børn  
har det svært i skolen, bliver til mikropolitiske kampe, som dels 
handler om at finde veje til at forbedre deres børns hverdags-
liv og dels handler om at blive anerkendt som ’gode forældre’. 
Der opstår tumult i familielivet, når børn har det svært i skolen, 
og afhandlingen giver indsigt i de institutionelle processer, som 
medvirker til at mindske eller forstærke denne tumult. På den 
baggrund peger afhandlingen på udfor-dringer og muligheder i 
den måde skole-hjem-samarbejdet aktuelt organiseres på og de krav 
og forventninger som forældre mødes med.
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Forskerskolens forord 
Med denne ph.d. afhandling hilses et omfattende og vigtigt bidrag til forsk-
ningsfeltet ”skole-hjem-samarbejde” velkommen, - et bidrag, hvis hovedvægt 
er lagt på at udforske, vise og fortolke, hvilket stort forældrearbejde, der læg-
ges for dagen blandt de forældre, hvis børn har det svært i skolen og med 
skolen.  

Som titlen på afhandlingen signalerer; ”Det følsomme og slidsomme skole-
hjem(sam)arbejde”, og som afhandlingens empirisk baserede kapitler overbe-
visende demonstrerer, drejer det sig om et både følelsesmæssigt, men også 
tanke-mæssigt, refleksivt og kommunikativt samarbejde, som forældrene in-
volverer sig i. Et arbejde forældrene bruger mange kræfter og timer på i hver-
dagen, og som de kæmper og forsøger at balancere med i lange perioder af 
deres børns skoleliv.  

En væsentlig del af ph.d. projektet har bestået i at være i felten blandt foræl-
dre til børn, der har det svært. Et arbejde, der ikke er uden etiske dilemmaer 
og moralske vanskeligheder, og som kun kan udføres seriøst, når feltforske-
ren opnår forældrenes tillid og fortrolighed. Disse forhold synes imidlertid 
tacklet eksemplarisk og overbevisende, og det synes derfor helt retvisende og 
korrekt at omtale afhandlingen, som ”en institutionel etnografi om forældres 
arbejde” (i emfatisk forstand).  

En helt central del af ph.d. projektet har således været bygget op omkring 
forældrenes oplevelser, erfaringer og måder at håndtere ”alt det svære” på.  I 
den forbindelse bør det nævnes, at en væsentlig teoretisk inspirationskilde har 
været den canadiske sociolog Dorethy Smith og hendes bidrag til udviklingen 
af ”institutionel etnografi”. Afhandlingen henter også inspiration hos andre 
forskere og inddrager mange andre teoretiske positioner, - i det hele taget 
vidner afhandlingen om stor belæsthed, idet læseren undervejs kommer rundt 
i et stort og varieret teoretisk landskab, men inspirationen fra Smith synes at 
have været en hovedkilde.  

Samtidig bør det fremhæves, at en anden central del af afhandlingen bygger 
på dokumentanalyse. Der er altså ikke tale om, at afhandlingen alene bygger 
på institutionelt etnografisk arbejde blandt forældre, men at den kombinerer 
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etnografi og dokumentstudier. Dette forhold har bidraget til afhandlingens 
omfang. Dokumentanalysen inddrager en central skolepolitisk aktør; organi-
sationen ”skole og forældre”. Centrale publikationer fra foreningen, nemlig 
en forældrehåndbog, magasinet ”skolebørn” samt forskellige udvalgte foræl-
drehæfter/forældre guides, viser hvilke idealer og opfordringer til forældrein-
volvering, som organisationens materialer og dokumenter er anledning til. 
Dokumentanalysen vidner således om, hvad organisationen mener, der skal til 
for, at forældrene kan levere skoleparate børn, og hvordan forældrene kan 
medvirke til at forberede barnet til skolen og/eller reparere på barnets ikke-
skoleparathed, når barnet ikke kan honorere skolens forventninger. 

En ph.d.-afhandling er ”et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning” - 
som det siges i Bekendtgørelsen om forskeruddannelse. Ph.d.-afhandlinger er 
at betragte som videnskabelige udviklings-arbejder, der yder hver deres forsk-
ningsmæssige bidrag - både i relation til deres konkrete problemstilling og i 
forhold til at aftegne nye forskningsområder. I den forbindelse må det siges, 
at nærværende afhand-ing på en overbevisende måde har bidraget til at belyse 
det spørgsmål og den problemstilling, som også har været afhandlingens 
forskningsspørgsmål, nemlig:  

Hvordan kan forældres arbejde og mikro-politiske kampe beskrives og for-
stås i sammenhæng med sam-fundsmæssige, kulturelle og institutionelle (op) 
fordringer til ”det gode forældreskab”? – belyst gennem hvordan forældre til 
børn, der har det svært i skolen, håndterer samarbejdet med skolen. 

Et så komplekst spørgsmål lader sig hverken besvare i enkelte sætninger eller 
i en kortfattet konklusion. Etnografiens styrke er derimod den kvalitative be-
handling og fremstilling af komplekse spørgsmål. Læseren inviteres således til 
at fordybe sig i og at indlade sig på de analytiske kapitlers knugende kraft og 
gribende karakter. Afhandlingens hovedpointe er imidlertid forsøgt opsum-
meret i afhandlingens sidste kapitel, og den lyder sådan: 
”Forældres arbejde foregår på skolens præmisser, og forældrene agerer ud fra 
familielærings- og trivselsmaskineriernes dominerende diskurser i hverdagsli-
vet. Samtidig foregår der justering af de professionelle indsatser og forvent-
ninger til forældre, når forældre bakker aktivt op om involveringsdiskurserne 
og kan agere med ”et passende engagement” inden for disse diskurser i et 
meget intensivt samarbejde med lærerne. På den ene side viser det, at skolen 
som institution har muligheder for at agere fleksibelt ift. Forældre, men på 
den anden side viser det, at forældre dermed stilles ulige, da det ikke er alle 
forældre der møder denne fleksibilitet.  
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Med dette inviteres læseren til selv at fordybe sig i afhandlingens 12 kapitler 
op- og fordelt i 3 hoveddele.  

God læselyst! 

Kim Rasmussen 
Institut for Mennesker og Teknologi 
Roskilde Universitet 





1 

Indholdsfortegnelse 
Tak ..................................................................................................... 7 

Prolog ................................................................................................. 9 

Indledning ......................................................................................... 12 
En personligt motiveret forskningsinteresse .............................................. 15 
Hvem skriver jeg til? ....................................................................................... 17 
Afhandlingens opbygning .............................................................................. 19 

Del 1: Forældreskab, skole-hjem-samarbejde og svære skoleliv - 
indledende sonderinger, afsæt og kontekstualisering .......................... 21 

Kapitel 1: Indkredsning af forskningsinteresser, genstandsfelt og 
forskningsspørgsmål ......................................................................... 22 

Afhandlingens forskningsspørgsmål ............................................................ 23 
Skole-hjem-samarbejdets ’blinde pletter’ .................................................... 25 
Mikro-politiske processer på to måder – policing og kampe ................... 26 
Forældres oplevelser og erfaringer med samarbejdet med skolen .......... 27 
Forhandlinger, konflikter og engagement(er)  i samarbejdsrelationer .... 30 
Samfundsmæssiggørelse af samarbejdsrelationer  mellem skole og hjem
 ........................................................................................................................... 33 
Udfoldelse af centrale begreber i forskningsspørgsmålene ...................... 36 
At håndtere – at indfange hvad forældre ’gør’ ........................................... 36 
Skole-hjem-samarbejde som et åbent begreb ............................................. 38 
Forældres mikro-politiske kampe  og (op)fordringer til forældre ........... 39 
Institutionel etnografi som teoretisk og metodologisk grundtone.......... 41 
’Det skolepolitiske maskineri’ og forældres arbejde .................................. 43 

Kapitel 2: Skole-hjem-samarbejde, forældreskab og skolepolitiske 
reformer – før og nu .......................................................................... 45 

Fra simpel pligt til grænseløst ansvar  i konkurrencestatens skole .......... 47 
Den simple pligt og skolens overtagelse af opdragelsesansvaret ............ 49 
Forældre som deltagere .................................................................................. 50 
Forældre som brugere og ’omstillingsaktører’ ............................................ 51 
De ’vanskelige forældre’ og det grænseløse ansvar .................................... 52 
Skole-hjem-samarbejdet – en udvidet udvekslingsform ........................... 54 
Dannelsen af det konkurrencedygtige menneske ...................................... 56 



2 

Barndommens forandring og ’det gode forældreskab’  som et intensivt 
forældreskab ..................................................................................................... 58 
Barndommens opfindelse og forældreskabet ............................................. 60 
Risikokultur og forældres bekymringer, skyld og ansvar .......................... 61 
Skolepolitiske reformer og skolens dobbelte formål ................................. 65 
Styrk fagfagligheden – om skolepolitikkens  faglighedsorientering ........ 69 
Den inkluderende folkeskole ........................................................................ 72 

Kapitel 3: Metodologiske overvejelser  – teoretisk afsæt og 
forskningsdesign ............................................................................... 77 

Et hverdagssociologisk og kulturanalytisk  udgangspunkt for studiet af 
forældres hverdagsliv ...................................................................................... 79 
Mellem subjekt, diskurser og sociale organiseringer. ................................ 81 
Institutionel etnografi som udforskningsmetodologi ................................ 84 
Arbejde og arbejdsviden som den institutionelle  etnografs empiriske 
materiale ........................................................................................................... 87 
Diskurser og tekster som styringsrelationer ............................................... 90 
Afhandlingens empiriske materialer ............................................................. 93 
Empiriske fremgangsmåder  – rekonstruktionen af en 
arbejdsproces ................................................................................................. 95 
Forældres arbejde ’indefra’- og ’udefra’  - refleksioner over 
udforskningsarbejdsprocessen. ..................................................................... 96 
Etiske overvejelser ........................................................................................ 102 

Del 2: At gøre forældre til ressourcer - Policing af forestillingsverdener 
om det ’gode’ (skole)forældreskab   Kapitel 4, 5, 6, 7: At gøre forældre 
til ressourcer for deres børns læring .................................................... 105 

Intro ................................................................................................. 106 

Kapitel 4: Skole og Forældre som skolepolitisk aktør ..................... 108 
Empirisk materiale og analytisk fremgangsmåde ..................................... 108 
Diskurser om forældreinvolvering  i det skolepolitiske kampfelt ......... 110 
Oversigt over materialerne .......................................................................... 113 
Forældrehåndbogen ...................................................................................... 113 
Magasinet Skolebørn .................................................................................... 114 
Forældrehæfter/forældreguides .................................................................. 114 
Holdnings- og politikpapirer ....................................................................... 115 
Forældrefiduser ............................................................................................. 115 



3 

Inklusionskampagnen ’Inklusionsklar.dk’ ................................................. 115 
Den analytiske fremgangsmåde – at arbejde med råd og  
vejledninger som et kulturelt vindue for forestillingsverdener 
om forældres arbejde .................................................................................... 116 
Fokus og udvalg af empiriske materialer og eksempler til analysen ..... 122 

Kapitel 5: Opfordringer til forældres involvering i 
’familielæringsmaskineriet’ ............................................................. 124 

”Du er på en bestemt måde også startet i skole”  - At studere idealer om 
forældreskab ................................................................................................... 124 
”Det tror jeg bare ikke, vi har fået fortalt alle forældre” ........................ 127 
At få ”de rigtige redskaber” og have viljen til engagement .................... 132 
At støtte børns læring derhjemme .............................................................. 135 
”Lektier er meget mere” – at nytænke lektier ........................................... 136 
”Hvis forældrene ikke er nærværende, bliver det noget jap” ................. 143 
’Men læringen står ikke stand by i sommerferien’ ................................... 146 
Opsummering – ’Familielæringsmaskineriets’ forældre .......................... 150 

Kapitel 6: At gøre forældre til ressourcer  i ’trivselsmaskineriet’..... 151 
Trivselsarbejdet historisk og aktuelt ........................................................... 153 
Kontaktforældre – som bindeled ............................................................... 155 
”Se det som en investering i dit barns skoletid” – opfordringer til 
deltagelse i sociale arrangementer............................................................... 157 
”Forskning viser, at”… brug af viden i ’trivselsmaskineriet’ ................. 163 
Når den ’nye’ mobbeforskning bliver  til ”råd til forældre” – alles ansvar 
eller forældres ansvar? .................................................................................. 165 
Inklusion som ny dagsorden – at overbevise forældrene ....................... 167 
Opfordringer til forældres involvering i inklusionsarbejdet ................... 171 
Opsamling ...................................................................................................... 173 

Kapitel 7: På tværs af maskinerierne ............................................... 175 
Det skoleparate barn og det introspektive forældreskab ........................ 176 
Robusthed som et spørgsmål om selv  ”at finde ind i klassen” ............ 180 
Adfærdsregulerende psykoterapeutiske interventioner  i 
forældreinvolveringen .................................................................................. 183 
’Ballade’ i ’maskineriet’  – andre stemmer i materialet set som ballade 189 
Forsker  – og forældrerådgivningen som ’ballade’ i maskineriet ........... 190 
Kendis-interview, satire og klummer,  som ’ballade i maskineriet’ ....... 192 



4 

”Jeg må bare gøre op med mig selv,  hvor meget det pres skal styre mit 
liv” ................................................................................................................... 192 
ÅH GUD!! Der er en ny meddelelse på forældreintra!!! ......................... 194 
Opsamling ...................................................................................................... 196 

Del 3: Forældres arbejde fra tre ståsteder. Tre forældreetnografier 
med fokus på samarbejde mellem skole og forældre og 
familiehverdagsliv ............................................................................... 199 

Kapitel 8: Forældreetnografier  - metodisk fremgangsmåde og 
refleksioner ...................................................................................... 200 

Fra pilotinterview til etnografisk feltarbejde ............................................. 201 
At skabe kontakt til skoler og forældre  – om snørklede veje og valg .. 206 
Adgang til forældres perspektiver og skabelse af fortrolighed .............. 212 
Familieklassen som adgang.......................................................................... 216 
Deltager i og tilskuer til menneskers hverdagsliv ..................................... 223 
Interview som fortrolige og fleksible samtaler ......................................... 225 
Opmærksomheder i feltarbejdet, nedskrivning  og bearbejdning af 
empirisk materiale ......................................................................................... 226 
Konkrete opmærksomheder i deltagerobservationerne  og samtaler og 
interview med forældrene ............................................................................ 226 
Arbejdet med at konstruere forældreetnografierne ................................. 228 

Kapitel 9: Line og Johan: Fra kaos og uro til tillid og ro ................. 232 
Fra daginstitution til skolestart og skoleskift ............................................ 233 
Lasses start i folkeskolen ............................................................................. 237 
At producere, læse og udskifte sedler og skemaer ................................... 237 
”Det synes jeg også er skide svært”  – at arbejde med lektier og 
belønninger .................................................................................................... 239 
At blive genkendt som ’gode skoleforældre’ ............................................ 245 
Fra kaos til tillid ............................................................................................. 249 
Opsamling ...................................................................................................... 250 

Kapitel 10: Peter og Mette: Et arbejde mellem opbakning og tvivl 252 
Marcus og Mette i familieklassen................................................................ 253 
At arbejde for en anden problemforståelse  af Marcus’ problemer ...... 254 
Overgang fra daginstitution til skole .......................................................... 255 
Opstart i første klasse og Forældreintra  som forhandlingsarena ......... 257 
Mellem forskellige institutionelle problem  – og løsningsforståelser.... 261 



5 

At ringe til andre forældre ........................................................................... 262 
Arbejdet i og i relation til familieklassen ................................................... 264 
Fra familieklassen og tilbage i klassen ........................................................ 269 
Opsamling ...................................................................................................... 270 

Kapitel 11: Miriam: At arbejde i social afmagt ................................ 272 
Sammenstød med de professionelle i daginstitutionen ........................... 273 
Overgang mellem daginstitutionen og skolen .......................................... 275 
Bekymringer for Lucas’ trivsel og tilbud om familieklasse ..................... 277 
At finde ud af, hvad der sker i skolen ........................................................ 278 
Arbejdet i familieklassen imellem opbakning og frustration .................. 281 
Mødet med skolelederen om underretningen .......................................... 284 
Procedurer for brandalarmer og underretninger ..................................... 285 
Kampen for at få skolen til at rette på underretningen........................... 287 
Underretningen handler kun om mine fejl ............................................... 290 
Når følelser af vrede tager over .................................................................. 291 
At blive mødt med en mur af tavshed ....................................................... 293 
Andre menneskers betydning for Miriams arbejde ................................. 298 
At kunne dele oplevelser med forældre i familieklassen ......................... 301 
At få hjælp til afkodning af spørgsmål om Lucas’ adfærd ...................... 302 
Opsamling ...................................................................................................... 304 

Kapitel 12. Forældres følsomme  og slidsomme skole-hjem-
(sam)arbejde.................................................................................... 306 

Fremkomsten af en ideologisk kode om forældre som ressourcer 
for deres børns læring ............................................................................... 307 
(Op)fordringer til det involverende forældrearbejde i policy og praksis
 ......................................................................................................................... 309 
Det uafgrænselige og individualiserede forældreansvar ................. 311 
Mulighederne for justeringer i skole-hjem-samarbejdet ......................... 313 
Forældres følsomme og slidsomme mikro-politiske kampe .................. 315 
Det, som ikke ses i ’trivsels- og læringsmaskineriernes’ 
dominerende diskurser ............................................................................. 318 

Resumé ............................................................................................ 323 

Summary ......................................................................................... 326 

Litteratur: ........................................................................................ 329 





7 

Tak 
Denne afhandling er produkt af en lang proces og et samarbejde, hvor mange 
har bidraget og troet på mig undervejs. At afhandlingen til sidst, trods en del 
bump på vejen, er færdig, er der mange som har andel i. Analyserne i afhand-
lingen er mine og ansvaret for dem mit, men de var ikke blevet til uden hjælp 
fra mange omkring mig. Så jeg vil gerne starte denne afhandling med at sige 
tak til alle, som har hjulpet på den ene eller anden måde.     

Først og fremmest en stor tak til de børn, forældre og professionelle, som har 
inviteret mig indenfor i deres hverdagsliv og gjort denne afhandling mulig. At 
bevæge mig rundt sammen med jer og tale med jer om jeres hverdagsliv og 
lære om det – jeg betegner – som det slidsomme og følsomme skole-hjem-
(sam)arbejde er jeg meget taknemmelig for. Det kan jeg ikke takke nok for, at 
I gav mig mulighed for.   

Tak til min vejleder Kim Rasmussen, som hele vejen igennem har troet på 
mig, udfordret mig og stillet op til utallige vejledninger undervejs. Tak for de 
mange faglige drøftelser af mit arbejde og konkrete anvisninger til, hvad jeg 
kunne overveje og gøre i alle aspekter af forskningsarbejdet. Og tak for at bli-
ve ved at bevare kontakten i de perioder, hvor jeg var fraværende af forskelli-
ge private eller arbejdsmæssige årsager. Også tak til min bi-vejleder og kollega 
Randi Andersen, som også altid var klar til at diskutere mit arbejde.  Og tak 
for at du, sammen med Lene S.K. Schmidt, ’kæmpede’ for arbejdsbetingelser 
på Professionshøjskolen Absalon, der har gjort det muligt at færdiggøre ar-
bejdet og ikke mindst jeres vedvarende opmuntringer undervejs.   

Jeg har været del af forskningsmiljøet omkring børne- og familieforskningen 
på instituttet blandt andet Forskningsgruppen CEBUFF, som jeg har haft 
stor glæde af at deltage i. Tak for jeres mange faglige indspark.   
Tak til alle på instituttet. Alle arbejdspladser bør have fælles fredagsmorgen-
mad, hvor man mødes på tværs og får talt sammen. Det er guld værd. Det fø-
rer for vidt at nævne jer alle, men det har været en stor fornøjelse at møde jer 
og det er dejligt, at jeg stadig støder på mange af jer i forskellige sammenhæn-
ge.  

Jeg vil rette en særlig tak til en mindre flok, som har haft en særlig stor betyd-
ning, undervejs i arbejdet, med afhandlingen.    
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Tak til Maria Ørskov Akselvoll for at dele viden og udvikle ideer om, hvor-
dan vi kunne udforske vores fælles interesse i skole-hjem-samarbejde og for-
ældreskab og ikke mindst for skarpe læsninger af kapitler og opmuntringer 
undervejs.  
Tak til Niels Kryger for megen faglig og menneskelig inspiration.  
Tak til Ditte Stilling Borchorst, Kurt Bendix-Olsen, Crisstina Munch, Martin 
Hoffmann, Tilde Mardahl-Hansen og Ditte Shapiro. I var med til at skabe en 
tryg atmosfære, som gav mulighed for fælles udforskning og diskussion af 
hverdagslivsforskning og mange forskellige forhold i afhandlingsarbejdet og 
livet i øvrigt.   
Tak til Maja Røn Larsen for inspiration og venskab. At vide at du var på gan-
gen har betydet mere end du sikkert aner.   
Tak til Marianne Brodersen, Rikke Brown, Christian Sandbjerg Hansen, Sune 
Jon Hansen og Stine Nissen for at have været med på hele ’rejsen’ fra pæda-
gogikstudiet på Københavns Universitet. Jeg var ikke kommet i mål uden jer.   

Mange tanker til Charlotte Palludan, som jeg savner, fordi hun ikke er her 
mere, men som fik mig i gang med at tænke projektet og for råd om at følge 
mine egne veje.  

Til kollegaer, venner og familie vil jeg bare sige tak for al jeres kærlighed og 
hjælp med alt muligt undervejs.  
.  
Og allersidst tak til Niels Aske, Alfred og Marius. En stor del af jeres barn-
dom og ungdom har I været på sidelinjen af dette projekt og haft god tålmo-
dighed med mig, mens jeg skrev på ’bogen’ eller ikke var hjemme. I har hel-
digvis også været gode til at trække mig væk fra arbejdet og ud i alt det som 
optager jer.      

 Jimmy Krab, Valby, November, 2021.   
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Prolog 

’Så fik jeg ikke hjulpet ham i dag’ – om lektier 
med Lasse 

Johan: Ja, det er svært, det er rigtig rigtig svært, og det sætter ens tempera-
ment på en helt vild prøve, og jeg prøver virkelig at holde temperamentet ne-
de, og man ved bare, at det ikke hjælper, men det er bare, som om det er helt 
vildt nemt at blive sur og ligesom gøre det forkert.  

Line: Det er vel meget naturligt, at man får det sådan, gør nu lige en indsats, 
tænker man, man vil gøre det bedste hver gang, men det gør man bare ikke.  

Jimmy: Men er det, som er frustrerende, er det også, at man ikke ved, hvad 
der virker i dag, når man kommer hjem?  

Johan: Og der er også bare nogle dage, hvor man må erkende, at det gik ikke i 
dag.  

Line: Og så føler man skyld over det der med at læse 15 minutter med sit 
barn hver dag, så føler man, at man svigter, så levede jeg ikke op til det i dag, 
så fik jeg ikke hjulpet ham i dag. (Uddrag fra interview med Line og Johan, 
forældre til Lasse).  

 

’Jeg skal heller ikke være en brokkemor’ 

Altså snakke, snakke, snak og firtaler er gode, og ettaller de er dårlige, men 
sker der noget? Nej, for lærerne gør jo ikke noget ved det. Jeg sidder tit nede 
på skolen: ’Jamen han har ikke fået udfyldt sine tal, jamen fordi det har de ba-
re ikke gjort’, jamen hvad skal jeg så gøre? Og igen, jeg står i en dårlig… Jeg 
står ikke i en situation nu, Jimmy, hvor jeg skal ned og skabe mig nede på 
skolen. Der er rigelig opmærksomhed omkring mig nu, så jeg er jo ikke den, 
der står nede på skolen og siger til læreren et eller andet. Altså igen, jeg skal 
ikke have mere opmærksomhed omkring mig nu, så jeg er jo skide bange for 
at træde nogle over tæerne også. Altså. Jeg skal heller ikke være en brokke-
mor, der bare sidder og brokker sig, det gør jeg så til dig nu, men det gør jeg 
jo ikke nede på skolen, forstår du? Jeg vil heller ikke være sådan én, der hele 
tiden kommer og er emsig, og ’Jeg vil gerne lige have, at I skal…’ Det vil jeg 
jo heller ikke være vel? (Interview med Miriam, mor til Lucas).  

 
Line, Johan og Miriam er nogle af de forældre, som har åbnet deres dør for 
mig og delt deres tanker og følelser med mig. Det har de gjort på flere måder, 
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dels ved konkret at invitere mig indenfor i deres hverdagsliv og givet mig lov 
til at deltage i det og til at samtale med dem om deres forældreskab og samar-
bejde med skolen, dels har de åbnet døren til bredere spørgsmål om forældre-
skab, skole-hjem-samarbejde og svære skoleliv i en skole og et samfund i be-
vægelse. For hvad betyder det for forældre at have et barn, der har det svært i skolen? 
Hvad kræver det af en som forældre? Hvordan og hvorfor kan det ikke at nå 15 
minutters læsning med sit barn blive til en følelse af ikke at slå til som foræl-
der? Hvad ligger der i ikke at ville være en ’brokkemor’? Og hvorfor kan det 
være vanskeligt at udtrykke sine bekymringer?  
 
Line, Johan og Miriams forskelligartede erfaringer med ikke altid at føle, at de 
lykkes som forælder, at gøre sig tanker om, hvordan man bedst handler fx i 
en lektiesituation med sit barn, eller at være i tvivl om, hvordan de skal sam-
arbejde med skolen og have følelser af afmagt og skyld er hverdagslivserfarin-
ger, som denne afhandling har som ambition at ville beskrive og forstå ud fra 
samfundsteoretiske og hverdagslivssociologiske perspektiver.  
 
Line, Johan og Miriams og alle andre forældres erfaringer er unikke og har 
hver deres individuelle fortælling om deres hverdagsliv og deres forældreskab, 
men for mig er de i denne afhandling også mere end individuelle fortællinger, 
da jeg anskuer og behandler dem analytisk som sociale fortællinger, som kan 
give indsigt i sociale, kulturelle og institutionelle betingelser for forældreskab og samarbejde 
mellem skole og hjem og indsigt i, hvordan de disse betingelser håndteres, skabes og om-
skabes.  
 
Line, Johan og Miriam åbnede døren til deres hus og gav mig mulighed for at 
åbne flere døre og udforske flere rum, forstået både som fysiske, men i høj 
grad også mentale rum. I første omgang sammen med dem, men det skete 
også i forlængelse af de rum, de åbnede døren til. I eksemplerne kan der ses 
konturer til, at (skole)forældreskab også kan anskues som en form for hus, 
som forældre flytter ind i, bygger op, går rundt i og ændrer på løbende. For-
ældre åbner døre, lukker døre og/eller møder lukkede eller åbne døre. Line, 
Johan og Miriam og de andre forældre, jeg har mødt, forsøgte alle at finde ud 
af, hvordan dørene skulle åbnes, hvor de skulle lukkes, og hvor de skulle gå 
hen. Mere konkret er min pointe med denne metafor om forældreskab, at for-
ældreskab bliver til og skabes, når forældre gør noget i relation til eller med deres børn i 
relationelle, sociale og institutionelle sammenhænge. I denne afhandling er det særligt 
skolen som sammenhæng, der sættes fokus på.   
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Jeg bliver lige lidt ved husmetaforen, for jeg håber, at du vil opleve afhandlin-
gen som at gå rundt i et hus, hvor der er flere døre, forskellige rum og etager, 
som du kan udforske. Det er rum, som både har sit eget særpræg, og som kan 
udforskes i sig selv, men det er også rum med døre til nye rum, som du kan 
gå ind i og kan udforske i forlængelse af det rum, du lige har været i. Nogle 
rum i huset hænger godt sammen og bliver til ’naturlige’ forlængelser af hin-
anden, mens andre overgange mellem rummene forekommer mindre sam-
menhængende. Afhandlingen inviterer til udforskning af og videre dialog om 
åbne og lukkede døre og passager mellem rum i forældreskab(else) i skole-
hjem-samarbejdet samt til dialog om det kulturelle landskab, som skabes i re-
lation til skole-hjem-samarbejde, særligt ’når børn har det svært i skolen’. Af-
handlingens vidensbidrag er tænkt som opfordringer til dialog og leverer ikke 
nemme løsningsforslag på de problemstillinger, som omgiver skole-hjem-
samarbejdet, men intenderer derimod at præsentere analyser, som kan bidrage 
til forståelse og undring.   
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Indledning 
Forestillinger om forældreskab, forældreskabspraksisser og forældres relatio-
ner til deres børns skole og skoleliv, særligt ’når børn har det svært i skolen’, 
er temaerne for denne afhandling. Den handler om idealer og praksisser i re-
lation til skole-hjem-samarbejde og sætter særligt fokus på, hvordan samar-
bejdet med skolen opleves, erfares og håndteres af forældre, og hvordan for-
ældreskab gøres, når børn har det svært i skolen.   
 
I 2011 udgav en række folkesundhedsforskere en rapport om psykisk mistriv-
sel blandt de 11-15-årige skolebørn baseret på data fra Skolebørnsundersøgel-
sen. Skolebørnsundersøgelsen er en stor international undersøgelse, som 
kortlægger børns sundhedstilstand gennem et omfattende spørgeskema til 
børn om sundhed. I den konkluderede de:   

Der er to hovedresultater: Det første er, at majoriteten af skolebørn har god 
psykisk trivsel, men at et betydeligt mindretal viser tegn på psykisk mistrivsel. 
Det andet hovedresultat er, at psykisk mistrivsel er meget ulige fordelt. Der er 
især en høj forekomst af psykisk mistrivsel blandt skolebørn 1) fra eneforsør-
gerfamilier, 2) fra indvandrer-og efterkommerfamilier, 3) fra lavere social-
grupper og 4) blandt skolebørn med svage sociale relationer til forældre og 
venner. De skolebørn, der er belastet af tre eller flere indikatorer på psykisk 
mistrivsel, må siges at være alvorligt belastede i deres dagligdag, og det er 
uforeneligt med et godt børne- og ungdomsliv at trives så dårligt (Holstein et 
al., 2011, s. 9). 

 
I rapporten påpeges det med henvisning til en lang række undersøgelser, at 
psykisk mistrivsel, i undersøgelsen defineret som ikke at have det godt med 
sig selv eller andre, har en række negative konsekvenser for børns livskvalitet 
og fremtidige livsmuligheder (Holstein et al., 2011). Selvom det ifølge rappor-
ten (heldigvis) er et mindretal af skolebørn, som ikke trives, er det en central 
samfundsmæssig problemstilling at forholde sig til, hvordan børns trivsel kan 
forbedres, men også at forstå, hvad der gør, at de ikke trives. Her spiller sko-
len en særlig rolle, da det er her børn tilbringer meget tid. Samtidig er skolen 
et samfundsmæssigt mødested, hvor forældre og professionelle deler ansvar 
for børns nutid og fremtid. I stedet for begrebet psykisk mistrivsel har jeg 
formuleret fokusset for min undersøgelse med den mere hverdagslige formu-
lering ’at have det svært i skolen’. Med denne formulering ønsker jeg at foku-
sere på de børn, som af meget forskellige grunde ’kan have det svært’ i skolen. 
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Det kan fx være et barn, som har svært ved at lære at læse, eller det kan være 
et barn, som ofte kommer i konflikter med de andre børn i klassen. Undersø-
gelser af trivsel har, som børneforskerne Kim Rasmussen, Niklas Chimiri, 
Pernille Juhl og Tomas Gitz-Johansen påpeger, ofte et sigte på et administra-
tivt behov for at måle og sammenligne, hvordan børn og unge trives, men har 
ikke har ikke været så optaget af børns egne engagementer i hverdagen (Ras-
mussen, Chimiri, Juhl og Gitz-Johansen, 2019, s. 12-13). Ligesom for denne 
forskningsgruppe har mit projekt en etnografisk interesse, hvorfor jeg er ikke 
er optaget af sammenligne eller måle (mis)trivsel, men ser fænomenet ”at ha-
ve det svært” som et relationelt fænomen, hvor forskningsinteressen er at bi-
drage til at forstå, hvordan kvalitative aspekter fremtræder og kan forstås. Til 
forskel fra Skolebørnsundersøgelsen og Rasmussen, Chirimi, Juhl og Gitz-
Johansen er det ikke børnenes egne opfattelser af egen (mis)trivsel eller børns 
perspektiver på ’at have det svært’, jeg fokuserer på, men udgangspunktet er 
de professionelle og forældres opfattelser af, at et barn har det svært i skolen. 
Børn, som har det svært i skolen, er således ikke et præcist begreb eller fokus, 
men snarere en orientering mod at undersøge opfattelser og processer, som 
henholdsvis konstituerer og følger børn med svære skoleliv. Det er et begreb, 
som skal pege hen mod, at det, som børn har det svært med, må defineres re-
lationelt og ikke individuelt. Mit fokus er endvidere på forældre og forældre-
skabet og på at se fra forældres ståsteder i disse processer (Smith, 2005). At se fra 
forældres ståsteder er væsentlig for at kunne bidrage med viden om, hvordan 
skolen får betydning i børn og forældres hverdagsliv. Forskning om samar-
bejdet med skolen med udgangspunkt i forældres ståsteder er i dansk sam-
menhæng kun sparsomt belyst, og det betyder, at vi ikke ved ret meget om 
forældres erfaringer og oplevelser, både ift. hvad de gør i samarbejdet med 
skolen, men også hvad samarbejdet gør ved dem. Mere overordnet betragtet 
er det væsentligt med viden, hvis vi ønsker at forstå, hvad der er på spil for 
borgerne, når de møder staten gennem mødet med de ’velfærdsprofessionel-
le’. Ifølge den franske sociolog Jacques Donzelot er de professionelle i den 
socialpolitiske frontlinje at betragte som de ’mellemliggende organer’ i realise-
ringen af velfærdsstaten, hvor der i møderne mellem borgerne og ’velfærds-
professionelle’ er udøvelse af mikromagt på spil. En magt, som kan være van-
skelig at adressere, fordi de professionelle her i særlig grad forstås som nogen, 
der skal og vil hjælpe de borgere, de møder, og som gør det ud fra de bedste 
intentioner (Järvinen og Mortensen, 2002; Donzelot, 1997).  
 
Når børn får det svært i skolen, intensiveres samarbejdet mellem skole og 
forældre (Khawaja og Knudsen, 2015; Røn Larsen, 2011; Kjær og Dannes-
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boe, 2016; Francis, 2012a), hvilket følgende beretning fra min samtale med 
Louise, som var mor til Isak, også vidnede om. Louise var den første mor i 
feltarbejdet, som jeg var hjemme hos og skulle interviewe. Sønnen Isak havde 
haft en meget vanskelig skolestart, hvor skolen ofte bad forældrene hente 
ham, da han havde mange konflikter med de andre børn og/eller læreren. 
Hun fortæller i det følgende udsagn om kommunikationen med skolen:  

Louise: Det var ikke kun på Forældreintra, men fra tid til anden var der en 
del beskeder der, og da den nye leder for indskolingen startede i begyndelsen 
af december, aftalte vi, at vi skulle have en mail hver fredag om, hvordan det 
var gået, og det var konstruktivt nok, men det var også lidt opslidende. Jeg 
tror i lang tid, at det værste var at vide, nu var det gået godt i et stykke tid, og 
så vidste man bare, at lige om lidt, så kom der bare et eller andet. For når det 
gik det godt, så var der et eller andet, der korrumperede det, og så kom der et 
eller andet, fordi der altid var en eller anden kritisk stillingtagen til ham, stort 
eller småt. Der har ikke været en koordineret indsats i, hvor finmasket kom-
munikationen har været til os, der er jo ikke nogen, der har siddet og tænkt, 
nu trykker vi lige på pauseknappen, der kom stort og småt i en stor pærevæl-
ling, råt for usødet (Interview med Louise, mor til Isak).  

  
Udsagnet beretter om flere ting, som fangede min forskningsinteresse. Dels 
det, jeg vil betegne som en ambivalens i samarbejdet, hvor aftaler om mere 
kommunikation mellem skole og forældre kan opleves som konstruktivt og 
opslidende på samme tid. Det illustrerer også, hvordan hun som forælder fø-
lelsesmæssigt var på overarbejde, da hun ventede på, ’at der kom et eller andet’, 
selv når Isak var inde i en god periode. Endvidere illustrerer udsagnet, hvor-
dan skolens måde at organisere kommunikation på i perioder kunne opleves 
som meget overvældende og som ’bøvlet’ i hverdagslivet for moren1.  
 
Det tre timer lange interview fik mig således på sporet af dels at ville udforske 
det arbejde, som forældre gør, når børn har det svært i skolen, og at gøre det 
ud fra forældres ståsteder med blik for ambivalenser, følelsesmæssige investe-
ringer og håndteringer af ’bøvl’ i samarbejdet med skolen. Dels fik det mig på 
sporet af, at jeg ville udforske det med blik for, hvorvidt og hvordan de indi-
viduelt oplevede ambivalenser, følelsesmæssige investeringer og ’bøvlet’ i 
hverdagen kan forstås i sammenhæng med samfundsmæssige forandringspro-
cesser, skolepolitiske reformer og institutionelle ordner og organiseringer. Jeg 

 
1 I afhandlingen benytter jeg begrebet ForældreIntra om den digitale kommu-
nikationsplatform mellem skole og hjem. Det hed det, da jeg udførte mit felt-
arbjde. I dag kaldes det AULA, som blev rullet ud på de danske folkeskoler i 
løbet af 2019 og 2020 (Thorsøe, Hagelskjær og Lichscheidt, 2019).  
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ønsker altså ikke at betragte kommunikationsproblemer, som dem Louise her 
berettede om, som udelukkende psykologiske eller kommunikationstekniske 
problemstillinger, men som problemer, der må kontekstualiseres og forstås i 
relation til institutionelle og samfundsmæssige rammer for skole-hjem-
samarbejde og forældreskabet i en bestemt historisk periode.  

En personligt motiveret forskningsinteresse 
Forskning er ofte drevet frem af erfaringer, undringer og/eller pro-
blematikker fra ens eget hverdagsliv (Brinkmann, 2013; Smith, 1987, 
2005; Widerberg, 2015; Ehn og Klein, 1994). Det gælder også arbejdet 
med denne afhandling, hvor det både var mit faglige hverdagsliv og 
mit private hverdagsliv, som har haft betydning for min forskningsin-
teresse i samarbejdsrelationer mellem skolen/pædagogiske institutio-
ner og forældre. Før jeg startede på afhandlingen, havde jeg deltaget i 
flere forsknings- og udviklingsprojekter i forbindelse med mit arbejde 
på det der dengang hed University College Sjælland (nu Professions-
højskolen Absalon), hvor det især havde været pædagoger og pæda-
gogstuderendes perspektiver, som havde været i fokus. Her havde jeg 
også, som i dette projekt, haft interesse for forskellige social- og kul-
turvidenskabelige tilgange og problemstillinger som optikker til at for-
stå de professionelles arbejdsliv. Da jeg fik muligheden for at søge om 
et ph.d.-stipendiat, fik jeg lyst til at udforske, hvordan mødet med pæ-
dagogiske institutioner ser ud fra forældres perspektiv, da jeg havde 
opnået en vis viden om, hvordan det så ud fra pædagogernes perspek-
tiv. Hvordan mon ’mødet’ så ud fra forældrenes perspektiv? Og hvor-
dan kunne det udforskes, så jeg kunne få indblik i, hvilke former for 
betydninger skolen, som institution har for forældres liv og for deres 
samspil med deres børn?  
 
Desuden tog det udgangspunkt i min egne oplevelser som forælder af 
den store forskel, som jeg oplevede i mødet med skolen i forhold til 
mine dengang to skolebørn. Den ene havde ingen nævneværdige ud-
fordringer i skolelivet, hvor den anden havde store udfordringer. Som 
jeg skrev ovenfor, intensiveres samarbejdet med skolen, når børn 
får/har det svært i skolen, hvilket jeg også oplevede. Desuden skete 
der også det, at der blev stillet mange spørgsmål til mine måder at være 
forælder på, på mange forskellige måder fra de professionelle. Ople-
velser med at blive problematiseret som forælder var ikke noget, jeg 
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havde oplevet med vores anden dreng, og det var ikke noget, vi havde 
oplevet i daginstitutionen. Jeg – som forælder – problematiserede også 
skolen for en helt række forhold knyttet til vores oplevelser af hans si-
tuation i skolen, hvilket vi jo ikke havde haft grund til i forhold til vo-
res store dreng.  
 
Samtidig blev vi som forældre indsluset i forskellige procedurer og ar-
bejdsgange, som træder i kraft, når børns behov for støtte skal vurde-
res (Røn Larsen, 2011; Schmidt, Krab og Kofoed, 2015). Her fik jeg et 
andet kendskab til ’systemet’, end jeg havde haft, da jeg fulgte de pro-
fessionelle fra ’den anden side’. At blive del af dette komplicerede og 
komplekse system og spil om ressourcer og problemforståelser er in-
gen nem (forældre)opgave, og det førte til mange følelsesmæssige op- 
og nedture i vores hverdagsliv.  
 
Mine erfaringer kunne jeg måske havde systematiseret til en auto-
etnografi, hvilket jeg også overvejede en periode lidt inde i ph.d.-
forløbet. Carolyn Ellis’ meget inspirerende arbejde om hendes eget 
hverdagsliv og følelsesliv var både meget overbevisende og samtidig 
forførende læsning (Ellis, 1995). Det er et forskningsperspektiv, som 
ikke har været brugt i forældreskabsforskning herhjemme. I hvert fald 
ikke i publikationer, som berettede om forældres erfaringer med at ha-
ve et skolebarn, der har det svært i skolen. Alligevel har jeg af, i lighed 
med Sarah Wall (Wall, 2008), af etiske grunde overfor min familie og 
de professionelle valgt ikke at gøre mit eget liv og mit eget forældre-
skab til forskningsgenstand i mit projekt. I stedet besluttede jeg mig 
for at ville designe et projekt, der gav stemme(r) til forældre med børn, 
der har det svært i skolen, da jeg med inspiration fra den kritisk etno-
grafiske tradition (Madison, 2012) fandt det væsentligt, at forskning 
kan bidrage til repræsentation af menneskers hverdagsproblemer i 
mødet med vores velfærdsinstitutioner. Desuden kunne mine egne er-
faringer som forælder til et barn, ’der havde det svært i skolen’, måske 
medvirke til at skabe en nærhed og fortrolighed med forældrene og gi-
ve gode forudsætninger for at spørge nysgerrigt og indlevende ind til 
deres hverdagsliv (Prieur, 2002). Det vender jeg tilbage til i metodolo-
gikapitlet i afhandlingens del 3 i en diskussion af, hvordan jeg har ar-
bejdet med nærhed og distance i feltarbejdet og i det analytiske arbej-
de. Endvidere vender jeg også her tilbage til, hvordan jeg har forsøgt 
at integrere de indsigter fra den autoetnografiske forskningstraditions 
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fokus på forskerens følelser (Ellis og Bochner, 2016) som brugbare 
styrker i feltarbejdet og i tolkningen af det observerede og oplevede.    
 
Samtidig havde mine egne erfaringer i forlængelse af mine kultur- og 
samfundsteoretiske forforståelser af social praksis gjort mig nysgerrig 
på at udforske, hvordan skole-hjem-samarbejde, når børn har det 
svært i skolen, kunne forstås i relation til kulturelle og samfundsmæssi-
ge moderniseringsprocesser. Som jeg senere kommer ind på, fandt jeg 
her inspiration fra Dorothy Smiths institutionelle etnografi til at kunne 
kombinere studiet af menneskers arbejde med deres sammenfletninger 
med translokale styringsrelationer (Smith, 2005).  

Hvem skriver jeg til?    
Afhandlingens erkendelsesinteresse er overordnet at skabe viden om mikro-
politiske processer i og om skole-hjem-samarbejdet. Det er en viden, som 
primært retter sig mod brug i og refleksion i professionelle sammenhænge, fx 
på lærer- og pædagoguddannelsen, hvor der undervises i og om samarbejde 
med forældre. Evalueringer og undersøgelser peger på et behov for at kvalifi-
cere lærerne bedre til samarbejde med forældrene (Christiansen, Engsig og 
Schrøder, 2020) og afhandlingen tænkes at kunne medvirke til at styrke så-
danne intentioner i uddannelsessammenhænge.   
 
Samtidig beskriver og problematiserer afhandlingen også aktuelle diskurser og 
politikker om forældreinvolvering, hvilket gør, at den også kan have interesse 
for ’policymagere’ omkring skolen i relation til fremtidige overvejelser om po-
litikudvikling. Men hvad med forældrene? Selvom afhandlingen handler om 
forældreskab, er det ikke primært forældre, den er rettet imod, i hvert fald ik-
ke som en afhandling, hvor forældre kan læse om, hvad de skal gøre for at 
bidrage til deres børns situation. Det er der mindst to grunde til: Dels er der 
aktuelt rigtig mange, der udgiver bøger om, hvad forældre bør gøre for at ud-
vikle deres forældreskab, og ekspertråd til forældre medialiseres gennem sær-
lige blade, hjemmesider og facebooksider, der henvender sig til forældre 
(Damkjær, 2016, 2017). Dette kan blandt andet ses som en tendens til at ville 
professionalisere forældreskabet (se fx Aamann, 2017 for en gennemgang af 
litteratur om forældreskab). ’Professionaliseringstendensen’ kan risikere at 
medvirke til accelerering af præstationssamfundets idealer om at præstere me-
re og bedre på alle arenaer, hvilket kan medvirke til stress og en øget konkur-
rencementalitet (Petersen, 2016). Det kan det, ved at forældre bliver bevidste 
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om alt det, de kan og burde gøre på de mest ideelle måder, som ikke nødven-
digvis er i overensstemmelse med de materielle vilkår, som hverdagslivet ud-
folder sig indenfor. Afhandlingen ønsker ikke at bidrage til denne tendens, 
men vil i stedet placere sig et andet sted, hvorfra udforskning af forældreska-
bet har et andet sigte. Jeg er optaget af, at diskussionerne og refleksionerne 
om skole-hjem-samarbejde bringes ind i de rum, hvor den politiske og/eller 
den institutionelle definitionsmagt forhandles og præmisserne for skole-hjem-
samarbejdet sættes. På den måde anlægger jeg i mit arbejde et kritisk og pro-
blematiserende perspektiv, som ønsker at synliggøre styringsrelationers be-
tydninger for og i menneskers hverdagsliv (Smith, 1990, 2005; Widerberg, 
2015). Afhandlingen indskriver sig dermed i en videnstradition, som etnolo-
gerne Ehn og Klein kalder for en politisk engageret etnologi. I denne traditi-
on er hensigten, at forskningen stiller spørgsmål til det etablerede og har et 
ønske om, at den viden, som produceres og formidles, kan medvirke til at 
diskutere det bestående (Ehn og Klein, 1994)2. Med forandring mener jeg, at 
afhandlingens beskrivelser af forestillinger og praksisser i relation til skole-
hjem-samarbejdet og kritisk diskussioner af, hvad de betyder i menneskers liv 
eller kan komme til at betyde kan indgå i fremtidige diskussioner af skole-
hjem-samarbejde.   

Det betyder naturligvis ikke, at forældre ikke kan få noget ud af at læse af-
handlingen. Når jeg undervejs i afhandlingsforløbet har fortalt andre forældre 
om eksempler fra feltarbejde og/eller om foreløbige analyser, har det vakt 
genkendelse og ført til mange forskellige dialoger om og fælles udforskninger 
af oplevelser med samarbejdet med skolen. Det håber jeg også, at afhandlin-
gen kan bidrage til og på den måde også skabe refleksion hos forældre om-
kring de institutionelle betingelser, de indgår i og selv påvirker på forskellige 
måder. På trods af dette er afhandlingens primære læsermålgruppe de profes-
sionelle i og omkring skolen og skolens ’policymagere’, som jeg håber kan få 
glæde af afhandlingens fokus på mikro-politiske processer i relation til skole-
hjem-samarbejdet. Det er nemlig aktører, som har en stor definitionsmagt i 
relation til, hvordan og hvad skole-hjem-samarbejdet kan og skal handle om.  

2 Jeg vil ikke betegne mit arbejde som etnologi, men som tidligere nævnt som en 
form for hverdagslivssociologi. Min pointe her er, at jeg deler bestræbelser på og am-
bitionen om, at forskning skal medvirke til at stille spørgsmål til det bestående.  
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Afhandlingens opbygning  
Afhandlingen er udarbejdet som en monografi og består af fire dele og 12 ka-
pitler. Det anbefales, at den læses i kronologisk rækkefølge, men det vil også 
være muligt, at læse del 2 og del 3 hver for sig som selvstændige analyser.  
 
Del 1 Forældreskab, skole-hjem-samarbejde og svære skoleliv - indledende sonderinger og 
afsæt udgør afhandlingens metodologiske afsæt.  
 
I kapitel 1 beskriver jeg afhandlingens afsæt, dens relevans, forsknings-
spørgsmål og uddybede spørgsmålene i relation til mine begrebsforståelser og 
skitserer afhandlingens relevans i forhold til eksisterende forskning på feltet. 
Afslutningsvis beskriver jeg det empiriske materiale, som afhandlingen bygger 
på. I kapitel 2 Skole-hjem-samarbejde, forældreskab og skolepolitiske reformer – før og 
nu kontekstualiserer jeg afhandlingens fokus på skole-hjem-samarbejde og 
forældreskab historisk og aktuelt ved at redegøre for tre forskellige aspekter: 
skole-hjem-samarbejdets historie i Danmark, forandringer i barndom- og 
forældreskabs forestillinger og de senere års skolepolitiske reformer. Her 
trækkes på andres arbejde og kapitlets formål er at skabe et ’bagtæppe’ og en 
række orienteringer for de videre analyser. I kapitel 3 præsenteres og udfoldes 
afhandlingens metodologi, det vil sige både den videnskabsteoretiske tilgang 
og de teoretiske inspirationer i projektet, som skal ses i tæt sammenhæng 
med, hvordan projektet er blevet til, og hvilke konkrete metoder og tilgange 
jeg har benyttet mig i relation til skabelse af og analyse af empirisk materiale. 
Jeg beskriver, hvilke konkrete metoder jeg har anvendt, og hvilke muligheder 
og begrænsninger det har stillet mig overfor i vidensproduktionen.  
 
Herefter følger del 2: At gøre forældre til ressourcer. Policing af forestillingsverdener om 
’det gode (skole)forældreskab. I denne del fremanalyseres forestillinger om ’det 
gode (skole)forældreskab ud fra analyser af landsorganisationens Skole og 
Forældres råd og vejledninger til forældre. Del 2 er struktureret i fire kapitler, 
hvor der første kapitel beretter om det empiriske materiale og den analytiske 
fremgangsmåde. Her efter følger tre analysekapitler om materialer, som af-
sluttes med en afsluttende diskussion af fundene i materialet.  
 
Sidst kommer analysedel 3, Familieetnografier med fokus på samspilsformer mellem 
skole og hjem. Denne analysedel er ligesom del 2 struktureret med fire kapitler, 
hvor jeg i det første kapitel redegør for det etnografiske feltarbejde i familier-
ne og præsenterer etnografiske familieetnografier som viden og formidlings-
form. Desuden diskuteres min adgang til feltet og forskersubjektivitetens be-
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tydning i det etnografiske feltarbejde i og med familierne. Desuden beskrives 
mine etiske overvejelser. Og jeg beskriver også, hvad det ikke lykkedes for 
mig at gøre, som jeg havde planlagt, og hvor jeg derfor måtte gå andre veje i 
projektet. Sidst beskriver jeg, hvordan jeg i udarbejdelse og konstruktionen af 
de enkelte forældreetnografier har arbejdet med mine teoretiske perspektiver. 
Dernæst følger tre kapitler, som sætter fokus på forældres arbejde ved at 
zoome ind på tre forskellige familier og forældrenes mikro-politiske kampe.  
 
I afhandlingens sidste kapitel 12 opsamles afhandlingens centrale pointer og 
en perspektivering med forslag til diskussionstemaer om skole-hjem-
samarbejde.  
 
Til sidst i afhandlingen er der et dansk og et engelsk resumé.  
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Del 1:  
Forældreskab, 
skole-hjem-samarbejde 
og svære skoleliv  
- indledende sonderinger,
afsæt og kontekstualisering
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Kapitel 1: Indkredsning af forskningsinteresser, 
genstandsfelt og forskningsspørgsmål 
Som jeg har peget på i det indledende har jeg, i et vist omfang, fokus på de 
institutionelle og samfundsmæssige betingelser, og heraf følger også særlige 
teoretiske perspektiver, som gør det muligt at etablere sammenhænge mellem 
hverdagslivets ’små’ hændelser og den ’store’ historie. Inspirationen til at ar-
bejde på denne måde er inspireret af sociologen C. Wright Mills begreb ’soci-
ologisk fantasi’ (Wright Mills, 1959). Jeg udfolder afhandlingens teoretiske 
perspektiver og inspirationer løbende i afhandlingen, særligt i kap. 3, men 
grundlæggende er perspektiverne, jeg bringer på banen i afhandlingen, på for-
skellige måder rundet af en sammenfletning af det, jeg vil kalde en hverdags-
livs- og kultursociologisk interesse. Det vil sige, at jeg inddrager og sammen-
fletter teoretiske perspektiver, som sætter fokus på studier af diskurser om og 
praksisser i hverdagslivet som måder at skabe viden om samfundet og sam-
fundets institutioner på.  
 

’Hverdagslivssociologi er, som vi skal se, ikke blot rettet mod at forstå banale, 
minutiøse, trivielle og idiosynkratiske foreteelser eller intime og individuelle 
handlemønstre, som mange af dens kritikere vil påstå, men også mod at for-
stå og forholde sig til de samfundsmæssige og kulturelle kontekster, indenfor 
hvilke mennesker dagligt skaber mening, interagerer med hinanden, opret-
holder en social orden og får en sammenhængende tilværelse til at fungere. 
Relationen imellem mikro og makro er således essentiel for hverdagslivssoci-
ologi” (Jacobsen og Kristiansen, 2014, s. 11).   

 
Ligesom Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansens påpegning er min in-
teresse ikke kun rettet mod at forstå individuelle handlemønstre hos mødre 
som Louise, som vi mødte i det introducerende afsnit, men også at forstå 
Louises fortælling i relation til dens institutionelle og samfundsmæssige kon-
tekst. Hverdagslivssociologiske perspektiver er kun sparsomt belyst i relation 
til skole-hjem-samarbejde (se også Akselvoll, 2016; Dannesboe et al., 2012). 
En bibliometrisk undersøgelse fra 2008 om de sidste 40 års videnskabelige 
artikler om forældres deltagelse i deres børns læring viste således, at der in-
denfor de seneste 10 år var sket en markant stigning i andelen af psykologisk 
baserede forskningsartikler, mens artikler indenfor andre områder som fx so-
ciologi og pædagogik var faldet markant (Castello og Pepe, 2008 I: Ravn, 
2011). Meget forskning i skole-hjem-samarbejdet har haft et praksisrettet ud-
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viklingsfokus med fokus på partnerskaber, ’teknologi’ og kommunikation 
(Epstein, J. 2001; Nordahl, 2008, se også Akselvoll, 2016) eller et fokus på at 
fremvise de positive effekter ved forældreinvolvering for børns skolepræstati-
oner (Desforges og Abouchaar, A., 2003), hvilket jeg senere vender tilbage til. 
Forskningen har ikke i særlig høj grad forholdt sig udforskende eller proble-
matiserende til de samfundsmæssigt skabte præmisser, hverken for skole-
hjem-samarbejde eller for, hvad skole-hjem-samarbejdet betyder i (og for for-
skellige) familiers hverdagsliv. Dette er imidlertid det, som er denne afhand-
lings intention, hvorfor jeg stiller og forfølger følgende forskningsspørgsmål.  

Afhandlingens forskningsspørgsmål  
Hvordan kan forældres arbejde og mikro-politiske kampe beskrives og 
forstås i sammenhæng med samfundsmæssige, kulturelle og institutio-
nelle (op)fordringer til ’det gode forældreskab’? – belyst gennem, hvor-
dan forældre til børn, der har det svært i skolen, håndterer samarbejdet 
med skolen. 
 
Jeg introducerer nu relativt kort nogle af de centrale begreber og forståelser i 
forskningsspørgsmålet, da jeg vender mere grundigt tilbage til dem senere. 
Forskningsspørgsmålets fokus på forældres arbejde er inspireret af sociolo-
gens Dorothy Smith og den metodologi, hun har udviklet, som kaldes institu-
tionel etnografi, og dens fokus på at skabe viden om menneskers arbejde.  

There are at least two aspects of what I’m calling work knowledge. One is a 
person’s experience of and in their own work, what they do, how they do it, 
including what they think and feel; a second is the implicit or explicit coordi-
nation of his or her work with the work of others (Smith, 2005, 151). 

 
Med begrebet ’forældres arbejde’ sætter jeg fokus på, hvad forældre gør, ople-
ver og erfarer i mødet med skolen. Endvidere ser jeg forældres arbejde som 
arbejde, der implicit eller eksplicit koordineres med andres arbejde (fx lærere, 
børn og skoleledere), hvilket gør, at jeg ser dette arbejde som et, der bliver til 
relationelt og i sociale sammenhænge.  
 
Med samfundsmæssige, kulturelle og institutionelle (op)fordringer til ’det go-
de forældreskab’ menes, at forældreskab(else) bliver til, i relation til hvordan 
forældre opfordres til at være forældre i forskellige sammenhænge og på for-
skellige niveauer. Opfordringer kan fx være formuleret lovgivningsmæssigt, i 
medierne eller i den lokale skoles procedurer for skole-hjem-samarbejde. 
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Samtidig er der en anden side af opfordringer til ’det gode forældreskab’, da 
det indebærer en række fordringer til, hvordan forældre skal være. Begrebet 
(op)fordringer) har dermed en dobbelt betydning, da det både omhandler 
analyser af opfordringer til at gøre det ’gode’ forældreskab og samtidig om-
handler det blik for, hvad det fordrer af forældre at skulle investere tid og 
kræfter i at forsøge at leve op til samfundsmæssige, kulturelle og institutionel-
le forventninger om at være en ’god skoleforælder’ (Sparrmann et al., 2016). 
Jeg ser disse (op)fordringer som værende en del af den implicitte eller ekspli-
citte koordinering af forældres arbejde med andres arbejde. Og denne koor-
dinering fremanalyseres i afhandlingen med en kultursociologisk opmærk-
somhed.  
 
Forældres mikro-politiske kampe er en betegnelse for forældres performative 
ageren i hverdagens møder med skolen, som jeg ser som et element af foræl-
dres arbejde. I denne sammenhæng er jeg blandt andet blevet inspireret af 
Candace Clarks beskrivelse af mikro-politik: 

Micropolitics, like all politics, has to do with the creation and negotiation of 
hierarchy: getting and keeping power, rank, standing, or what I will call “so-
cial place” (Goffmann, 1951: 297). In everyday, face-to-face encounters and 
relationsships, we constantly monitor the shifting micropolitical balance. We 
want to know where we stand, relative to others at a given moment. And we 
want to have a say in negotiating our standing (Clark, 1990, s. 305).  

 
Clarks pointe om, at mennesker altid vil forsøge at få indflydelse ud fra en 
vurdering af den mikro-politiske balance, vi indgår i i hverdagslivets møder, 
og at vi alle ønsker at have en stemme i hverdagens situerede forhandlinger, 
er en teoretisk pointe, som er central i den måde, jeg forstår, hvad der er på 
spil i hverdagens møder med skolen. Med mikro-politiske kampe sætter jeg 
fokus på, hvordan dele af forældres arbejde kan anskues – som al politik – 
som skabelse af og forhandlinger om hierarkier og magt, samtidig med at jeg 
ser dem som daglige konkrete kampe for deres børns liv, hvor de ønsker at 
bidrage til, at børnene får et godt liv (Beck-Jørgensen, 1994).    
 
Afhandlingen sætter som beskrevet i indledningen særligt fokus på, hvordan 
forældre til børn, der har det svært i skolen, håndterer samarbejdet og arbej-
det med skolen.  
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Skole-hjem-samarbejdets ’blinde pletter’ 

At vide, hvad forældrene tænker og siger, når vi er færdige med mødet eller 
før mødet. Der gad jeg godt være en flue på væggen. Det ved vi jo ikke ret 
meget om (afdelingsleder, samtale med en ledelsesgruppe).  

 
Det kan muligvis forekomme mærkværdigt, at jeg her tager afsæt i en udtalel-
se fra en af skolens professionelle, når afhandlingen handler om forældre og 
idealer og praksisser i forældreskabet i relation til samarbejdet med skolen. 
Pointen med dette er, at udtalelsen illustrerer, hvorfor der er brug for mere 
viden om moderne forældreskabspraksisser, og hvorfor der er brug for et fo-
kus på forældreperspektiver på samarbejdet, hvis vi ønsker at forstå samar-
bejdet og de problemer, som de professionelle oplever i hverdagen, bedre. 
Der har i de sidste 15 år været fokus på, at de professionelle finder, at samar-
bejdet med forældre kan være vanskeligt at håndtere (Hasle og Rasmussen, 
2008; Hein, 2012; Tordrup, 2017).   
 
Som lederen her peger på, har de professionelle ’blinde pletter’ blandt andet 
af den grund, at de er placeret i en institutionel position, som er anderledes 
end forældrenes (Højholt og Røn Larsen, 2016). Afhandlingen tager sit afsæt 
her, fordi jeg med ph.d.-projektet har været og er motiveret af et ønske om at 
bidrage med ny viden om skole-hjem-samarbejdets ’blinde pletter’, som vil 
kunne bidrage til refleksion og potentiel udvikling af skole-hjem-samarbejdet. 
 
Jeg vil her pege på tre aspekter, som forskningsspørgsmålet og afhandlingen 
er motiveret af, og som den eksisterende forskning om skole-hjem-relationer i 
en dansk kontekst kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med. Det er 
disse aspekter, som afhandlingen ønsker at sætte særligt fokus på, da de kan 
bidrage til ny viden om skole-hjem-samarbejdets ’blinde pletter’:  
  
a) Forældres oplevelser og erfaringer med samarbejdet 
b) Forhandlinger, konflikter og engagement(er) i samarbejdsrelationer mellem 
forældre og professionelle  
c) Samfundsmæssiggørelse af samarbejdsrelationer og udforskning af sam-
menhænge og brudflader mellem samfundsmæssiggørelse af samarbejdsrelati-
oner og forældres hverdagsliv.   
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Mikro-politiske processer på to måder – policing og kampe 
Afhandlingen skaber viden om mikro-politiske processer i skole-hjem-
samarbejdet på to forskellige måder: dels ved at sætte fokus på, hvordan fore-
stillinger om forældres roller i samarbejdet bliver til og udtrykkes i råd og vej-
ledninger om skole-hjem-samarbejde, og dels ved at sætte fokus på, hvordan 
forældre i hverdagslivet håndterer samarbejdet, når børn har det svært i sko-
len. 
De to måder afspejles formidlingsmæssigt ved, at afhandlingen består af to 
dele, som tager udgangspunkt i to forskellige former for empirisk materiale.  
 
Den første analysedel af afhandlingen består af fire kapitler, som jeg har kaldt 
”At gøre forældre til ressourcer - Policing af forestillingsverdener om det ’gode’ (sko-
le)forældreskab”, hvor jeg med et nedslag i Organisationen Skole og Forældres 
materialer fremanalyserer, hvordan forældres roller i samarbejdet bliver til og 
udtrykkes i råd og vejledninger igennem det, jeg kalder for to ’involverings-
maskinerier’ (’familielæringsmaskineriet’ og ’trivselsmaskineriet’). Det empiri-
ske materiale i denne del af afhandlingen består af tekstdokumenter.  
 
Afhandlingens anden analysedel består af fire kapitler med overskriften ’For-
ældres arbejde og mikro-politiske kampe mellem engagement, håb og afmagt’. Her går 
jeg tæt på forældres levede hverdagsliv og præsenterer tre Forældreet-
nografier. Forældreetnografierne er udviklet på baggrund af et længerevaren-
de etnografisk inspireret feltarbejde, hvor jeg har fulgt forældre i deres hver-
dagsliv. Det empiriske materiale, som analyserne i denne del baserer sig på, 
består af etnografiske feltnoter, fotografiske feltnoter, interviewudskrifter og 
skriftlige materialer indsamlet i forbindelse med feltarbejdet.   
 
Sammenhænge mellem de to analysedeles forskellige fokus på mikro-
politiske processer diskuteres løbende igennem afhandlingen, særligt i 
metodologikapitlet i del 1 og i det afsluttende kapitel. Grundlæggende 
ser jeg den første del som analyser af ’skabeloner’ for idealer om ’det 
gode forældreskab’, som indgår i det, jeg kalder for et kulturelt land-
skab for forældreskab (Francis, 2015). I kapitel 2 skitserer jeg inspirati-
onen til at se dette landskab som opkomsten af et ’intensivt forældre-
skab’, både i relation til den historiske udvikling af skole-hjem-
samarbejdet og som en bredere tendens. I den anden analysedel med 
forældreetnografierne udforskes, hvordan forældre forholder sig og 
håndterer forældreskabet, når børn har det svært i skolen. 
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Denne inddeling er inspireret af Charlotte Faircloths antagelse om at 
der forefindes ’cultural scripts’ (som jeg oversætter til begrebet ’skabe-
loner’) for ’det gode forældreskab’, som forældre responderer på, per-
former og forhandler deres praksisser i relation til (Faircloth, 2014a). 
Når jeg betegner begge analyser som analyser af mikro-politiske pro-
cesser, er det således på to forskellige niveauer og i to forskellige be-
tydninger. Det ene mikro-politiske niveau omhandler, hvordan en 
dagsordensættende forældreforening skaber forestillinger om det gode 
forældreskab gennem aktiv policing af råd og vejledninger med kon-
krete anvisninger til, hvordan forældre kan og bør udøve deres foræl-
dreskab. Det andet mikro-politiske niveau omhandler forældres levede 
liv og det, som jeg, efterhånden som feltarbejdet skred frem, kom til at 
opleve, betragte og belyse som forældres mikro-politiske kampe for at 
forbedre deres børn liv(smuligheder). At begribe det på denne måde 
fandt jeg teoretisk inspiration til hos kultursociolog Charlotte Palludan, 
som kaldte det for forældres performative mikro-politiske kampe (Pallu-
dan, 2008, 2012).  
 
Analysedelene kan således læses som to selvstændige analyser, der hver kan 
stå for sig selv, men jeg sammenfletter dem også som analyser, jeg forsøger at 
bringe i spil med hinanden. Inspirationen til denne analytiske tænkning om at 
kunne sammenflette analyserne har jeg fundet hos sociologen Dorothy 
Smiths institutionelle etnografi, som jeg anvender som en analytisk dåseåbner 
til at få øje på sammenfletninger mellem forskellige niveauer af mikro-
politiske processer. Hos Smith er det grundlæggende forskningsperspektiv at 
det lokale og situerede må forstås i sammenhæng med makropolitiske og 
translokale styringsrelationer (Smith, 2005).  

Forældres oplevelser og erfaringer med samarbejdet med 
skolen  
Udsagnet fra lederen om det manglende kendskab til, hvad forældre ’gør’ 
udenfor skolen, viser hen til en større problemstilling om, at der i praksis og i 
forskningssammenhæng mangler viden om, hvad forældre oplever, erfarer og 
gør i relation til samarbejdet, når de ikke er i direkte kontakt med de professi-
onelle (Dannesboe et al., 2012). På en måde kan det betegnes som samarbej-
dets ’black box’ set fra de professionelles perspektiv.  
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Antagelsen i og håbet med denne afhandling er, at mere opmærksomhed på 
disse aspekter af samarbejdet og forældres måder at håndtere samarbejdet 
med skolen kan medvirke til nye refleksioner over dilemmaer, problemer og 
muligheder i samarbejdsrelationerne. Min pointe er også at præsentere et blik 
på samarbejde som andet og mere end det, som foregår på møder, til skole-
hjem-samtaler eller som forældreintrakommunikation. Skole-hjem-samarbejde 
er på spil og nærværende for forældre i deres hverdagsliv. Forskningsmæssigt 
ved vi ikke ret meget om, hvordan det er på spil, eller hvad eller hvordan det 
bliver og gøres nærværende i hverdagslivet. 
 
Et aspekt af dette kan med et begreb fra Erving Goffman betegnes som for-
ældres ’backstage’-arbejde (Goffman, 1959) i relation til skolen, hvor ’front-
stage’-arbejdet kan beskrives som de fysiske eller virtuelle møder med lærerne.   
I dansk sammenhæng har Bach (2011), Dannesboe (2012), Palludan (2012), 
Akselvoll (2016) og Hein (2012) bidraget med væsentlige indsigter om samar-
bejdets følsomme karakter og belyst forskellige aspekter af forældres ’back-
stage’-arbejde3. Særligt hos Palludan vises det, hvordan forældre kan benytte 
hinanden (hvis de er to om forældreskabet) til at samtale om skolen og kunne 
finde strategier til at indgå i samarbejdet med skolen, hvilket adskiller sig fra 
mulighedsbetingelser for den enlige mor og hendes ’backstage’-arbejde (Pal-
ludan, 2012). ’Backstage’-metaforen, ser jeg ikke som velegnet til at begribe alt 
det, forældre gør derhjemme i relation til skolen, hvorfor jeg igennem afhand-
lingen benytter mig af flere greb til at indkredse, hvad der er på spil for foræl-
drene. Det har de ovenstående forskere på forskellige måder givet nogle bud 
på, da det fælles for dem er, at de enten har bevæget sig ind i familielivet 
og/eller interessereret sig for forældres perspektiver og praksisser.  
Det er indsigter, som denne afhandling ’står på skulder af’ og inddrager lø-
bende. Det særlige ved denne afhandling i den forbindelse er, at den handler 
om forældre, som har børn, der har det svært i skolen, hvor de øvrige studier 
(på nær Hein (2012), som har fokus på mobning4) har haft et mere alment 
fokus på skole-hjem-samarbejdet eller set på sociale forskelle, som det grund-
læggende perspektiv. Vil vi vide mere om forældres arbejde, fx deres ’backs-

 
3 Ingen af dem bruger dog Goffmans begreb om backstage-arbejde, men deres analy-
ser giver for mig indsigt i dele af dette arbejde ved, at vise aspekter af, hvordan foræl-
dre forholder sig til skolens krav og forventninger hjemme hos sig selv og/eller be-
skæftiger sig med forældres refleksioner over skolens eller lærernes reaktioner i for-
bindelse med konkrete møder.   
4 Og i øvrigt påpeger Hein, at hun i sin gennemgang af forskningslitteratur på dette 
område ikke kunne finde frem til kvalitativ forskning, som beskæftigede sig med for-
ældrepositioner i elevmobning.  
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tage’-arbejde i relation til samarbejdet, fx hvordan de forbereder sig til møder 
med lærerne, og hvad det består af for forskellige forældre, er det nødvendigt 
at bevæge sig ind i familierne og interessere sig for deres oplevelser og erfa-
ringer med samarbejdet og spørge nysgerrigt til dette. Med oplevelser og erfa-
ringer forsøger jeg at indfange to sammenhængende, men også forskellige 
aspekter af menneskers beretninger om deres liv. Oplevelser ser jeg som be-
retninger om begivenheder eller hændelser, vi har deltaget i, fx en beretning 
om en konkret skole-hjem-samtale, mens jeg med erfaringer mener de beret-
ninger om sansninger og fornemmelser, som bliver internaliseret i mennesker 
over tid, fx erfaringer med at blive mødt tillidsfuldt eller med mistillid, som 
viser sig i menneskers beretninger.  
 
Afhandlingen søger at bidrage med ny viden om folkeskolens inklusionsbe-
stræbelser (Ratner, 2013; Røn Larsen, 2011) set fra et forældreperspektiv. En 
sådan viden peger et omfattende litteraturreview om forældresamarbejde og 
inklusion på som noget, der særligt mangler viden om (Røn Larsen et al., 
2014, s. 54).  
 
Det har været og er en central kundskabsambition i projektet at skabe viden 
om det arbejde, som forældre gør, som ofte er usynligt for de professionelle. 
Dele af dette arbejde kan med udgangspunkt i Beck Jørgensens hverdagslivs-
forskning anskues som et arbejde, som er upåagtet, dvs. arbejde, som vi gør, 
uden at vi bemærker, at vi gør det (Beck Jørgensen, 1994). Sigtet er i øvrigt 
også at diskutere og vise, hvordan der kan skabes kontekstsensitiv viden om 
forældres samarbejde med skolen, når børn har det svært i skolen. 
 
Jeg vil argumentere for, at vi har brug for kvalitativ forskning med et udfor-
skende perspektiv sammen med de mennesker, forskningen handler om. Jeg 
argumenterer for, at etnografisk inspireret feltarbejde, som følger forældre i 
deres hverdagsliv over en længere periode med en orientering mod det arbej-
de, forældrene gør, og den mening, de subjektivt tillægger deres arbejde, har 
en række potentialer i oparbejdelsen af denne type viden. I den forbindelse 
trækker jeg på forståelsen af, at mening opleves subjektivt, men skabes socialt 
i menneskers samspil med hinanden og i sammenhæng med samfundsmæssi-
ge institutioner og diskurser (Smith, 2005; Francis, 2015).   
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Forhandlinger, konflikter og engagement(er)  
i samarbejdsrelationer  

Nogle gange så kan man føle sig trådt over sin professionalitet, når nogen af 
dem (forældrene) mener, de ved, hvad der er bedst at gøre. (Samtale med læ-
rer efter et forældremøde).    

 
Når læreren her fortæller, at hun føler sig trådt over sin professionalitet, er det 
lejlighed for mig til at pege på, at jeg i denne afhandling grundlæggende for-
står skole-hjem-samarbejde som et samarbejde, der konstant er til forhand-
ling, og som i udgangspunktet er konfliktuelt (Røn Larsen, 2005). Forældre og 
lærere (og andre professionelle og andre familiemedlemmer og venner mv.) 
indgår i det, som hverdagslivsforskeren Agnes Andenæs kalder ’kæder af om-
sorg’ (Andenæs, 2011). De deler ansvar for barnets udvikling og trivsel, men 
gør det fra forskellige perspektiver og ståsteder (Dencik, 1999; Schmidt, 
2017).  
 
Det betyder, at jeg anskuer og interesserer mig for samarbejdet som noget, 
der forhandles mellem professionelle, forældre og børn i mellemmenneskelige 
interaktioner i en institutionel ramme eller i relation til en særlig institutionel 
ramme i en lokal sammenhæng. Læreren gav udtryk for, at nogle af forældre-
ne trådte over hendes grænser som professionel autoritetsperson. Da jeg sad i 
rummet og efterfølgende skrev mine fortolkninger af det observerede ned, 
kunne jeg se det som en måde at fortolke, hvad der skete på, men forældrenes 
reaktioner kunne også tolkes på andre måder. På mødet var der mange foræl-
dre, som gav deres mening til kende om, hvad læreren skulle gøre, men lære-
ren indledte samtidigt mødet med, at hun gerne ville have en dialog om, hvad 
de skulle gøre ved uroen i klassen. 
 
Forældrene tog denne invitation til dialog til sig på forskellige måder, og nogle 
kom med gode råd til læreren om pædagogiske tilgange eller metoder, hun 
kunne anvende. Invitationen til dialog om uroen i klassen førte altså til, at 
nogle af forældrene mente noget om undervisningen og gav gode råd til lære-
ren, fx om hvordan hun kunne sige det, børnene gerne måtte gøre, fremfor at 
sige, hvad de ikke skulle. Forældrene havde – fornemmede jeg - de bedste in-
tentioner om, at ville være med til at gøre noget ved det problem om uro, 
som læreren oplevede, fortalte om og indbød dem til dialog om. Og nogle af 
deres forslag rettede sig mod læreren og pædagogens undervisning, mens an-
dre handlede om, at forældrene kunne komme med i undervisningen for at 
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vise børnene, at de mente dét med ro seriøst, eller de kunne hænge klassereg-
lerne op på køleskabet derhjemme og snakke om dem hver dag.  
 
Råd om forhold på skolen, som omhandlede lærerens arbejde, var tilsynela-
dende ikke det, læreren mente, forældrene skulle blande sig i eller burde mene 
noget om. Her trådte de ind over hendes professionalitet. Hendes respons på 
forældrenes indlæg var, at hun så uroen i klassen som et udtryk for, at elever-
ne ikke var ’undervisningsparate’, og det var noget forældrene, måtte tage op 
med deres børn derhjemme. Børnenes ’uro’ så dermed ud til at blive forstået 
som fejl ved forældrenes opdragelse af deres børn. For forældrene så det ud 
til, at invitationen til dialog om problemet med uro i klassen også blev ansku-
et som en mulighed for at forhandle om forskellige problem- og løsningsfor-
ståelser. Jeg talte ikke med forældrene i denne klasse efterfølgende. Men lære-
rens fortolkning af situationen som forældre, der trådte over hendes professi-
onalitet, gjorde mig (endnu) mere nysgerrig på at undersøge, hvordan 
forældre oplever og håndterer skolens invitationer til samarbejde. Hvad anses 
for eksempelvis for at være, med etnologen Karen Ida Dannesboes begreb, et 
’passende engagement’? (Dannesboe, 2012). Hvordan forældre forsøger at 
agere med et ’passende engagement’, og hvad det er, der kulturelt og politisk 
skaber konteksten for dét, der anses for at være ’passende engagement’, er 
centrale spørgsmål i afhandlingen.  
 
Forskningsmæssigt findes der ikke meget viden om, hvordan det ’passende 
engagement’ forhandles mellem lærere og forældre set fra forældrenes stå-
sted(er). Hvad inviteres forældre til at engagere sig i? Og hvordan afkoder og 
lever man som forælder op til, hvad der er et ’passende engagement’? Og 
hvordan forhandler de på forskellige måder det ’passende engagement’? Hvad 
sker der, hvis man ikke kan udvise et ’passende engagement’? Og hvor kom-
mer forestillingerne om ’det passende engagement’ i skole-hjem-samarbejdet 
egentlig fra? Hos Dannesboe (2012) har begrebet ’passende engagement’ af-
sæt i en Foucaudiansk styringsforståelse:  
 

I den optik kan man sige, at engagement ikke er noget den enkelte besidder, 
men kan anskues som handleformer, der produceres gennem bestemte magt-
videns relationer. (Dannesboe, 2012, s. 77).  

 
En af pointerne hos Dannesboe, som jeg også lader mig inspirere af, er, at 
hun viser, hvordan skolen arbejder på at fremme familiernes engagement på 
bestemte måder, hvor de forventes at være læringsassistenter i familien og 
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dem, der bør have ansvar for børns opførsel i skolen (Dannesboe, 2012, s. 
78). I afhandlingens første analysedel ser jeg på, hvor forestillinger om ’det 
passende engagement’ kan kobles til særlige ideer om forældreinvolvering, 
som formes mellem konkrete råd og vejledninger til forældre, skolepolitiske 
visioner og undersøgelser og forskning. Hvor Dannesboe viser, hvordan det 
’passende engagement’ produceres gennem Forældreintra, nyhedsbreve og 
skole-hjem-samtaler i de lokale situerede sammenhænge, hun har studeret, har 
jeg i denne del fokus på, hvordan forestillinger om det ’passende engagement’ 
også skabes et andet sted i det, som jeg kalder for ’det skolepolitiske maskine-
ri’, nemlig i måderne, som dagordner om forældre aktivt formuleres og kom-
munikeres som mere almene politikker.    
 
I afhandlingens anden analysedel søger jeg med et hverdagssociologisk blik at 
komme tæt på, hvordan samarbejdet forhandles i hverdagen, og hvordan for-
handlingerne om blandt andet at udvise ’det passende engagement’ får betyd-
ning for forældrene på forskellige måder, når forhandlinger ses fra forældre-
nes ståsteder. Dvs. at jeg ser på, hvordan forældre engagerer sig, og hvilke be-
grundelser de giver for deres engagement(er) i skole-hjem-samarbejdet. Med 
begrebet forhandlinger vil jeg gerne betone, at skole-hjem-samarbejdet hele 
tiden er til forhandling mellem de forskellige aktører, som deltager i de sociale 
interaktioner, hvor aktørerne fx kan handle strategisk og intentionelt for med 
Goffmans ord ikke at tabe ansigt og/eller bevare den sociale samhandlings-
orden (Goffman, 1990/1959). Jeg interesserer mig således for, hvordan for-
ældres arbejde i samarbejdet med skolen også handler om forældres overve-
jelser om, hvordan man indgår bedst muligt i forhandlinger om barnets liv, og 
hvordan man oplever og erfarer at indgå i disse forhandlinger.   
 
Samtidig søger jeg at forstå episoder som den ovenstående om uro i klassen 
som mere end en lokal og situeret handling, men som episoder, der kan for-
tolkes som værende indvævet i generaliserede og generaliserende sociale rela-
tioner (Smith, 2005; Widerberg, 2015). Det kalder jeg også for en interesse for 
samfundsmæssiggørelsen af samarbejdsrelationerne mellem skole og hjem. 
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Samfundsmæssiggørelse af samarbejdsrelationer  
mellem skole og hjem 
I et interview med to lærere i en famlieklasse taler jeg med dem om forældres 
ansvar i skolen.  

Jimmy: Det er jo meget ansvar, man skal tage som forældre, eller hvordan 
tænker I om det?  

Lærer: Jo, jo, men det er jo sådan, det er for os alle sammen, det er jo sam-
fundet, der stiller krav om det. Vi skal jo alle tage mere ansvar, ik? (Fra inter-
view med lærere i en familieklasse).  

 
Udsagnet fra læreren i familieklassen illustrerer nødvendigheden af at forstå 
skole-hjem-samarbejde som indlejret og indvævet i række samfundsmæssige 
forandringsprocesser med stigende forventninger og krav til den enkelte bor-
ger om at tage (større) ansvar for egen udvikling. Afhandlingens fokus på 
skole-hjem-samarbejdet anskues som en adgang til at kunne foretage analyser 
af samfundsmæssige forestillinger og idealer om ’det gode forældreskab’ 
(Sparrmann et al., 2017). En række analyser viser her, hvordan det at gøre det 
’gode forældreskab’ har stærke sammenhænge til det intensiverede samarbejde 
med skolen (Akselvoll, 2016; Forsberg, 2009; Dannesbo, 2012). Analyser vi-
ser også, hvordan skolen bliver en arena, hvor det at fremvise sit forældreskab 
(Finch, 2007) på bestemte måder bliver særdeles vigtigt som distinktionsmar-
kør (Aamann, 2017; Akselvoll, 2016; Bach, 2011). Hvad det betyder, når ens 
barn har det svært i skolen, er et opmærksomhedspunkt, jeg har forfulgt i 
projektet og forfølger her i afhandlingen.  
 
I mine analyser sætter jeg fokus på de måder, som opfordringer til at tage an-
svar bliver tæt knyttet til forestillingen om øget forældreinvolvering i børns 
skolegang. Lærerens udsagn og spørgsmål om, at samfundet kræver, at vi alle 
skal tage mere ansvar blev dermed også et afsæt for at udforske, hvordan ak-
tuelle idealer og praksisser om øget ansvarliggørelse af forældre (se også 
Knudsen, 2010; Knudsen og Åkerstrøm, 2013) manifesterer sig, som en del af 
en samfundsmæssig bevægelse mod større individualisering af ansvar, som 
staten via de ’velfærdsprofessionelles’ arbejde med borgerne skal søge at mu-
liggøre (Rose, 1999).  
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Det er også en bevægelse, som kan forstås i relation til samfundsdiagnostikker 
om bevægelsen fra en velfærdsstat til en konkurrencestat (Pedersen, 2011) og 
udviklingen af et præstationssamfund (Petersen, 2016). Politilogen Ove Kaj 
Pedersens meget offentligt omtalte og diskuterede teori om konkurrencesta-
ten fokuserer på, hvilke opgaver staten skal løse, og hvordan den organiseres, 
og hvordan den styrer og kontrollerer sine borgere og offentlige institutioner. 
Analyserne er foretaget ud fra omfattende læsninger af nationale og internati-
onale policytekster over en relativ lang historisk periode (Pedersen, 2011, 
2016). Pedersen viser, hvordan der er sket omfattende forandringer i de idea-
ler og værdier, menneskesyn og syn på fælleskaber, som karakteriserede efter-
krigstidens velfærdsstat, og den stat, vi aktuelt befinder os i, og som han kal-
der konkurrencestaten. Han viser, hvordan det, han kalder ”den politiske kul-
tur”, har forandret sig (Pedersen, 2011).  
 
Han påpeger, at med konkurrencestaten som statskonstruktion forandres 
formålet med folkeskolen også, hvilket han ser som et afgørende skifte i vær-
dipolitikken. Han konkluderer på baggrund af læsninger af lovgivning om 
folkeskolen, at den:   

(…) for første gang i sin mere end 160-årige lange historie – ikke mere har 
som sin primære opgave at danne den enkelte til at være borger eller deltager 
i et demokrati, men at udvikle den enkelte til ’soldat’ i nationernes konkur-
rence (Pedersen, 2011, s. 172).  

 
Set i forhold til identifikationen og diskussionen af den øgede ansvarliggørelse 
af forældre er Pedersens analyse af tranformationen af den danske stat fra en 
velfærdsstat til en konkurrencestat væsentlig at diskutere betydningen af. 
Samarbejde med forældre som skolens primære samarbejdspartner har været 
indskrevet i folkeskoleloven siden 1974, men hvad der skal samarbejdes om, 
påvirkes blandt andet af udviklingstendenser i statens styring og skolepolitiske 
visioner (Ravn, 2011), hvilket jeg udfolder i kapitel 2. I diagnosen af et præ-
stationssamfund fremføres det, at det er blevet et ideal, at alle forventes at 
skulle præstere mere og præstere hele tiden (Petersen, 2016).   
 
Diagnostikkerne konkurrencestaten og præstationssamfundet er brede sam-
fundsdiagnoser, som jeg inddrager i afhandlingen som væsentlige analyser og 
kritikker af samfundets aktuelle udvikling. Jeg ser dem som vigtige optikker, 
som kan medvirke til at forstå og problematisere udviklingstendenser i relati-
on til forældreskab og skole-hjem-samarbejde i et sociologisk perspektiv. De 
forholder sig dog ikke meget til konkrete mikro-politiske processer, kampe og 



35 

sociale praksisser i hverdagslivet (se fx Gilliam, 2015 for en lignende kritik af 
Ove Kaj Pedersens konkurrencestatsteori). Trods denne kritik ser jeg diagno-
stikkerne som centrale og vigtige bidrag til at forstå forandringer i politik og 
kulturelle strømninger i det danske samfund.  
 
Uddannelsesforskeren Katrin Hjort har med begrebet ’konglomeratstat’ peget 
på, at den aktuelle statskonstruktion bedst kan anskues som en hybrid stats-
konstruktion, som indeholder elementer fra konkurrencestaten, fra det priva-
te velfærdsmarked og fra den klassiske nordiske velfærdsstat (Hjort, 2015, s. 
39). Hermed gør hun opmærksom på, at der er flere diskurser i spil, og er me-
re varsom med at afgøre, hvilken statsfortælling som har vundet ’diskurskam-
pen’. Blikket for, at det ikke er ensidig fortælling om staten, der kan fortælles, 
men at det er en ’konglomeratstat’, kan medvirke til at kunne nuancere analy-
serne og få øje på, hvordan der kan være forskellige diskurser i spil på samme 
tid, som påvirker relationer mellem skole og hjem, afhængig af om man fx ser 
velfærd som social service, som investering, som social kompensation eller 
som social garanti. Hun har sammen med den svenske uddannelsesforsker 
Carola Aili vist, hvordan fx læreres arbejde kan belyses gennem sådan en 
prisme. De viser, hvordan prioriteringskompetence bliver en væsentlig kom-
petence for lærerne, når de stilles overfor konkrete dilemmaer i hverdagen, 
hvor forskellige organiseringer af og forståelser af velfærd hele tiden er i spil i 
arbejdet (Aili og Hjort, 2010). 
 
Samlet ser jeg det som åbne empiriske spørgsmål, hvordan og hvorvidt de 
ovennævnte samfundsdiagnostikker sætter sig igennem i hverdagslivet. Jeg ser 
derfor sådanne overordnede samfundsdiagnostikker som en art søgemodel-
ler/opmærksomhedsmatricer, som kan bringes med ’ud i feltet’. I afhandlin-
gen anlægger jeg derfor et blik på relationer mellem lærere, forældre og børn 
imellem som relationer, der må forstås som indlejrede i større sociale og kul-
turelle strukturer. Strukturer, som aktørerne både påvirkes af, men også selv 
påvirker.  
 
Kultursociolog og børneforsker Kim Rasmussen skriver om børn og voksnes 
hverdagsliv, at det er samfundsmæssiggjort (Rasmussen, 2004, 38).  

Det betyder, at man som barn er underlagt noget, man selv er del af, ligesom 
det betyder, at man er genstand for noget, man selv er aktør i. Disse ejen-
dommelige dobbeltheder synes at gælde som en grundbetingelse for hver-
dagslivet (børn såvel som voksnes). (Rasmussen, 2004, s. 38).  
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Når jeg skriver om forældres hverdagsliv, er det med særlig interesse for, hvad 
mødet med skolen (og andre ’velfærdsprofessionelle’ i andre ’børne-
/familieinstitutioner) betyder for og i forældres hverdagsliv. Det vil sige, at 
afhandlingen vil bidrage med viden om, hvordan forældres hverdagsliv sam-
fundsmæssiggøres aktuelt i relation til samarbejdet med skolen.  
 
Forældre er således både genstand for de samfundsmæssige idealer om, hvor-
dan (skole)forældreskabet bør gøres, samtidig med at de også er aktive aktører 
i at gøre og skabe (skole)forældreskab. Det er mit håb, at afhandlingens analy-
ser kan medvirke til identificering af og diskussioner af, hvad de aktuelt do-
minerende forældreskabsidealer om involvering, som jeg fremanalyserer i af-
handlingens første analyse del betyder for og/eller gør ved børn, forældre og 
professionelles relationer til hinanden.  

Udfoldelse af centrale begreber i forskningsspørgsmålene  
I det følgende udfolder jeg de centrale begreber og begrebsforståelser, som 
indgår i forskningsspørgsmålet.  

At håndtere – at indfange hvad forældre ’gør’ 
Afhandlingen søger grundlæggende at forstå, hvordan forældre håndterer 
samarbejdet med skolen. Begrebet ’håndtere’ er ikke tilfældigt valgt, men føl-
ger en veletableret og voksende forskningsmæssig interesse for at forstå, hvad 
mennesker gør i hverdagslivet. Begrebet bygger endvidere på en forståelse af, 
at alle mennesker i deres omgang med omverdenen møder udfordringer og 
problematikker, som de skal håndtere, (og lære at håndtere), og at de har for-
skellige sociale forudsætninger for at kunne håndtere forskellige problematik-
ker, som opstår i deres hverdagsliv. Ved at fokusere på håndtering som be-
greb vil jeg ikke blot beskrive, hvad mennesker gør, men begrebet rummer 
også en vilje til at forstå deres intentioner, erfaringer og følelser i relation til 
det, de gør. Afhandlingen fokuserer særligt på samarbejdet med skolen og de 
problematikker, der opstår i hverdagslivet, når børn har det svært i eller med 
skolen, og fokuserer på, hvordan forældre over længere tid forholder sig og 
agerer i samarbejdet med skolen. Slås ordet ’håndtere’ op i den danske ordbog 
har ordet forskellige, men beslægtede betydninger:  
  

behandle noget, fx et redskab eller et instrument, ved at bruge det rigtigt (….)  
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1.a. underkaste behandling eller bearbejdning (….) 1.b. beskæftige sig med 
noget eller nogen med henblik på fx undersøgelse eller beslutning.  

(http://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=håndtere&query=håndtering – hentet den 21. 
august, 2016).  

  
Ordbogens beskrivelse af ordet giver anledning for mig til at pege på, at min 
forståelse af at håndtere noget har at gøre med nogle dynamiske processer 
mellem den enkeltes handlinger og mødet med omverdenen. Her har jeg fo-
kus på, hvordan mennesker aktivt søger at håndtere hverdagslivets udfordrin-
ger og betingelser (Beck Jørgensen, 1992). Jeg ser det som et begreb, der kan 
indfange, at forældres måder at møde skolen på og forsøg på at leve op til in-
stitutionens forventninger kan anskues som en form for håndværk, dvs. som 
noget, der skal mestres gennem kropslig og sproglig gøren. Spørgsmålet er, 
hvad det for et håndværk, forældre skal mestre? Det kan fx være evnen til at 
håndtere at være på Forældreintra, at være til skole-hjem-samtalen eller at 
hjælpe med lektier. Det er også et møde, hvor den enkelte forælder må arbej-
de med at bearbejde indtryk og krav. Forældre og børn indgår i en række 
standardiserede riter og praksisser, som indgår i skole-hjem-relationen, og 
som defineres af skolen og en række selvfølgeliggjorte praksiskoncepter, som 
også kan anskues som institutionelle teknologier (hvilket blandt andet er vist 
af Knudsen, 2010 og Dannesboe et al., 2012) og som har som mål at hjælpe 
barnet videre i sin skolegang (uddybes i kapitel 2). De institutionelle teknolo-
gier indgår som del af (op)fordringer til forældres arbejde, hvilket jeg frem-
analyserer i afhandlingens første analysedel, mens jeg i den anden del ser på, 
hvordan forældre bearbejder, modsætter eller tilpasser sig disse.    
 
Det er også et møde, hvor man hele tiden beskæftiger sig med at gøre noget 
med henblik på noget, der (potentielt) kan få betydning for ens barn i fremti-
den, hvilket indgår i den tredje del af betydningen af ordet. Med verbummet 
’(at) håndtere’ søger jeg at tydeliggøre, at jeg ønsker at undersøge forældres 
samarbejde med skolen med et ontologisk udgangspunkt, hvor jeg ser men-
nesket som en aktiv deltager i et hverdagsliv, som er indvævet i sociale struk-
turer og kulturelle forståelser, som skaber problemer, udfordringer og mulig-
heder, som den enkelte skal håndtere. Ikke at gøre noget eller at være tavs ser 
jeg dermed også som ’aktive’ aktiviteter, som kan have stor betydning for den 
måde, man håndterer forskellige problemer på. Det ligger således op af en so-
cialinteraktionisk forståelsesramme, men med et særligt perspektiv på foræl-
dres håndteringer i samspil med de institutionelle procedurer og forståelser, 
som virker sammen med deres håndteringer. Det er altså ikke de sociale in-

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=h%C3%A5ndtere&query=h%C3%A5ndtering
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teraktioner mellem forældre, lærere og børn i sig selv, jeg ønsker at undersø-
ge, men forældres håndteringer af samarbejdet, og centralt for dette er de in-
tentioner, følelser og tanker, som indgår i måderne, forældre selv begrunder 
deres håndteringsarbejde på.  

Skole-hjem-samarbejde som et åbent begreb  
Begrebet samarbejdet indgår i forskningsspørgsmålet som et åbent begreb. 
Samarbejde mellem skole og hjem ser jeg som noget, der defineres, indholds-
udfyldes og kæmpes om, både som politiske diskurser og i hverdagslivets 
praksisser. Hvad betyder det, at noget betegnes som et samarbejde? Hvem 
definerer det som et samarbejde? Hvor kommer kategorien fra, og i hvilke 
sammenhænge bliver samarbejdet italesat? Hvad indeholder kategorien om 
samarbejde? Hvem har interesse i at betegne relationer mellem skole og hjem 
som samarbejde? Hvornår oplever de forskellige aktører det som samarbejde? 
Hvem definerer, hvorfor, om hvad og hvordan forældre skal samarbejde med 
skolen? 
 
Skole-hjem-samarbejdet er, som Dannesboe et al. (2012) viser, en kategori, 
hvor det ofte ”tages for givet, at det er til alles bedste” (Dannesboe et al. 
2012, s. 10), og det har været en manglende opmærksomhed på, hvilke betyd-
ninger det har for familier og børn at indgå i skole-hjem-samarbejdet. Ved at 
have en åben tilgang til kategorien samarbejde, vil jeg åbne op for udforsk-
ning af, hvad samarbejdet består af og bliver til for forskellige familier og i 
forskellige samfundsmæssige sammenhænge. Desuden vil jeg pointere, at mit 
projekt fokuserer på forældres arbejde, det er altså ikke børns eller professio-
nelles perspektiver, jeg er optaget af her, men det arbejde, som forældre gør i 
samarbejdet med skolen. Forhåbningen er, at interessen for et åbent samar-
bejdsbegreb i samspil med håndteringsbegrebet skal kunne åbne op for en 
analytisk interesse for at kunne få øje på, hvad forældre opfatter og gør som 
samarbejde, og hvad de opfatter og gør af arbejde i relation til skolen. At for-
ældre og skole har et delt ansvar for barnet og skal koordinere dette ansvar 
sammen er en grundlæggende præmis, men spørgsmålet her er, hvordan dette 
ansvar deles og koordineres, og hvordan det gøres, når børn har det svært i 
skolen set fra forældres ståsteder.   
 
Afhandlingens forskningsinteresse er også inspireret af den amerikanske soci-
olog Annette Lareaus arbejde om skole-hjem-samarbejde i USA og hendes 
begreber om ’inter-institutionelle forbindelser’, ’inter-connectness’ og ’separa-
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tion’ mellem skole og forældre (Lareau, 2000). Det er begreber, som både kan 
fange, hvordan der i samarbejdet mellem skole og hjem etableres forskellige 
grader af institutionelle forbindelser, og hvordan de for nogle forældre bliver 
til en gensidigt oplevet forbundethed, hvor de for andre bliver til en oplevelse 
af separation fra skolen. Hvor Lareaus forskning har været fokuseret på at 
identificere og forklare klasseforskelle og social ulighed er min begrundelse 
for at bruge begreberne, at de kan fungerede som sentiserende begreber. Det 
vil sige begreber, som kan inspirere og give retning i de empiriske undersøgel-
ser af praksis, men som samtidig ikke er definitive, men må indholdsbestem-
mes og redefineres i dialog med udforskningen af feltet (Blumer, 1954, 1969). 
At se efter og identificere, hvor der er, og hvordan der skabes forbindelse, 
forbundethed og separation mellem skole og forældre, kan åbne for empiriske 
indsigter i relation til forældres samarbejde og arbejde med skolen.  

Forældres mikro-politiske kampe  
og (op)fordringer til forældre 
I afhandlingen har jeg særligt fokus på det, som Emerson og Messinger be-
tegner som ’micropolitics of troubles’ (Emerson og Messinger, 1977), det vil 
sige:  

”(…) state of affairs experienced as difficult, unpleasant, irritating, or unen-
durable” (Emerson and Messinger, 1977, s. 121). 

 
Det er en forståelsesramme, som jeg mere specifikt henter inspiration til hos 
familiesociologen Ara Francis, som har udviklet på Emerson og Messingers 
socialinteraktionistiske tilgang ved at introducere begreberne ”Family 
Troubles” og ”Parents in troubles”. Med disse begreber sætter hun fokus på 
hverdagens mikro-politiske problemer i familien. I tråd med den socialinter-
aktionistiske tradition anskues personlige problemer som sociale. Hun viser, 
hvordan det at have børn med problemer skaber forstyrrelser i hverdagslivets 
orden, og hvordan børns problemer bliver til forældres problemer. ’Family  
troubles’ anskuer hun som et sentiserende begreb (Blumer, 1954, 1969), som 
har til hensigt at indfange dynamiske processer i relation til at forstå forstyr-
relser af hverdagslivet i familien. Begrebet peger på nogle empiriske oriente-
ringspunkter, som retter blikket mod problemskabelse i familien uden dog på 
forhånd at vide, hvordan disse processer ser ud. Forstyrrelser, som følger af 
børns problemer, kan ifølge Francis true den enkelte forælders eksisterende 
selvopfattelser og resultere i emotionelt tumult. Det er et empirisk spørgsmål, 
hvordan ’familieproblemer’ viser sig, og hvordan de får betydning for foræl-
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dres selvforståelse, rutiner og relationer til andre (Francis, 2012a, 2015). Af-
handlingen er inspireret af Francis’ sociologiske perspektiv på at betragte ’fa-
milieproblemer’ som mikro-politiske problemer, og jeg anskuer viden om dis-
se problemer som kilder til viden om samfundet, og hvordan samfundets in-
stitutioner fungerer. Francis skriver således, at ’family troubles’:  

(…)cannot be separate from the cultural landscape of parenthood and fami-
lies in the late-modern United States. As I argued here, the elevated signifi-
cance of childhood and parenthood makes fertile ground for the type of fam-
ily troubles these parents experienced (Francis, 2015, 7).  

 
’Familieproblemer’ kan altså ikke reduceres til individualiserede problemstil-
linger, men må forstås i relation til det kulturelle landskab for forældreskab, 
der dominerer i et givent samfund i en historisk specifik tidsperiode. 
 
Det har inspireret mig til at lave analyser af råd og vejledninger til forældre 
som et nedslag i det kulturelle landskab, som omgiver (skole)forældreskabet 
aktuelt i en dansk sammenhæng. Formuleringer om samfundsmæssige og kul-
turelle (op)fordringer til det ’gode forældreskab’ er således udtryk for et valg 
af perspektiver, som er informeret af min læsning af social- og kulturviden-
skabelige publikationer om sammenhænge mellem forældreskab og samfund. 
Endvidere kobler jeg det til aktuelle politiske reformer og tiltag på folkeskole-
området, som på forskellige og nogle gange modstridende måder er optaget af 
at ville styrke faglighed, læring og trivsel i skolen. Med begrebet 
(op)fordringer vil jeg gerne åbne op for et blik på, at forældre er omgivet af 
mange forskelligartede opfordringer til, hvordan forældre kan og (bør) gøre 
deres forældreskab, som implicit indeholder fordringer til forældre om at 
skulle navigere og leve op til for at blive og være ’gode forældre’.  
 
Kravene til forældreskabet er historisk set kendetegnet ved en øget intensive-
ring af forventninger til forældrenes betydning for børns opvækst og dels ved 
stigende forventninger om involvering i barnets liv på mange sociale arenaer 
(Lee et al., 2014; Hays, 1996; Stefansen, 2008; Forsberg, 2009). Begrundelser-
ne for opfordringer til et involveret forældreskab anskuer jeg som relateret til 
argumenter om, at det kan medvirke til optimering af børns læringspræstatio-
ner i skolen (og daginstitutioner). Det er et højaktuelt politisk tema omgivet 
af mange politiske reformer og statslige og kommunale tiltag. Den politiske 
interesse for forældreinvolvering er et særligt nedslagspunkt, da der selvfølge-
lig kunne være mange andre indfaldsvinkler til de skolepolitiske reformer. 
Dette nedslag har informeret min læsning af forskellige materialer om skole-
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hjem-samarbejdet og tager i afhandlingen form af en systematisk læsning og 
analyse af Organisationen Skole og Forældres materialer fra 2010 -2016.  
 
I den anden analysedel af afhandlingen er fokus på etnografisk inspirerede 
analyser af forældres arbejde, og hvordan de håndterer samarbejdet med sko-
len, som jeg har introduceret min interesse for tidligere i afsnittet. Disse for-
midles gennem præsentationen af tre forældreetnografier. De tre forældreet-
nografier er udvalgt fra et større empirisk materiale fra det, som jeg vil beteg-
ne som et fleksibelt formet og multi-sited feltarbejde, hvor jeg har fulgt 
forældres arbejde på forskellige måder med brug af deltagerobservation og 
interview. Det udfoldes kort i det overordnede metodologikapitel og mere 
udførligt i afhandlingens del 3. En særlig optagethed i analyserne især i for-
bindelse med det etnografiske feltarbejde og arbejdet med forældreetnografi-
erne har udover interessen for hverdagens bøvl og problemer været, hvordan 
følelser i samarbejdet spiller en rolle i forældrenes arbejde her. Her trækker 
jeg særligt på sociologens Arlie Hochschilds begreber om følelsesarbejde, fø-
lelseshåndtering og følelsesregler (Hochschild, 1985/2012, 1979) og har også 
været inspireret af Sara Ahmeds følelsessociologi (Ahmed, 2004) til at begri-
be, hvordan følelser cirkulerer, klistrer fast eller løsner sig i de sociale og insti-
tutionelle samspil mellem forældre, professionelle og børn. Følelser får be-
tydning for den tillid og mistillid, som hele tiden er til forhandling i samarbej-
det, og som får betydning langt ind i familiernes hverdagsliv, hvor forældre på 
forskellige måder arbejder med at håndtere de følelser, som er på spil i relati-
on til samarbejdet med skolen.   

Institutionel etnografi som teoretisk og metodologisk 
grundtone 
Den teoretiske og metodologiske grundtone i afhandlingen er som sagt inspi-
reret af den marxistisk-feministiske sociolog Dorothy Smiths institutionelle 
etnografi (IE) og blikket på hverdagen som problematisk. Projektet tager så-
ledes udgangspunkt i menneskers levede erfaringer, når de ’gør forældreskab’ 
(Morgan, 2011; Sparrmann et al., 2016) til et barn, som har det svært i skolen, 
og til at udforske det fandt jeg Smiths begreber og forskningstilgang inspire-
rende. Hos Smith er der nemlig en rettethed mod udforskningen af det arbej-
de, som gøres i hverdagslivet. Hun skriver således:  

”The movement of research goes from an exploration of the everyday life 
particularities of women’s work as mothers to exploring the generalizing and 
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generalized relations in which each individual’s everyday world is embedded” 
(Smith, 2002, s. 8). 

 
Pointen her er, at jeg deler institutionel etnografis ambition om at ville forstå 
menneskers hverdagsliv ved at problematisere det og forsøge at komme bag-
om menneskers levede erfaringer i hverdagslivet og kunne bidrage til en for-
ståelse af, hvad der styrer og regulerer menneskers arbejde og de problemer, 
de støder på i hverdagslivet.  
 
Mit projekt har dog kun delvist fulgt anbefalingerne i institutionel etnografi 
om at starte i forældrenes hverdagsliv og bevæge sig fra deres hverdagsliv til 
at forstå, hvordan den kan forstås i relation til regulerende styringsrelationer. 
Jeg har arbejdet abduktivt (Karparschof, 2015; Alvesson og Sköldberg, 2009) 
ved, at jeg både har bevæget mig rundt sammen med forældrene i hverdagsli-
vet samt læst og foretaget samfundsdiagnostiske analyser i forskellige og over-
lappende tempi i projektet.   
 
Forældreetnografierne, som jeg præsenterer i afhandlingens tredje del, skal 
bidrage til en forståelse af, hvordan og hvorfor forældre håndterer samarbej-
det med skolen, som de gør. Og jeg vil argumentere for, at vi for at forstå, 
hvorfor de håndterer det, som de gør, må forstå det i relation til deres ståste-
der i en social og institutionel struktur. Strukturerne er indvævet i aktuelle kul-
turelle, samfundsmæssige og politiske idealer om øget forældreinvolvering og 
forældreansvar samt et stort skolepolitisk ’maskineri’, som sætter særlige 
rammer for skole-hjem-samarbejdet og for forventningerne til forældres må-
der at gøre forældreskab på. 
 
Metodisk har jeg arbejdet i parallelle processer mellem deltagelse i forældre-
nes hverdagsliv, læsning af policytekster og teori og forskning om familieliv 
og skole-hjem-samarbejde. Formidlingsmæssigt har jeg valgt at præsentere 
analyserne af det kulturelle landskab for det danske skoleforældreskab først, 
hvorved analyserne af forældres arbejde i hverdagslivet bliver præsenteret ef-
terfølgende. Det gør jeg, fordi jeg gerne vil orientere læserens blik mod de 
samfundsmæssige rammer og diskussioner om, hvad forældre bør gøre i 
hverdagslivet, før analyserne af det ’rodede’ levede hverdagsliv præsenteres.  
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’Det skolepolitiske maskineri’ og forældres arbejde  
Det skolepolitiske ’maskineri’ er den overordnede betegnelse, jeg anvender 
for at beskrive de komplekse processer, hvor forskellige interesser og interes-
segrupper i samfundet strides og samarbejder om skolen. Aktørerne strides 
og samarbejder om, hvordan skolen skal styres, hvad skolens opgave skal væ-
re, og hvordan ’skolen (skal) gøres’ i de konkrete møder mellem børn, profes-
sionelle og forældre i hverdagen. Med begrebet ’skolepolitisk maskineri’ for-
søger jeg at indfange, at børns skolegang grundlæggende må forstås som hi-
storiske, politiske, sociale, økonomiske og kulturelle magtkampe om, hvordan 
et samfund ønsker at danne og socialisere børn til at indgå i samfundet.  
 
Skolen, som den ser ud i dag, har en lang historie, og det giver for mig me-
ning at beskrive skolen som et skolepolitisk ’maskineri’ med to betydninger. 
Dels i betydningen af, at skolen kan ses en institution, som et ’maskineri’ med 
en funktionalitet, som har fundet relative stabile og faste former, instrumen-
ter, og rammer, som gør, at den fungerer. Samtidig ser jeg også skolen som et 
’maskineri’, som konstant er under forandring og kan ses som et maskineri, 
som bliver justeret, får nye dele og instrumenter og dermed skilles og samles 
på nye måder, som ændrer maskinens kurs og funktionalitet.  
 
Alle aktører, der deltager i ’maskineriet’, er således både aktive aktører, der 
kan ændre på ’maskineriet’ gennem deres handlinger, samtidig med at de ind-
går i et ’maskineri’, hvor der er etableret faste former, og hvor den enkelte ak-
tør kan have vanskeligt ved at overskue hele ’maskineriet’. Med begrebet ’ma-
skineri’ gribes det på gang manifeste og faste, som gør, at skole og børns sko-
legang som institutionel anordning og ide er blevet så selvfølgelig for os, at vi 
ofte ikke stiller spørgsmål til, at den findes og kunne være anderledes (Doug-
las, 1986), og på samme tid, at skolen og børns skolegang har en bevægelig og 
flydende karakter, hvis anordning og ide hele tiden er til forhandling (Togs-
verd, 2015). Samtidig kan ’maskinerierne’ forbindes til de måder, et land sty-
res på et givent historisk tidspunkt (Pedersen, 2010).  
 
Skolen anskues altså som et ’maskineri’ i aktivitet, dvs. som et maskineri, hvis 
funktionalitet hele tiden ønskes optimeret, men hvor midlerne til eller målene 
med optimeringen af ’maskineriet’ er indvævet i politiske interessekonflikter 
og historiske og aktuelle styringsrelationer.  I afhandlingen vil det skolepoliti-
ske ’maskineri’ blive tematiseret som flere ’del-maskinerier’, som indgår i det 
store overordnede skolemaskineri. Afhandlingen har således fokus på de ’ma-
skinerier’, hvor forældres arbejde, ansvar og involvering er på spil, og hvor 
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der ’opfindes’ institutionelle teknologier, som skal muliggøre ’maskineriets’ 
funktionalitet. At ’gøre’ forældreskab ses altså som en del af disse ’maskineri-
er’, som jeg i afhandlingen fremanalyserer som ’familielæringsmaskineriet’ og 
’trivelsmaskineriet’. Det er ’maskinerier’, som forældres mikro-politiske kam-
pe om deres børns liv er indvævet i og påvirkes af, men som de samtidig ikke 
determinerer eller kun kan forstås i relation til. ’Maskineriet’ sætter fokus på 
særlige dagsordner fx introduktionen og igangsættelse af forældreinvolverings 
’skabeloner’ som familieklassen, som maskinerne forsøger at gøre til kulturelle 
selvfølgeligheder.  
 
I afhandlingen studeres forældreskabsidealer og forældreskabspraksisser både 
som noget, der kan genfindes, som noget, der beskrives i dokumenter om 
skole-hjem-samarbejde, og som noget, som ’gøres’ og erfares i de hverdags-
livspraksisser, jeg har undersøgt. Jeg forsøger altså analytisk at skelne på den 
ene side mellem analyser af, hvordan idealer og praksisser kobles sammen i de 
skrevne tekster, og på den anden side, hvordan praksisser og idealer kobles i 
menneskers levede liv.  
 
Med det greb vil jeg gerne muliggøre en undersøgelse af, hvorvidt og hvordan 
de diskursive forestillinger påvirker forældre i hverdagslivets mikro-politiske 
kampe. Jeg ser således på, hvorvidt og hvordan forældre tilpasser sig, kæmper 
imod og/eller navigerer i relation til forældreskabsidealer, der er i spil. Jeg for-
følger hermed en interesse for, hvordan idealerne i dokumenterne danner el-
ler afspejler en række styringslogikker, som påvirker relationer og (pro-
blem)forståelserne i skole-hjem-samarbejdet. Smith beskrev i sit arbejde med 
mødres arbejde i relation til skolen i Nord Amerika i 80’erne, hvordan de alle 
var påvirket af en dominerende ’mothering discourse’ som en ideologisk kode 
for den måde, man burde være familie på (Smith, 1993). Med inspiration fra 
dette studie forsøger jeg på samme måde at fremanalysere, hvilke opfordrin-
ger til og idealer om ’det gode forældreskab’ der sætter dagsordnerne i Dan-
mark aktuelt, og hvorvidt eller hvordan forældres håndteringer af samarbejdet 
kan forstås i relation til disse idealer og opfordringer.  
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Kapitel 2: Skole-hjem-samarbejde, forældreskab 
og skolepolitiske reformer – før og nu  
I Danmark har vi etableret en stærk tradition for det, vi kalder for samarbejde 
mellem forældre og skole. At optegne en historisk kontekst anser jeg for væ-
sentligt for at forstå, hvordan samarbejdet mellem forældre og skole har ud-
viklet sig over tid, og samtidig at se, hvordan udviklingen af skole-hjem-
samarbejdet afspejler nogle centrale samfundsændringer. Historien er væsent-
lig for at kunne forstå nogle af de centrale strukturelle betingelser og instituti-
onelle forståelser og teknologier, som aktuelt indrammer og er på spil i relati-
on til skole-hjem-samarbejde.  
 
Kapitlet optegner en historisk kontekst gennem tre perspektiver. For det første 
ved et fokus på skole-hjem-samarbejdets historie og fremvækst og herunder 
forskellige institutionelle teknologier, for det andet et sociologisk perspektiv på 
historiske forandringer og aktuelle kendetegn for barndom, forældreskab og 
familiepolitik og for det tredje gennem at zoome ind på nogle af de seneste års 
skolepolitiske reformer, og hvordan de spiller ind i, hvad skole og forældre 
forventes at samarbejde om.  
 
I første del af kapitlet belyser jeg således skole-hjem-samarbejdets historie og 
fremvækst ud fra andre uddannelsesforskeres arbejde ved at opridse en histo-
risk kontekst for samarbejdet mellem forældre og skolen. En kontekst, hvor 
jeg har fokus på at belyse, hvordan forestillingerne om og skabelonerne for 
skole-hjem-samarbejdet har bevæget sig igennem skolens historie. Jeg vil 
dermed vise, hvordan nutidens ’sunde fornuft’ (Akselvoll, 2016) eller ’kultu-
relle selvfølgeligheder’ om skole-hjem-samarbejde (Dannesboe et al., 2012) er 
fremkommet og fremkommer gennem politiske kampe, hvor det, vi i dag op-
fatter som fornuftigt eller selvfølgeligt, ikke altid har været det; det kunne alt-
så være anderledes.  
 
Som en del af dette perspektiv sætter jeg fokus på, hvordan de skiftende syn 
på forældres roller i samarbejdet følges med ’opfindelsen’ af forskellige insti-
tutionelle teknologier, som kalder på forskellige former for inddragelse eller 
involvering af forældre. Institutionelle teknologier som fx en kontaktbog, en 
elevplan, en læsekontrakt, Forældreintra eller trivselsspil anskuer jeg som cen-
trale måder, hvorpå skole-hjem-samarbejdet produceres (Kryger og Ravn, 
2007; Knudsen, 2010) som del af det skolepolitiske ’maskineri’, og de kan ses 
som medvirkende til, at synet på forældres rolle i skole-hjem-samarbejdet for-
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andres over tid. Med begrebet institutionelle teknologier vil jeg fremhæve min 
interesse for et institutionelt perspektiv, hvor det er teknologiernes sammen-
hæng med produktion og reproduktioner af institutioner, jeg er optaget af. 
Andre har kaldt dem for sociale teknologier (Krejsler og Moos, 2014). For 
mig er det væsentligt at fremhæve, at det er den institutionelle sammenhæng, 
som jeg har været optaget af. De institutionelle teknologier ser jeg således 
som måder, hvorved der konkret skabes forbindelser mellem makro- og 
mikro-politikker, dvs. at jeg ser det som måder, hvorpå skolereformer gen-
nem tiden omformes til brug i konkrete hverdagssituationer mellem børn, læ-
rere og forældre. Som afhandlingens analyser vil vise, rækker de institutionelle 
teknologier helt ind i familierne, hvor forældre og børn mødes ved spisebor-
det om de institutionelle teknologier, som løbende er blevet og bliver ’opfun-
det’ til eller af skolen. Samtidig kan de også anskues som del af de måder, 
hvorpå mere overordnede nationale og i stigende grad globale udviklingsten-
denser i uddannelsespolitikken kan reflekteres (Griffin og Bechely, 2008). 
Derfor er fokus i første del af dette kapitel den historiske udvikling og frem-
komst af forskellige institutionelle teknologier og disses sammenvævning med 
skiftende syn på forældres inddragelse og ansvar.  

Efter at have redegjort for skole-hjem-samarbejdets historie skifter kapitlet 
analytisk perspektiv og fortsætter med et sociologisk perspektiv på historiske 
forandringer og aktuelle kendetegn for forholdet mellem barndom, forældre-
skab og familiepolitik. Perspektivet, som jeg trækker frem, kan betegnes som 
det Lee et al. (2014) kalder for et ’Parenting Culture’-perspektiv, dvs. et per-
spektiv, som er optaget af, hvordan forældreskab og familieliv historisk og 
socialt konstrueres og bliver til. Desuden er det et perspektiv, som medvirker 
til forståelse af, hvorfor udøvelsen af forældreskab er blevet et mere politise-
ret og omdiskuteret tema aktuelt (Lee, 2014, s. 17-22). Her vil jeg vise, hvor-
dan den politiske og kulturelle interesse for forældres opdragelse af børn hi-
storisk set har forandret sig til at blive et intensivt forældreskab, hvor for-
ventninger til de aktiviteter, forældre skal deltage i, og de måder, de bør 
interagere på, har udviklet sig ekspansivt.  

Dette perspektiv handler altså ikke som det foregående afsnit direkte om sko-
le-forældre-samarbejde, men analyserne af forældreskab i bredere forstand 
bidrager med forståelser og pointer, som jeg i afhandlingens empiriske analy-
ser vil argumentere for og vise også er væsentlige aspekter af, hvad der aktuelt 
indrammer og er på spil i relation til skole-hjem-samarbejde og forældres 
samarbejde og arbejde med skolen i en dansk kontekst. Samtidig er det vig-
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tigt, at det især er de analytiske forståelser i studiet af forældreskab, jeg træk-
ker på, når jeg inddrager ’parenting culture’-litteraturen, da deres empiriske 
studier ofte ikke fra en velfærdsstatslig kontekst, men fra kontekster, hvor 
uddannelse i højere grad er markedsstyret.  

Til sidst i den tredje del af kapitlet vil jeg redegøre for nogle af de seneste års 
skolepolitiske reformer, som spiller ind i, hvad skole og forældre forventes at 
samarbejde om. Jeg skitserer her, hvordan der overordnet kan udpeges to 
centrale tråde i reformerne, som spiller ind i skole-hjem-samarbejdet. En, der 
handler om styrkelse af fagligheden gennem målstyring i folkeskolen, og en, 
der handler om styrkelse af inklusionsbestræbelserne.  

I afhandlingens analyser går jeg tæt på, hvordan de to tråde på forskellige må-
der får betydning for og i de mikro-politiske processer i relation til skole-
hjem-samarbejde, både i Skole og Forældres policing af forældre som res-
sourcer og i forældrenes mikro-politiske kampe.  
Med kapitlet ønsker jeg at skabe en overordnet kontekstualisering, som dan-
ner afsæt for afhandlingens empiriske analyser. Jeg inddrager her mange 
forskningsbidrag, men ser det ikke som nødvendigt eller muligt at skitsere et 
fuldstændigt billede af forskningsfeltet om skolepolitik, forældreskab eller 
skole-hjem-samarbejde. Det, som jeg har fundet givtigt, er at inddrage dels 
forskning, som medvirker til at kunne rammesætte min egen undersøgelse i et 
historisk perspektiv, og dels undersøgelser, som kan inspirere til belysning af 
afhandlingens forskningsspørgsmål, danne afsæt for nye vinkler eller for at 
diskutere danske forhold.    

Fra simpel pligt til grænseløst ansvar 
i konkurrencestatens skole 
I det følgende tager jeg primært udgangspunkt i to studier af skole-hjem-
samarbejdets historie. Det ene studie er foretaget af kultursociologen Birte 
Ravn, og det andet af historiker Hanne Knudsen.  

I Ravns arbejde fremanalyseres tre rationaler, som hun kalder for 1) kompen-
sationsrationalet (1814-), 2) konsensus eller demokratirationalet (1970-) og 3) 
markedsrationalet (1990-). Jeg uddyber de forskellige rationaler i løbet af ka-
pitlet, men kort fortalt har kompensationsrationalet fokus på kundskabsfor-
midling uden børn eller forældres indflydelse eller deltagelse. Skolen ses som 
kompensatorisk i relation til forældres mangler. Konsensus eller demokratira-
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tionalet betegner bestræbelser på at skabe enighed mellem forældre og skole. 
Endvidere er der et ideal om medborgerskab og demokrati, hvor forældre er 
deltagere og har indflydelse. Konkurrencerationalet sætter fokus på det kon-
kurrencemæssige udbytte af skolen. Forældre og børn ses som kunder og for-
brugere og lærere skal formidle centralt fastlagte værdier og kundskaber 
(Ravn, 2008, 2011). 
 
Ravns analyse baserer sig på et omfattende studie af materialer om skole-
hjem-samarbejde nationalt og internationalt, samt egne forsknings- og udvik-
lingsarbejder nationalt og internationalt, som hun har deltaget i eller fået 
kendskab til i de sidste 30 år (Ravn, 2008). Det er rationaler, som ifølge Ravn 
kendetegner nogle forskellige forståelser og styringsmekanismer i relation til 
skole-hjem-samarbejdet. Det er rationaler, som afspejler en historisk udvik-
ling, men samtidig er det alle rationaler, som ifølge Ravn kan forefindes aktu-
elt, hvilket betyder, at rationalerne kan sameksistere. For Ravn består en 
grundlæggende og fundamental konflikt i en manglende sammenhæng mel-
lem den overordnede styringsteknologi (og rationale) og den personlige inter-
aktion mellem børn, lærere og forældre (Ravn, 2011, s. 34). Det særligt inte-
ressante ved Ravns analyse er hendes fokus på, hvordan udviklingen fra en 
velfærdsstat til en konkurrencestat skaber nye betingelser for samarbejde mel-
lem skole og familie.  
 
Det andet studie er foretaget af historiker og uddannelsesforsker Hanne 
Knudsen, som ud fra en Foucault-inspireret diskursanalytik har set på det 
diskursive terræn om familiens ansvar i relation til skolen ud fra forskellige 
skolehistoriske kilder. Hun fremanalyserer fem forskellige diskurser, igennem 
hvilke familiens ansvar overfor skolen har været italesat. Hun kalder dem 
pligtdiskursen (1814-), opbakningsdiskursen (1950-), deltagelsesdiskursen 
(1970-,) bruger- eller omstillingsdiskursen (1980 -) og ansvarsdiskursen (2000-
). Det særligt interessante ved Knudsens analyser er, at de synliggør, hvilke 
institutionelle teknologier der opstår i relation til at gøre forskellige styringer 
af skole-hjem-samarbejdet mulige. Endvidere beskriver hun på overbevisende 
vis, hvordan sameksistensen af de forskellige diskurser skaber et diskursivt 
terræn af mulige konflikter mellem forældre og lærere, fordi de forskelige dis-
kurser kan være i strid med hinanden. Et eksempel på en konflikt mellem læ-
rere og forældre kan, som jeg viste i kapitel 1, være læreren, som søger op-
bakning hos forældrene om ’skoleparathed’ på en særlig måde, mens foræl-
drene kan anskue situationen som en invitation til deltagelse i 
problemdefinitionen.    
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Begge studier ser de fremanalyserede rationaler eller diskurser, som nogle, der 
alle forefindes og sameksisterer i den aktuelle praksis omkring skole-hjem-
samarbejdet. Samtidig viser de, hvordan de forskellige forståelser opstår hi-
storisk kronologisk. Følges logikken i Ravn og Knudsens argumentationer, 
betyder det også, at det konkrete samarbejde mellem skole og forældre kan 
falde forskelligt ud, alt efter hvilke rationaler eller diskurser som får forrang i 
den lokale sammenhæng.   

Den simple pligt og skolens overtagelse af opdragelsesan-
svaret  
I folkeskolens første 150 år var det begrænset, hvor meget kontakt der var 
mellem skole og forældre. Knudsen skriver om familiens ansvar:   

I folkeskolens første omkring 150 år, fra begyndelsen af 1800 – tallet til mid-
ten af 1900- tallet handler forældres ansvar i forhold til skolen primært om at 
leve op til den lovfastsatte undervisningspligt(….). Foræl-
dre/værge/husbonds ansvar er stort set begrænset til at levere rent barn til 
undervisning og disciplinering i skolen (Knudsen, 2010, s. 62-63).       

 
Hun skriver endvidere, at hjemmebesøg blev nævnt som et forslag til noget, 
som læreren kunne foretage for, at læreren skulle lære barnet at kende i star-
ten af 1900-tallet, men konstaterer, at det ikke var udbredt som praksisform. 
Ravn skriver, at der i 1920’erne kommer debat om samarbejde mellem skole 
og forældre i den offentlige skole inspireret af friskolebevægelsen, hvor der 
nogle steder var et nært samarbejde mellem skole og forældre. Det er dog ik-
ke ideer, som blev indført fra ene dag til den anden i den offentlige skole. I 
1933 blev der indført forældreråd i forbindelse med den første skolestyrelse 
og tilsynslov, men før det er der ikke noget i de historiske kilder, som tyder 
på, at der er kontakt mellem skole og forældre, som en beskrevet del af sko-
lens og lærernes arbejde i de første mange år af skolens virksomhed (Ravn, 
2008).  
 
I folkeskolens første 150 år er skole-hjem-samarbejdet grundlæggende et 
spørgsmål om ret og pligt, hvor forældre og skolens opgaver og ansvar ses 
som adskilte. Forældre skal levere barnet til undervisning og får dermed ret 
til, at barnet modtager undervisning og bliver disciplineret. Ravn betegner det 
som et kompensationsrationale, som her grundlægges, hvor skolen overtager 
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opdrageransvaret, og hun peger samtidig på, at tilgangen til forældrene præges 
af et mangelsyn.  
 

Folk skal lære, hvordan de skal opføre sig og støtte skoleuddannelsen (Ravn, 
2008. s. 17). 

 
Forældre betragtes ikke som nogen, der kan give børn det rette moralske be-
redskab eller forudsætninger for at kunne lære børn noget nyt: her skulle sko-
legang til (Ravn, 2011, s. 28). Knudsen kalder det for en pligtdiskurs, som ik-
ke forsvinder, men i 1950’erne suppleredes den med det, hun kalder for en 
opbakningsdiskurs, hvor forældre skal bakke op om skolen, men hvor de ikke 
skal ytre sig om skolen eller forholde sig til undervisningen. Det er læreren, 
som besidder viden og sagkundskab indenfor opbakningsdiskursen (Knud-
sen, 2010):  

Lærerens ansvar er at gøre det muligt for forældrene at bakke op ved at give 
dem tiltrækkelig information og ved at skabe tillid ved at omfatte barnet med 
interesse og sympati (Knudsen, 2010, s. 68). (…) Forudsætningen for et godt 
samarbejde er, at forældrene har tillid til skolen. Tillid til, at lærerne véd, hvad 
de taler om, og tillid til, at lærerne vil barnet det bedste (Knudsen, 2010, s. 
73).   

  
Det centrale begreb bliver tillid, hvor skolen skal få forældrene til at stole på 
skolens beslutninger, så de kan bakke op om skolen. Forestillingen var, at til-
liden skulle skabes gennem oplysning. I denne periode bliver meddelelses- 
eller kontaktbogen, klasseforældremødet og forældrekonsultationer opfundet 
som institutionelle teknogier, som skulle få forældre til at bakke op om skolen 
(Knudsen, 2010, s. 68-70). At forældre skal have tillid til skolen konstrueres 
dermed som et centralt og magtfuldt element i forestillinger om samarbejdet, 
som skolen skal arbejde på.  

Forældre som deltagere  
I 1970’erne fremkommer en diskurs om forældre som deltagere i skolens fæl-
leskab og med den også en forestilling om at bevidstgøre elever og forældre 
om demokrati mv. (Knudsen, 2010, s. 75). Det handlede ikke om holdninger 
til opdragelse af børn, men om bevidstgørelse om eksempelvis kønsroller og 
miljøadfærd, og her kan familien stå i vejen for den rette holdningsbearbejd-
ning. Samtidig beskrives det, hvordan målet var, at samarbejdet skulle med-
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virke til at skabe ens forventninger til, hvad skolen handlede om og dermed 
undgå, at der var modsætninger mellem hjemmet og skolens regler og hold-
ninger (Knudsen, 2010, s. 74). I Knudsens udlægning er demokratiforestillin-
gen i denne periode af en særlig art: 

Demokrati er ikke blot et spørgsmål om at åbne for deltagelse men om at 
uddanne deltagerne til deltagelse på den rigtige måde (Knudsen, 2010, s. 77).  

Udlægningen hos Ravn af denne periode er meget lig med Knudsens, men 
hun vægtlægger i højere grad betydningen af, at der i det, hun kalder konsen-
susrationalet eller det demokratiske rationale, er en bevægelse mod at se for-
ældre som ressourcer, som kan bidrage til skolens arbejde med børnene gen-
nem samarbejde. Ifølge Ravn er idealet her, at:  

Skole og lærere forventes sammen at opdrage børnene og bidrage til udvik-
ling af demokratisk medborgerskab 

Forældre og lærere (og børn) er ansvarlige over for samfundet  

Børnenes personlige udvikling som selvstændige borgere er i fokus  

Lighed gennem fællesskab og demokrati er regeringsmål (Ravn, 2011, s. 34). 

I dette rationale udvikles en forståelse af, at alle aktører ses som ansvarlige for 
samarbejde, og der kommer fokus på medborgerskab. Hun peger på, at der i 
dette rationale ligger muligheder for, at forskellige holdninger og værdier kan 
komme i spil. Samtidig forsøges dette inddæmmet, da konflikter og uenighe-
der anskues som problematisk for samarbejde, og der tilstræbes at finde kon-
sensus (Ravn, 2011, s. 30). Det konsensusrettede blik ser Ravn fortsat som en 
meget fremherskende figur i samarbejdsrelationerne, når forældre og lærere 
arbejder på at få samarbejdet til at fungere.   

Forældre som brugere og ’omstillingsaktører’ 
I 1980’erne bliver forældre italesat som ’brugere’ og ’interessenter’, særligt af 
KL (Kommunernes Landsforening) i forbindelse med indførelse af tilfreds-
målinger og evalueringer med skolens interessenter i forbindelse med lance-
ringen af forskellige kvalitetsudviklingstiltag, som skulle medvirke til omstil-
ling af skolen. Danmarks Lærerforening reagerer på denne italesættelse og 
disse tiltag ved at argumentere for, at forældre bliver til kunder. De argumen-
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terer ifølge Knudsen for, at det kun er lærernes stemmer, som er legitime i 
evalueringen af skolens undervisning.  
 
I relation til de repræsentative demokratiformer viser brugerdiskursen sig ved, 
at skolebestyrelsen afløser skolenævnene i 1990 og bliver skolens nye demo-
kratiske organ. Her kommer der flertal af forældrerepræsentanter, og de får 
hermed formelt direkte indflydelse på ledelsen af skolen. Af andre teknologier 
er de nye institutionelle teknologier til inddragelse af forældrene blandt andet 
forskellige tilfredsundersøgelser, hvorved forældrepositionen som ’bruger’ 
’opfindes’. Opbakningsdiskursen møder således modstand i bruger-
/omstillingsdiskursen ved, at forældre her konstrueres som aktører og som 
nogle, der har ret til at blive hørt (Knudsen, 2010, s. 84-86).  
 
Ravn skriver i tillæg til dette, at op igennem 1980’erne og 1990’erne blev sko-
len opfordret til at invitere forældre og aktører i civilsamfundet til at samar-
bejde med lokale temaer i forbindelse med det politiske tiltag, der hed ’den 
lokalt forankrede folkeskole’, men at dette kun i meget begrænset omfang be-
tød, at forældre reelt blev inddraget (Ravn, 2011, s. 31). At blive aktiveret som 
borger i statens styringsbestræbelser må betegnes som en kompliceret størrel-
se, da det medfører en række dilemmaer, både på grund af modstand fra læ-
rernes fagforening, og fordi det er vanskeligt at realisere de demokratiske ide-
aler i hverdagens initiativer. Ravns centrale og kritiske pointe om konsensus-
rationalet i samarbejdet mellem skole og forældre opsamler problemstillingen 
omkring aktiveringen af forældre i samarbejdet på en rammende måde:    

Under konsensusrationalets auspicier om overensstemmelse/konsensus mel-
lem hjem, skole og samfund i værdier og normer, trænger det offentlige ind i 
familien – for konsensus er ikke nødvendigvis at partnerne mener det samme, 
snarere at forældre affinder sig med og tilpasser sig (Ravn, 2011, s. 32).  

 
Det asymmetriske magtforhold mellem skole og forældre betyder altså ifølge 
Ravn, at det bliver forældrene, som skal tilpasse sig skolens værdier og nor-
mer, og forældres deltagelse sker dermed på skolens præmisser. I Knudsens 
analyse fremanalyseres dette mere som en diskursiv kamp mellem forskellige 
politiske opfattelser hos politikere, arbejdsgivere og lærerprofessionen. 

De ’vanskelige forældre’ og det grænseløse ansvar 
Op igennem 1990’erne og 2000’erne beskriver Knudsen, hvordan der ud-
kommer flere bøger om ’de vanskelige forældre’ (Knudsen, 2010, s. 86), hvil-
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ket hun ser som en reaktion på, at opbakningsdiskursen mistede legitimitet i 
bruger-/omstillingsdiskursen, hvor kritik af skolen, fx via tilfredshedsunder-
søgelser, blev anført som legitim og set som mulighed for at kunne omstille 
skolen ud fra brugernes ønsker. Bøgerne handlede om, hvordan lærerne kun-
ne håndtere de krævende og vanskelige forældre:  

(…) når de ikke tager imod positionen som opbakkende (Knudsen, 2010, s. 
88).    

 
Eller sagt med andre ord de forældre, som ikke tilpassede sig skolens normer 
og værdier. Med bruger-/omstillingsdiskursen tildeles forældre mere indfly-
delse, men i flere publikationer til lærerprofessionen identificerer Knudsen, 
hvordan de kan ses om en reaktion på denne diskurs, hvorfor der skabes nog-
le andre kategorier om forældre, som problematiserer forældre som brugere. 
En række af disse publikationer forsøger således at vise, at forældre ikke er 
kvalificerede nok til at have indflydelse:  

(…) typisk fordi de er for fokuserede på eget barn eller hengivet til deres fø-
lelser (Knudsen, 2010, s. 89).  

 
En anden pointe, som Knudsen peger på i denne periodes kampe om dis-
kursdefinition, er, at forældre godt kan tildeles retten til at få indflydelse på og 
tage mere ansvar for klassens sociale liv, men de skal ikke have indflydelse på 
undervisningen, da de ikke anses som kvalificerede nok til at kunne ytre sig 
om det5.  
  
Ifølge Knudsen slår omstillings-/brugerdiskursen ikke igennem som en he-
gemonisk diskurs, fordi den blandt andet mødes af den nævnte form for 
modstand fra lærerprofessionen. I stedet udvikles i 2000’erne ansvarsdiskur-
sen, hvor forældrene italesættes som nogle, der skal tage mere ansvar. Knud-
sen fremanalyserer her, hvordan familien kan bliver en arena for læring, og at 
det ser ud til, at skolen får et øget behov for, at forældre tager ansvar. Elev-
planen bliver en af de centrale institutionelle teknologier, der har til hensigt at 
få forældre til at tage ansvar, og som tænkes som et fælles redskab mellem 
skole og forældre.  

Forældrene skal ”på banen” og tage ansvar for barnets tagen ansvar for egen 
læring. Indsatsen bliver grænseløs, men hvad forældrene angår, bliver det op 

 
5 Det uddyber jeg senere i kapitel 6 om ’trivselsmaskineriet’.  
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til dem selv at sætte grænsen – blandt andet i kontrakter (Knudsen, 2010, s. 
91). 

 
Elevplanen kan således ses som en teknologi, der medvirker til en kontaktlig-
gørelse af relationen mellem forældre og skole, hvor intentionen er, at de hver 
især kaldes til at forpligte sig på mål og indsatser i forhold til barnet. Igennem 
elevplanen bliver grænsen for ansvaret sat til forhandling.   

Skole-hjem-samarbejdet – en udvidet udvekslingsform 
Udviklingen indenfor skole-hjem-samarbejde i de senere år betegner Hanne 
Knudsen og Niels Åkerstrøm Andersen som noget, der fordrer et hyperan-
svarligt forældreskab. Her anvender de overbevisende den danske satire ”I 
hegnet” om Asbjørn og Emil C’s mødre som et eksempel på den hyperan-
svarlighed, som præger fordringer til forældre i skole-hjem-samarbejdet. De-
res pointe er, at forældre ikke kun skal bakke op om skolens arbejde som i 
opbakningsdiskursen, hvor de får af vide, hvad de bør gøre, men også at de 
selv skal og opfordres af forskellige sociale styringsteknologier, fx dialogspil 
på forældremøder til at kunne anlægge et metaperspektiv på, hvordan de vil 
forholde sig til at tage ansvar. Det fremanalyserer de som en historisk ny dis-
kurs i relation til skole-hjem-samarbejdet (Knudsen og Åkerstrøm Andersen, 
2013). 

I dag er det ikke en række præcise pligter eller et udpeget ansvar, forældrene 
skal leve op til, når det handler om at have et barn i skole. Det er derimod et 
stort, åbent ansvar de skal tage, både som enkelte forældre og som forældre-
gruppe (Knudsen, 2011, s. 41)  

 
Knudsen viser, hvordan forældres ansvar i relation til skolen på den ene side 
får en grænseløs karakter, samtidig med at forældre problematiseres som no-
gen, der ikke tager tiltrækkeligt ansvar. Hun identificerer og viser også, hvor-
dan der fortløbende udvikles institutionelle teknologier i relation til de for-
skellige diskurser. Desuden viser hun, hvordan de ’vækster’, når skolen arbej-
der for at få forældre til at tage ansvar og til at tage stilling, hvordan de vil 
efterleve skolens opfordringer til (grænseløst) ansvar. De institutionelle tek-
nologier sammenflettes med skolepolitiske visioner og er derfor mere end 
neutrale styringsværktøjer, da de indgår i bestemte videns-magt-relationer, 
hvor de søger at styre forældre (og lærere) til at påtage sig forskellige typer af 
ansvar, alt efter hvilken diskurs som vinder terræn i de forskellige perio-
der/situationer. En anden pointe er, at mange af de institutionelle teknologier 
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hentes ind i den nationale skolepolitik med inspiration fra initiativer i Storbri-
tannien (Knudsen, 2010). Opsamlende peger Knudsen på, at samarbejdet 
mellem skole og forældre set over den længere historisk periode går fra være 
kendetegnet ved at være simple udvekslingsformer til at blive udvidede socia-
le udvekslingsformer, hvor forældre og lærere skal navigere mellem mange 
forskellige krav og hensyn. I den udvidede sociale udvekslingsform kan for-
ældrenes ydelser betegnes på følgende måder:  

Tage (uspecificeret) ansvar for: At skabe forudsætninger for elevens læring 
(gøre familien til et læringsrum), At sikre elevens adfærd i skolen, At der ska-
bes et godt undervisningsmiljø m.v. i skolen (Knudsen, 2010, s. 107).   

  
Knudsens analyse af diskurserne giver en forklaringsramme til at forstå, hvil-
ke typer af konfliktuelle forhandlinger, som forældre, lærere og børn kan ende 
i, og hvilke positioner der bliver mulige at indtage. Pointen om de udvidede 
sociale udvekslingsformer, som kan komme i spil, benytter jeg som en måde 
at forstå og synliggøre, hvordan forældres arbejde indvæves i en række sociale 
styringsrelationer (Smith, 2005), som er opstået historisk.  
  
I den seneste skolereform (som jeg vender tilbage til senere i kapitlet) nævnes 
samarbejde med forældre ganske kort i aftaleteksten. Her er det interessant at 
se, hvordan forældre beskrives som en ressource, der ”skal bidrage til skolens 
virke” (Undervisningsministeriet, 2013, s. 16). Desuden skal skolebestyrelserne 
udarbejde principper for forældrenes ansvar i samarbejdet, hvor forventnin-
gerne til forældrene skal beskrives, så det bliver mere klart, hvad der forventes 
af dem i samarbejdet, ”som de selv har en afgørende rolle i” (Undervisningsministe-
riet, 2013, s. 16). Dette initiativ kan ses i forlængelse af den beskrevne an-
svarsdiskurs, men kan samtidig også ses som et forsøg på at ville inddæmme 
det grænseløse ansvar.  
 
Blikket på betydningen af de institutionelle teknologier og beskrivelsen af de 
udvidede sociale udvekslingsformer i skole-hjem-samarbejdet kobler jeg i de 
kommende analysekapitler til analyser af konkrete (op)fordringer til involve-
ring af forældre, både i analysen af Skole og Forældres materialer og i de et-
nografiske analyser. Endvidere sætter jeg med dette afsæt fokus på, hvilke 
former for institutionelle teknologier der får betydning og indgår i, og ikke 
mindst hvordan betydningen af dem erfares som en del af forældres arbejde, 
når børn har det svært i skolen. Menneskers erfaringer og oplevelser udgør 
ikke en del af Knudsens erkendelsesinteresser eller fokus, hvorfor jeg mener, 
der er brug for udforskning af dette perspektiv, hvilket jeg i kapitel 1 skitsere-
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de som et omdrejningspunkt for afhandlingen. Udforskning af forældres erfa-
ringer og oplevelser kan nemlig bidrage til forståelse af, hvilken mening for-
ældre tilskriver de udvidede sociale udvekslingsformer og de institutionelle 
teknologier i hverdagslivet. Når erfaringer og oplevelser med samarbejdet 
med skolen er udgangspunktet for erkendelse, fremhæver det aktør-
perspektivet som det centrale. Det vil sige viden om, hvad det betyder for 
forældre at indgå i samarbejde med skolen, og hvordan det får indflydelse i 
deres hverdagsliv gennem belysning af deres meningstilskrivelser af, hvordan 
det får betydning for dem. Endvidere kan en interesse for oplevelser og erfa-
ringer give nuanceret viden om, hvordan forældre navigerer i det diskursive 
terræn, som Knudsen har fremanalyseret, når de samarbejder med skolen.      

Dannelsen af det konkurrencedygtige menneske 
Ravns konkurrencerationale sætter også fokus på, hvordan forældres ansvar 
udvides og samtidig individualiseres, hvilket hun ser etablere sig i forbindelse 
med udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat. En central forandring er, 
at hvor skole-hjem-samarbejdets rationaler havde lighed som erklæret sam-
fundsmæssig målsætning og ideal for skolen, så ændrer det sig til, at konkur-
rence bliver et vigtigere parameter for skolens virksomhed, hvilket blandt an-
det ses ved indførelse af nationale test i 2009, og ved at børn skal uddannes til 
at blive det, hun kalder ”konkurrencedygtige” borgere. Analysen af den sko-
lepolitiske udvikling falder i tråd med den tidligere præsenterede konkurren-
cestatsteori af Ove Kaj Pedersen. Det er en proces, hvor skolen i højere grad 
bliver anskuet og styres efter private virksomhedsprincipper, hvor lærerne i 
højere grad skal følge centrale krav. I forbindelse med denne udvikling indfø-
res elevplanen, trinmål, fælles mål og nationale test. Institutionelle teknologi-
er, som ifølge Ravn kan anskues som led i en bevægelse med ønsker om: ”at 
forældrene involverer sig mere i deres børns skolegang” (Ravn, 2011, s. 33). 
Det erklærede mål med elevplanen var blandt andet at åbne for, at forældre 
skulle interessere sig mere for deres børns læring i skolen, ved at skolen og 
lærerne i højere grad end tidligere giver forældre mulighed for indblik i deres 
barns faglige og personlige udvikling (Ravn, 2008).   
  
Konkurrencerationalet bliver dermed tydeliggjort i denne periode, som Ak-
selvoll (2016) kalder skole-hjem-samarbejdet i PISA-alderen. En pointe hos 
Ravn er endvidere, at:  

Forældre pålægges i stigende grad personligt og individuelt et ansvar for bør-
nenes manglende læring mens de sociale vilkårs betydning nedtones. Den so-
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ciale ulighed skærpes, fordi ansvaret lægges på de enkelte forældres evner til 
og muligheder for at passe og opdrage barnet som det ønskes fra central side 
(Ravn, 2011, s. 32). 

 
Påpegningen af, at der sker en individualisering af ansvaret for børns mang-
lende læring, er en central pointe, da det medvirker til et øget fokus på foræl-
dreinvolvering og en øget politisering af familielivet, som synliggør idealer for 
’det gode forældreskab’.  
  
Kritikken hos Ravn er meget markant, da hun finder, at kombinationen af en 
konkurrencerationalitet og kompensationsrationalet aktuelt er dominerende. 
For Ravn bliver kompensationsrationalet i de senere år også udvidet til at 
indbefatte forældrene gennem det, hun kalder familieuddannelse, hvor foræl-
dre evner (vurderet af skolen) opfattes som mangelfulde, men som noget, der 
kan læres. Skolen får dermed en moralsk opdragende funktion (Ravn, 2008). 
Hun påpeger, at med både konkurrence – og kompensationsrationalet bliver 
forældre sat ’ud af spillet som samarbejdende parter” (Ravn, 2011, s. 33). Hun peger 
dermed på, at lærerne forventes at ansvarliggøre forældre som aktive forbru-
gere eller som klienter. Selvom Ravn forholder sig kritisk til, hvordan det de-
mokratiske rationale reelt har fået betydning tidligere, viser hun her, hvordan 
det i 2011 så ud til at være et rationale, som de politiske styringsmekanismer 
ikke længere lagde vægt på eller tillagde værdi. Kombinationen af konkurren-
cerationaliteten og kompensationsrationalet dominerede, og det betyder, at de 
øgede krav og forventninger til forældre om at involvere sig i børns skolegang 
og tage mere ansvar i stigende grad bliver gjort til ’kulturelle selvfølgelighe-
der’.  
 
Ravn og Knudsen viser på hver sin måde, hvordan samarbejdet mellem skole 
og forældre over en lang historisk periode gradvist udvides til en række for-
skellige udvekslingsformer mellem skole og forældre, som skaber forventnin-
ger til forskellige former for forældreinvolvering. Udvekslingsformerne ind-
væves og sammenflettes med ændringer i skolepolitikken, og det betyder, at 
nok er skole-hjem-samarbejdet i princippet åbent for fortolkning og retning 
(Dannesboe et al., 2012), men det indrammes af neoliberale politiske ideolo-
gier, som individualiserer ansvaret til den enkelte. Centralt i denne forbindelse 
er, at forskellige institutionelle teknologier bliver ’opfundet’ løbende i relation 
til at sikre, at forældre bakker op om skolen, deltager i skolens liv eller kaldes 
til at tage (mere) ansvar for børns læring.  
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Barndommens forandring og ’det gode forældreskab’  
som et intensivt forældreskab 
Den udvidede udvekslingsform mellem skole og forældre går hånd i hånd 
med samfundets forandrede forventninger til forældreskabet, som jeg i ind-
ledningen betegnede som det ’involverede’ eller ’intensive forældreskab’ 
(Forsberg, 2009; Faircloth, 2014a). Nogle peger ligefrem på, at forældreskabet 
har fået en form for mester-status i vores liv, hvor positionen som forældre 
har så stærk indflydelse, at den får forrang for menneskers andre identiteter, 
roller og statusser, hvilket er et relativt nyt historisk fænomen (Francis, 2012a; 
Bech-Gernsheim, 2002). Forældreskabets forandring knyttes af flere til histo-
riske forandringer i syn på børn og barndom.  

Children are today seen as more ’vulnerable’ to risks impacting on physical 
and emotional development than ever before. As a corollary, parents are now 
understood – by policymakers, parenting experts and parent themselves – as 
‘God-like’, and wholly deterministic in an individual child’s development and 
future (Faircloth, 2014, s. 26).      

 
Barndomssociologer og mentalitetshistorikere har interesseret sig for, hvor-
dan samfundsmæssige forestillinger om børns behov og natur former for-
ventninger til, hvordan forældre skal forholde sig til og behandle børn. Hvis 
vi skal forstå, hvorfor et kulturelt landskab for det intensive forældreskab er 
vokset frem og dominerer de vestlige samfund (Francis, 2015), er argumentet 
her, at det bliver nødvendigt at se ’fænomenet’ i forbindelse med de historiske 
forandringer af ’barndommen’.  
 
Forandringerne af barndommen og deraf vores forandrede ændringer af vo-
res perception af børn, fx af børn som ’sårbare’ og i risiko, udgør således cen-
trale fundamenter for at forstå, hvordan og hvorfor forældres samvær og ak-
tiviteter bliver genstand for stor opmærksomhed i disse år.  
 
Tidsstudier viser, at forældre, trods kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i 
1960’erne, bruger mere tid i dag, end de gjorde i 1960’erne på at være sam-
men med deres børn (Bonke, 2009; Bonke og Christensen, 2018). Forældre-
skabet er i stigende grad er blevet en kerneværdi for forældres selvopfattelse 
og livsprojekt (Beck-Gernsheim, 1992, 2002; Nelson, 2010; Faircloth, 2013), 
særligt for mødre (Hays, 1996; Reay, 1998), men i stigende grad også for fæd-
re (Faircloth, 2014b; Dermott, 2008; Vesterling, 2015; Francis, 2015; Bonke 
og Christensen, 2018). Undersøgelser viser dog, at det fortsat er mødre, som 
tidsmæssigt og mentalt set bruger flest kræfter i børneopdragelsen og arbejdet 
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omkring børn (Faircloth, 2014a; Dermott, 2008; Brodersen og Brown, 2021). 
I en engelsk kontekst beskriver Dianne Reay, at der fortsat eksisterer en køn-
net arbejdsdeling, hvor mødre er involveret med et tæt og tidskrævende enga-
gement, mens fædre hjælper på distancen (Reay, 2005). I en skandinavisk 
sammenhæng tyder forskning dog på, at fædre i stigende grad også er tæt in-
volverede og ser det som en særlig værdi (Stefansen, 2008; Nielsen og Wester-
ling, 2014; Forsberg, 2009), men også at det er forskelligt, hvordan fx storby-
fædre og landfædre i Norge opfatter faderskabet, og hvordan de involverer 
sig i skole-hjem-samarbejdet Kramvig, 2006). Det er dog fortsat mødre, som 
tilbringer mest sammen med børn (Bonke og Christensen, 2018). Desuden 
viser nationale og internationale studier, at der også er klassemæssige forskel-
le, hvor forældres uddannelsesniveau har betydning for graden af involvering, 
jo mere uddannelse, desto mere involvering (Akselvoll, 2016; Bonke, 2009; 
Bonke og Christensen, 2018; Lareau, 2011; Stefansen, 2007; Nelson, 2010; 
Bæck, 2010). Samlet set viser studierne altså, at det ’involverede forældreskab’ 
i den grad både er kønnet og klasset. Samtidig viser studierne, at ’det involve-
rede og intensive’ forældreskab udgør en stærk ideologisk forestilling, som 
påvirker alle forældre (Hays, 1996; Faircloth, 2014a). 
 
I det følgende skriver jeg derfor om det involverede eller intensive forældre-
skab som en fælles politisk ideologi og fokuserer derfor ikke i første omgang 
på de kønnede eller klassede forskelle i beskrivelsen. Samtidig er det væsent-
ligt at nævne, at mange af disse perspektivers empiriske grundlag og kritikker 
er baseret på studier i UK eller USA. På den ene side er perspektiverne fra 
denne forskning interessante, fordi meget inspiration til de nye former og ar-
gumenter for forældreinvolvering (og dermed også de institutionelle teknolo-
gier) i Danmark ofte hentes fra en angelsaksisk uddannelsestænkning. På den 
anden side vil jeg argumentere for, at der er brug for udforskning af ’Paren-
ting Culture studies’-perspektiver i en dansk sammenhæng. Det gør jeg med 
henvisning til, at der meget forskellige traditioner og værdier i relation til bør-
neopdragelse og statens rolle på tværs af forskellige samfund og nationer 
(Ravn, 2008; Gulløv, 2013; Faircloth et al., 2013). 
 
Når vi skal forstå, hvorfor forældreskabet tillægges så stor værdi i dag, kan det 
blandt andet forstås i relation til historiske forandringer i opfattelser af børn, 
og derfor vil jeg kort skitsere nogle vigtige træk i barndommens historie.   
  
I det følgende vil jeg primært beskrive ’barndommens historie’ ud fra social-
antropologens Charlotte Faircloths fremstilling og kondensering af den meget 
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omfattende barndomssociologiske forskning om barndommens historie. Når 
jeg gør det med udgangspunkt i hendes perspektiver, er det, fordi hun netop 
er optaget af at forbinde det til, hvordan det får betydning for, hvordan fore-
stillinger om det ’gode forældreskab’ som ’involveret’ på bestemte måde vok-
ser frem i relation til ’barndommens forandring’.  

Barndommens opfindelse og forældreskabet   
 Faircloth fremhæver Philippe Aries’ pointe om, at ideen om barndommen 
ikke eksisterer i middelaldersamfundet. Her blev børn set som små voksne, 
hvor de meget hurtigt kom til at høre til i voksensamfundet. Barndommen 
blev ikke set som en ’skattet’ fase i livet. Først i det 18. århundrede ’opfindes’ 
barndommen som en selvstændig periode, hvor børn begynder at blive set 
som uformede voksne, som skulle uddannes til modenhed. Denne ide skulle 
ses i sammenhæng med oplysningstidens nye menneskesyn med ideer om au-
tonome og rationale individer, som var i stand til at deltage i det politiske liv 
(Faircloth, 2014a).  

This emergent separation between adults and children was a new and very 
significant development. What it means was that adulthood must also come 
to be redefined, with the questions posed of how adults should socialize, ed-
ucate, and related to children., though the distinct period of childhood (Fair-
cloth, 2014a).  

Ideer om børns natur og den rette opdragelse blev diskuteret blandt andet 
af filosofferne John Locke og Jean-Jacques Rosseau, hvor de hos Locke 
blev set som individer, der skulle fyldes op af viden gennem uddannelse, 
synes synet hos Rosseau at være mere romantisk, for her skulle børn be-
skyttes og gøre sig erfaringer, og barnet blev set som havende en indre 
natur, som skulle behandles med kærlighed. Selvom de repræsenterede 
forskellige syn, repræsenterede de begge en forestilling om børn som for-
skellige fra voksne (Faircloth, 2014a). Selvom forestillingen om barn-
dommen her voksede frem i filosofiske skrifter, var det først i det 19. og 
20. århundrede, at barndommen i ’virkeligheden’ blev realiseret. Reelt blev 
barndommen først realiseret som distinkt livsfase fra voksne, da skole-
gang blev obligatorisk for alle børn (i 1814 indførtes undervisningspligt 
for alle i Danmark), og børn efterhånden holdt op med at fungere som 
arbejdskraft. Med denne forandring bliver barnet nu indfaset i en separat 
verden, som skal reguleres af uddannelse og affektion og ikke længere af 
profit eller arbejde (Faircloth, 2014a). Hermed forandrede voksnes for-
hold til børn sig, og spørgsmål om, hvordan børn skulle socialiseres og 
uddannes, blev skole- og socialpolitiske spørgsmål. Når børn ikke længere 
var økonomisk værdifulde for familien, blev børn set som ’hellige’. Siden 
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den periode har der ifølge Faircloth været en ekspansion af barndommen, 
som går længere og længere i skole og superviseres af forældre i længere 
og længere tid. Omvendt diskuteres det ifølge Faircloth af andre, hvordan 
barndommen stjæles fra børn eller forsvinder, og grænserne mellem barn-
dom og voksendom eroderer. Barndommen kan for nuværende anskues 
som et paradoksalt fænomen. På den ene side er der tendenser til at se og 
advokere for at se børn som kompetente individer, som kan realisere sig 
selv med selvstændig handlekompetence, og på den anden side er børns 
liv i større og større grad udsat for en institutionalisering og opmærksom-
hed fra voksnes side, hvor de overvåges, kontrolleres og regulereres. 
Faircloth refererer her til barndomshistorikeren Cunningham, når hun 
samler op på fire centrale samtidsdiagnostiske kendetegn om børn:  

(1)The child is set apart from adults (see also Elias, 1998); (2) The child
is said to have a special nature and be associated with nature; (3) The
child is innocent, but corruptible; (4) Today, the child is vulnerable and
‘at risk’ (Faircloth, 2014a, s. 42).

Med fremkomsten af forestillinger om barnet som emotionelt sårbart og i ri-
siko for fejludvikling uden den rette modning voksede ideen frem om mødre, 
som skal være forældre på den rigtige måde, hvilket særligt tog form med re-
ference til Bowlbys studier af den rette form for tilknytning mellem barnet og 
moderen (Faircloth, 2014a). 

I dag ses Bowlbys tilknytningsteori og fokuseringen på tilknytningsmønstre 
mellem forældre og børn fortsat som en af de mest benyttede perspektiver, 
når eksperter skal vejlede og/eller vurdere forældre (Faircloth, 2014c; Juhl, 
2014; Socialministeriet, 2011) og som perspektiv på professionsuddannelserne 
på børneområdet, fx på pædagoguddannelsen, når der undervises om identifi-
kation af tegn på udsathed (Bengtsson, 2007). Pointen er her, at Bowlbys per-
spektiv (og mange andre udviklingspsykologers bidrag med udgangspunkt i 
den psykoanalytiske objektrelationsteori) sammenflettedes med et stigende 
fokus på barnet som værende i ’risiko’, både i forhold til at efterleve og indgå 
i omverdenens mange krav, hvilket mødre skulle socialisere barnet til at indgå 
i. Samtidig udviklede blikket på børn sig til, at de også kunne være i risiko i
forhold til deres mors evne til at skabe de rette tilknytningsmønstrer.

Risikokultur og forældres bekymringer, skyld og ansvar 
Børn anskues i stigende grad som udleveret til og sårbare overfor et ’giftigt 
samfund’, og Faircloth argumenterer for, at forældre i dag ses som ”risk-
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managers”, som skal sikre, at børn ikke løber ind i ricisi, og samtidig være 
dem, som skal optimere børns præstationer og livschancer (Faircloth, 2014a). 
Paradoksalt nok fører det til, at forældre selv blive set som en central risiko-
faktor i børns liv. Den nye risikokultur betyder, at forældre bliver redefineret 
som en determinant for det fremtidige barn trivsel, hvor forældre konstrueres 
som ”the manager of risk” (Lee, 2014, s. 12). Forældre defineres således i 
denne risikokultur til at være dem, som har magt til at bestemme barnets 
skæbne, i relation til hvor gode de er til at udøve deres forældreskab. Faircloth 
påpeger, at denne udvikling hænger sammen med, at det, hun kalder udvik-
lingsparadigmet, får stor betydning for, hvordan forældreskabet professionali-
seres og ekspertgøres. 

Touching, talking, and feeding are no longer ends in themselves, but tools 
mothers are required to perfect to ensure optimal development (Faircloth, 
2014, s. 46). 

 
Pointen om udviklingsparadigmets store betydning for forældreskabet, hvor 
alle forældres aktiviteter tænkes ind i forhold til at skabe den optimale udvik-
ling for barnet, er et spor, jeg forfølger ind i de empiriske analyser. For nuvæ-
rende vil jeg fremføre, at udviklingen af denne risikokultur omkring barn-
dommen og ’jagten’ for at sikre, at børn bliver optimalt udviklet, også har ført 
til det, som kan kaldes: ”An era of anxious parenting” (Francis, 2012b, s. 928, 
se også Nelson, 2010). 
 
Med udviklingen af en risikokultur omkring børn med særlig fokus på foræl-
dres nærmest deterministiske betydning for børns udvikling lægger således 
spor ud for et bekymrende forældreskab.  Flere studier af middelklasseforæl-
dre viser således, hvordan bekymringer for egne forældreevner (om man gør 
det godt nok og samtidig det at ville gøre det så godt som overhovedet mu-
ligt) kan producere tvivl og ambivalenser i forældreskabet, som samtidig 
medvirker til at accelerere involveringsiveren og involveringsformerne, når 
forældre gerne vil optimere børns livschancer (Nelson, 2010; Stefansen, 
2008). Skiftet i synet på børn sammenfletter sig med en øget professionalise-
ring og ekspertgørelse af forældreskabet. Ekspertgørelsen kommer til syne på 
mange måder, da ’børneeksperter’ forholder sig problematiserende til foræl-
dres adfærd ift. alt fra amning til læringsaktiviteter. Samtidig udgør ’børneek-
sperterne’ en ekspertkultur med konkurrerende opfattelser af, hvad der er god 
og dårlig opdragelse, hvilket betyder, at forældre skal navigere mellem mange 
forskellige opfattelser, som alle fremfører, at forældres adfærd har betydning 
for deres barns fremtidige trivsel og læring. Ifølge Ellie Lee er et fælles træk 
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ved de nutidige ekspertråd set i historisk perspektiv, at de forholder sig mere 
end tidligere til forældrenes adfærd som afgørende for børns ’outcome’. Des-
uden peger hun på, at forældreskabet ses som noget, der skal erhverves og 
læres, hvilket blandt andet ses gennem flere og flere bud på formaliserede 
forældreskabskurser, som alle forældre kan have brug for (Lee, 2014b; Han-
sen, Wüst, Andersen, Fentz, Simonsen og Trillingsgaard, 2020 for et konkret 
dansk eksempel). Ellis Lee argumenterer for, at det skaber grobund for en 
kultur af ’bekymrede forældre’. Når kommuner udbyder obligatoriske foræl-
drekurser, i tillæg til sundhedsplejesker, der også kommer i familierne hjem i 
Danmark, producerer det i sig selv en ide om, at man som forældre har brug 
for uddannelse for at mestre forældreskabet.    
 
I relation til at have børn i vanskeligheder påpeger Ara Francis6, at den kultu-
relle kontekst, som er beskrevet i det ovenstående, fører til, at børns proble-
mer bliver meget forstyrrende for hverdagslivet og for forældrenes opfattelser 
af sig selv, da forældrene – og især mødrene – kommer til at se sig selv som 
skyldige i børnenes problemer. Det får stor betydning for deres identitetsop-
fattelse, da forældrene i Francis’ studie også oplever, at det medvirker til stig-
matisering og isolation, når man ikke kan leve op til idealerne (Francis, 
2012a).   
 
Et andet perspektiv på ’det risikable forældreskab’ er at se på produktioner af 
råd og vejledninger fra de professionelle, når de bekymrer sig om et barns 
trivsel. Her rettes risikotænkningen sig mod forældreskab, der bekymrer de 
professionelle. Pernille Juhls (Juhl, 2014) studie af forældre og børns hver-
dagsliv påpeger, at når der er bekymring for børnenes trivsel og forældrenes 
’omsorgsevner’, giver professionelle ofte råd og vejledninger, som sætter rigi-
de standarder for opdragelsesrutiner. Disse råd og vejledninger gør det van-
skeligt for forældre at handle situeret i forhold til deres børn, da de forsøger 
at leve op til de råd og vejledninger, de har fået om fx soverutiner og suttefla-
sker mv. Dermed mister de den fleksibilitet, som er nødvendig for at kunne 
justere på sig selv ift. situationen og det, Juhl kalder for børns befindende. 
Juhl pointerer, at i hendes empiri er det ikke forældrenes evne til at se beho-
vet hos barnet, der er problemet, men de professionelles råd, som blev rigide 
og ufleksible i de sammenhænge, de skulle virke i. Juhl ser de professionelles 
råd og vejledninger, som tæt knyttet til metoder til såkaldt tidlig opsporing og 
forebyggelse, som kan ses udviklet i relation til fremkomsten af risikokultu-

 
6 Francis studie er også et studie af amerikanske middelklasse forældre. 
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ren. Det ser dog ud til, at interventionerne risikerer at skabe endnu vanskeli-
gere betingelser for forældre (Juhl, 2014, 2016).  
 
Endnu et perspektiv på bekymringen for forældres evner til at involvere sig 
på passende måder ses også, ved at staten i stigende grad importere standardi-
serede kurser og programmer til forældre om opdragelsesformer (Kryger, 
2008). I Danmark er de særligt rettet mod de forældre, som har børn, som de 
professionelle vurderer ikke trives.  
 
Jeg vil senere vise, hvordan Familieklassen fungerer som et sådan tilbud, men 
de indføres i stigende grad også som programmer til alle forældre i en børne-
have eller på en skole (fx programmet PALS eller ’De utrolige år’ (Aabro, 
2016; Buus 2019)), som både de professionelle og forældre opfordres og for-
ventes at arbejde efter (det vender jeg tilbage til i de empiriske analyser af 
Skole og Forældres materialer). Uanset om forældre direkte deltager i pro-
grammer eller ej, medvirker det til at skabe sprog og en horisont omkring for-
ståelser af forældreskabet, hvor der skabes en forestilling om, at forældre har 
behov for og må og kan hjælpes til at tage ansvar for deres børn gennem op-
læring og ekspertråd formidlet gennem standardiserede programmer. Pro-
grammerne eller koncepterne er et eksempel på, hvordan forældreskab pro-
fessionaliseres, men også på en mere generel bevægelse i familiepolitikken na-
tionalt og internationalt, hvor der sker en politisk problematisering af 
forældre, som ikke kan forvalte deres ansvar (Egelund, 2006; Faircloth, 2014a; 
Grumløse, 2014), og hvor staten investerer i programmer, som benævnes evi-
densbaserede, som skal få forældre til at kunne tage dette ansvar.  
 
Det kan, som Faircloth pointerer, ses som en bevægelse mod at individualise-
re ansvaret for børn og børns problemer til forældre fremfor at se det som et 
fælles samfundsansvar. Samtidig reducerer det årsagerne til børns manglende 
trivsel og læring til udelukkende at være knyttet til forældrenes opdragelsesstil 
og evne til at tage ansvar.  
 
Følges Faircloths argumentation om at se denne udvikling relateret til udvik-
lingen af et nyt børnesyn, kan forældre også ses som:  

The flipside to the ’vulnerable child’ is the risky parent (Faircloth, 2014a, s. 
45).  

 
Historisk er forestillingen om, at forældre kan udgøre en fare for børn, ikke 
ny. Det nye ifølge Faircloth (med reference til Frank Furedis pointer) er, at:  
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Today, however, the strength of assumptions about parental determinism and 
the need for parenting ’expertise’ means that now almost every parenting act, 
even the most routine, is analysed in minute detail, correlated with a negative 
and positive outcome, and endowed with far-reaching implications for child 
development (Faircloth, 2014a, s. 46). 

For at samle op på det andet perspektiv, som præsenteres i dette kapitel, så er 
en central pointe med opkomsten af risikokulturen og forældredeterminismen 
i relation til forældreskab, at det ser ud til, at det på den ene side skaber op-
fordringer til udøvelse af et intensivt forældreskab. Et intensivt forældreskab, 
som studier af middelklasseforældres ’parenting’ viser producerer acceleration 
af involvering i børns liv og samtidig konstante bekymringer for og usikker-
hed i forhold til, om man gør det godt nok. På den anden side produceres der 
også bekymringer for forældres evner til at tage ansvar og involvere sig på de 
rette måder, for at børn ikke bliver udsat for risiko for ikke at udvikle sig op-
timalt. Forældre bliver dermed til ’farlige’ forældre for deres børn. Staten ud-
vikler interventioner – blandt andet knyttet til daginstitutioner og skoler – 
som har som intention at lære forældre at tage det passende ansvar og enga-
gement for deres børn. Staten påtager sig således ansvar for at tilbyde støtte 
og hjælp til forældre om at lære at tage ansvar, hvilket afspejler den grundlæg-
gende politiske præmis om, at det er forældrene, som bærer ansvaret for 
børns problemer, og det er en forandring af deres adfærd, som kan bringe 
børn ud af problemerne.  

Som følge af den omsiggribende risikokultur skabes således forestillinger om 
forældre som dem, der skal sikre, at børn ikke udsættes for ricisi. På samme 
tid bliver forældre også set som nogle, som potentielt skaber ricisi for børns 
optimale udvikling. Denne type af paradoksale modsætninger indgår i det kul-
turelle landskab for forældreskabet og betyder, at jeg i mine empiriske analy-
ser er orienteret mod at udforske betydningerne af sådanne modsætningsfulde 
forestillinger i en dansk sammenhæng, da jeg er opmærksom på, at det frem-
træder på andre måder i en dansk sammenhæng end i amerikansk eller britisk 
sammenhæng.  

Skolepolitiske reformer og skolens dobbelte formål 
At skrive om skolepolitiske reformer er en vanskelig sag. I blikket på og be-
skrivelse af reformer kommer der meget nemt fokus på forandringer, hvilket 
kan betyde, at blikket for kontinuitet i skolepolitikken nedtones (Ball, 2008). 
Som vi så tidligere i afsnittene om skole-hjem-samarbejdets historie, er det 
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væsentligt at fremhæve, at nye tiltag ikke behøver betyde, at eksisterende 
praksisser og forståelser forsvinder, men at de kan (og nok ofte gør det) eksi-
stere sideløbende.  
 
Grundlæggende er det derfor en vigtig pointe, at hensigten med skolen igen-
nem hele dens historie har været, at elever skal dygtiggøres for samfundets 
skyld og ikke kun for deres egen skyld. Og at en stor del af skolens projekt 
har været og er et civiliseringsprojekt, hvor voksne tilrettelægger strukture-
rende og intentionelle forløb for børn med hensigten, at de skal blive til be-
stemte typer af mennesker (Gilliam og Gulløv, 2012). Det, som grundlæggen-
de debatteres i skolepolitikken, er altså, hvad det er for slags mennesker, sko-
len skal være med til at skabe, og hvordan den skal indrettes, for at det kan 
realiseres. Stine Helms skriver i sin afhandling om elevplanen i den danske 
folkeskole, at skolen har et dobbelt formål.  

På trods af de senere års politiske kritik af for lidt faglighed i folkeskolen og 
den heraf følgende vægtning af mere faglighed, har den danske folkeskole al-
tid haft et dobbelt formål, hvor ikke kun det faglige har stået i centrum for 
skolepædagogikken, men tillige elevernes alsidige og personlige udvikling 
(Helms, 2017, s. 37).  

 
Skolepolitiske reformer handler i høj grad om politiske vægtninger og signaler 
om retningen for folkeskolens dobbelte formål, som er blevet vægtet forskel-
ligt i løbet af skolens historie. Helms fremanalyserer og argumenterer blandt 
andet med udgangspunkt i analyser af forandringer i ordvalget i folkeskolens 
tre seneste formålsparagrafer (1975, 1993 og 2006) for, at vi aktuelt ser en 
stærkere vægtning på elevernes faglige udvikling i den seneste formålspara-
graf, hvor det betones, at:  

 ”Folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og 
færdigheder” (her fra Helms 2017, s. 39). 

 
hvor det tidligere var blevet formuleret som:  

”at give muligheder for tilegnelse eller at ’fremme’ elevernes tilegnelse 
(Helms, 2017, s. 39).  

 
Ifølge Helms repræsenterer det et mere funktionalistisk læringssyn end tidli-
gere. I formålsparagraffen fra 2006 anskues læring som noget, der kan overfø-
res fra læreren til eleven, da det ikke længere handler om at give muligheder 
eller at fremme børns læring gennem undervisningen, men nu handler om, at 
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folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give børnene kundskaber og 
færdigheder.  
Helms skriver endvidere, at der historisk kan iagttages to forskellige dannel-
ses- og evalueringssyn i skolepolitikken, henholdsvis et rationalistisk og et 
mål-middel-didaktisk dannelsessyn overfor et naturalistisk og reformpædago-
gisk dannelsessyn7. Aktuelt er det vægtningen på det rationalistiske og det 
mål-middel-didaktiske dannelsessyn, der dominerer, men det betyder ikke, at 
der ikke er fokus på elevernes personlige udvikling. Snarere beskriver Helms, 
at vi ser et forstærket fokus på, at skolens opgave er at udvikle elevens per-
sonlighed, men på en ny måde, som adskiller sig fra de reformpædagogiske 
idealer.  

Mens vægtningen af det personlige og det alsidige i det naturalistiske dannel-
sesideal og under reformpædagogikken netop har været udtryk for en op-
mærksomhed på barnet, dets behov, interesser, medbestemmelse samt forud-
sætninger og dermed en afstandtagen til tidligere tiders pensumdrevne og læ-
rerstyrede undervisning får det personlige og det alsidige en anden vægtning i 
1980’erne og 1990’erne (Helms, 2017, s. 41). 

  
På den ene side kan styrkelsen af den personlige udvikling genkendes som del 
af reformpædagogiske ideer med fokus på en børnecentreret skolepædagogik, 
men den efterfølgende indførelse af fælles mål, elevplaner og nationale test i 
folkeskolen og skiftet mod en mere faglig skole betyder, at skolen i samarbej-
de med forældrene skal lede eleverne bestemte steder hen. Det vil sige, at nok 
er der fokus på den personlige udvikling, men eleverne skal motiveres til at nå 
bestemte mål, hvormed de reformpædagogiske idealer om at arbejde for ele-
vers medbestemmelse og ejerskab til undervisningen får en anden betydning.   

Det personlige kan således ikke længere på samme måde, som tidligere, reali-
seres gennem elevernes medbestemmelse og ejerskab til undervisningen og 
evalueringen, men det kan realiseres ved at fokusere på det mentale, som en 
afgørende faktor for elevernes tilegnelse af det politisk fastlagte pensum 
(Helms, 2017, s. 42).   

 
Arbejdet med elevens personlighed bliver således et middel til målet om at nå 
de politiske fastlagte mål og dermed styrke fagligheden. Pointen er, at op-

 
7 Helms beskriver relativt indgående, hvordan disse skolepædagogiske idealer histo-
risk set er og bliver del af dansk skolepolitik. Og hun beskriver, at det først er med 
Den blå læseplansbetænkning i 1960, at de reformpædagogiske ideer i skolepolitikken 
for alvor blev indskrevet i lovgivningen. Før det beskriver hun, hvordan det rationali-
stiske dannelsesideal har været dominerende i dansk skolepolitik.    
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mærksomheden på skolens dobbelte formål og skolepolitikkens skiftende 
vægtninger af elevers alsidige og personlige udvikling overfor elevens faglige 
udvikling bliver væsentlig at reflektere både i forhold til de måder, eleverne 
skal evalueres på, de måder, skolen søges styret på, og for prioriteringen af, 
hvilke fag der skal undervises i, og hvordan der skal undervises. Skolepolitisk 
betones det i 1975, 1993 og 2006, at folkeskolens virke skal foregå i samar-
bejde med forældrene, hvilket betyder, at når skolens opgave ændrer sig, æn-
drer forældrenes opgaver sig også, og skolens forhold til forældrene ændres. I 
hvert fald ifølge det politiske niveaus beskrivelser. Uden at foregribe analy-
serne af Skole og Forældres materialer og deres opfordringer til forældres ar-
bejde ser jeg disse forandringer i skolepolitikken som en vigtig forudsætning 
for at forstå, hvorfor organisationen agerer, som den gør, i dens offensive ar-
bejde for at få forældre til at involvere sig som skolens læringsassistenter.     

I det følgende vil jeg gå tættere på nogle aspekter af de seneste års skolepoliti-
ske reformer med henblik på at optegne, hvordan disse skaber nye rammer 
for, hvad skole og forældre forventes at samarbejde om. Intentionen med re-
degørelsen er, at den skal skitsere, hvordan der overordnet kan udpeges to 
centrale tråde i de skolepolitiske reformer, som spiller ind i skole-hjem-
samarbejdet. En, der handler om lovgivningsmæssige bestræbelser på at styr-
ke fagligheden i folkeskolen, som jeg allerede har berørt i det ovenstående. 
Og en, der handler om lovgivningsmæssige bestræbelser på at skabe en inklu-
derende folkeskole, særligt tematiseret som øget inklusion af børn med særli-
ge behov i folkeskolen. De to tråde kobler sig på forskellige måder til politi-
ske problematiseringer af den danske folkeskole for at skabe for dårlige fagli-
ge resultater, for manglende evne til at undervisningsdifferentiere og for 
manglende evne til at skabe social mobilitet, samt for at være for dyr set i for-
hold til de faglige resultater, som skolen skaber.  

Min intention er ikke at gå tæt på beskrivelser af kampene mellem det, som 
forfatterne af Dansk skolehistorie bind 5 betegner som en borgerlig eller so-
cialdemokratisk uddannelsespolitik (Connick-Smith et al., 2015) 8, men kun 

8 Jeg deler forfatternes opfattelse af, at der historisk og aktuelt kan ses en modsætning 
mellem en socialdemokratisk-radikal uddannelsespolitik med fokus på lighed, børne-
centrering og tværfaglighed (jf. Helms’ beskrivelse med rødder i reformpædagogiske 
ideer) og en borgerlig uddannelsespolitik med fokus på boglig lærdom, fokus på 
dansk historie og kultur og niveaudeling (jf. Helms med rødder i mere rationalistisk 
og mål-middel-didaktik). Samtidig finder jeg det aktuelt vanskeligere end tidligere at 
se disse modsætninger være så rendyrkede længere, da de to store og på skifte rege-
ringsbærende partier Socialdemokratiet og Venstre har nærmet sig hinanden meget i 
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beskrive, hvordan jeg ser, at de to forskellige tråde viser sig i den aktuelle sko-
lepolitik. De to tråde, fagfaglighed og inklusion, præsenteres ikke som væren-
de i opposition til hinanden, men som parallelle tråde, som indgår i det skole-
politiske maskineri, og om hvis indhold, der fortløbende strides og samarbej-
des blandt aktørerne i det skolepolitiske maskineri. I den seneste skolereform 
og i debatten op til skolereformen i 2013 var de to tråde tydeligt beskrevet 
som to centrale udfordringer, som reformen skulle adresserer (Andreasen, 
Rasmussen og Rasmussen, 2013; Undervisningsministeriet, 2013).  

I afhandlingens kommende analyser går jeg tæt på, hvordan de to tråde på 
forskellige måder får betydning for og i de mikro-politiske processer i relation 
til skole-hjem-samarbejde, både i Skole og Forældres policing af forældre som 
ressourcer og i forældrenes mikro-politiske kampe. Afsnittet om de skolepoli-
tiske reformer baserer sig primært på læsning af andre skoleforskeres bidrag.  

Styrk fagfagligheden – om skolepolitikkens 
faglighedsorientering 
I 1994 deltog danske elever i en international læseundersøgelse, som viste, at 
de Danske elever præsterede dårligere end stort set alle lande, vi normalt 
sammenligner os med. Siden har denne type af internationale komparative 
undersøgelser af elevers færdigheder haft stor betydning for den skolepoliti-
ske debat i Danmark. Skiftende undervisningsministre har håndteret dem på 
forskellige måder, fra i starten (i 90érne) at forholde sig kritisk til, hvad de 
målte på i forhold til det danske skolesystems særegenhed, til at de fra 00’erne 
og frem til nu i højere grad bliver brugt som legitimering af eller udvikling af 
ny skolepolitik med henblik på at ville forbedre de danske skoleelevers faglige 
resultater (Connick-Smith, 2015, kapitel 2).  

Skoleforskeren Kirsten Krogh-Jespersen vurderede i 2002, at den danske sko-
lepolitik kun i begrænset omfang var blevet del af ’School effectiveness’-
paradigmet. Vi var inspireret af uddannelsestænkningen, men fortsat ’bagud’ i 

forhold til reformeringen af skolen. Et eksempel på det er en dialog mellem Venstres 
Bertel Haarder (og flere gange undervisningsminister i seneste 40 år) og den på det 
tidspunkt siddende socialdemokratiske børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini, som i forbindelse med diskussion af en kommende folkeskolereform erklæ-
rede sig enige om det meste (Deadline, 9. december, 2012).   
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forhold til de redskaber, som det krævede at gøre skolerne ’effektive’9(Jesper-
sen, 2002). Om paradigmet skrev hun dengang:  

Effektivitet refererer til de midler, der mest direkte og med færrest mulige an-
strengelser eller på den bedste måde leder til målet, som er højnelse af elever-
nes faglige udbytte. (….) School Effectivenessparadigmet er altså afhængig af, 
at der er udviklet standarder og måleinstrumenter, der kan hævdes at måle 
eleverne både ved skolestarten og senere i forhold til deres udbytte af skole-
gangen (Jespersen, 2002, 54). 

Ser vi skolepolitikken fra det tidspunkt og frem til i dag, vurderer jeg, at den 
danske skolepolitik i langt højere grad har nærmet sig ’School-effectiveness’-
paradigmets krav om standarder og måleinstrumenter. I det følgende vil jeg 
kort beskrive, hvordan det kan ses generelt i udviklingen af skolepolitikken og 
særligt i den seneste skolereform.  

Nationale test, indførelsen af en obligatorisk elevplan for hver elev og flere 
prøvefag blev indført i 2005, som svar på PISA-undersøgelserne i 2000 og 
2004, hvor de danske elever fortsat var lavt præsterende (Connick-Smidt et 
al., 2015). I 2009 kom der nye mål og indholdsbeskrivelser for børnehaveklas-
sen og revidering af de Fælles mål, som blev lanceret i 2003 med henblik på at 
højne elevernes faglige niveau (Langager et al., 2013). Endvidere blev der ind-
gået aftale om flere undervisningstimer i dansk og historie i 2006 og udarbej-
det fælles mål for alle fag (Aftale om ændring af folkeskoleloven, 2006; Chri-
stensen, 2017).  

Disse tiltag blev politisk set som måder at kunne følge elevernes faglige ud-
vikling og kontrollere det faglige udbytte på både lokalt, men også kommunalt 
og nationalt plan, samt styrke det fagfaglige indhold i skolen. Elevplanen og 
de nationale test skulle give forældre bedre mulighed for at følge med i deres 
børns udvikling. Det skulle de kunne, ved at de både ville medvirke til at 
kunne ’underrette’ forældrene om deres barns udbytte af skolegangen og 
dermed medvirke til, at de bedre kunne drøfte dette udbytte med skolen. 

9 I artiklen fremføres en række argumenter for, hvorfor vi skal være glade for at 
Danmark er ’bagud’. Argumenter, som kan være interessante at genlæse i lyset af den 
danske udvikling, hvor der ofte er en stærk tiltro til troen på uddannelse baseret på 
’best practice’. Denne forestilling baseres ofte på en forestilling om, at lærerne bare 
skal på efteruddannelse i de rigtige koncepter og så bliver undervisningen mere effek-
tiv. Krogh-Jespersen argumenterer for vigtigheden af et professionelt råderum for 
lærerne, hvis de skal kunne tage højde for den yderst komplekse opgave, det er at un-
dervise.   
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Tanken var og er, at disse institutionelle teknologier kan medvirke til at øge 
forældreinddragelse i skolen (Helms, 2017; Fokus kommunikation og under-
visningsministeriet, 2017).  
 
I den seneste reform af folkeskolen, som blev vedtaget i 2013, fortsættes det 
fagfaglige spor med flere timer i dansk og matematik, samt musik og idræt, 
hvilket betones som centrale elementer i forbindelse med indførelse af længe-
re og mere varierede skoledag.  

Men den danske folkeskole står også overfor store udfordringer. Det faglige 
niveau – særligt i læsning og matematik – er ikke tiltrækkeligt højt. Danske 
skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og na-
turfag, når de forlader folkeskolen. Samtidig udvikler vi ikke de fagligt svage 
eller de fagligt stærkes potentialer (Undervisningsministeriet, 2013, s. 1). 10 

 
I aftaleteksten er der også fokus på elevernes trivsel som middel til at skabe 
bedre præstationer, fx formuleringer om, at formålet med skolen er at udvikle 
elevernes uddannelsesparathed ved:  

”at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling og motivation 
og trivsel” (Undervisningsministeriet, 2013, s. 3).  

 
I reformen er der spredte formuleringer om understøttende undervisning, va-
rierende undervisningsformer, at skolen skal åbne sig mod det omgivende 
samfund, og at skolen skal benytte praktiske anvendelsesorienterede under-
visningsformer. Andreasen et al. (2013) problematiserer vilkårene for, at dette 
kan realiseres.  

Det er let at forestille sig scenarier, som kan underminere de formulerede 
hensigter. For eksempel kan man forestille sig presset på skolerne for at ska-
be faglige resultater kan føre til, at en stor del af aktivitetstimerne til forveks-
ling kommer til at ligne undervisning. Eller man kan forestille sig, at kommu-

 
10 Som Andreasen et al. (2013) skrev i en analyse af regeringens reformudspil ”Gør en 
god skole bedre”, er hovedformålet dygtiggørelse. Det blev det også i den endelige 
reform. Med udgangspunkt i uddannelsesfilosoffens Gert Biestas tredeling af skolens 
formål som kvalificering, socialisering og subjektivering, peger de på, at reformudspil-
let grundlæggende befinder sig inden for kvalificeringsdiskursen, da det mest er de 
faglige udfordringer som addresseres. Samtidig er der også formuleringer af elementer 
i reformen, som befinder sig inden for en subjektiveringsdiskurs, dvs. et fokus på at 
skolen skal medvirke til at eleverne udvikle personlige egenskaber og egen identitet. 
Subjektiveringens kvalitet er ifølge Biesta helt afgørende i spørgsmål om mål og me-
ning med uddannelse, da det handler om, hvorvidt eleverne gennem uddannelsesakti-
viteter får muligheder for at blive selvstændige og uafhængige i handling og tænkning.  
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nerne ikke har eller prioriterer ressourcer til at skabe de nødvendige alsidige 
fysiske rammer for den udvidede skoledag. Begge dele vil svække subjektive-
ringsmulighederne (Andreasen, 2013, s. 30).  

 
I reformteksten er der klart en prioritering af, at det er styrkelse af læsning og 
matematiske færdigheder med flere undervisningstimer i dansk og matematik, 
som fremstår som det væsentligste element i reformen. I den endelige aftale-
tekst om reformen er der opstillet en række resultatmål, hvor indikatorer for 
reformens succes er de nationale test og trivselsmålinger. Der er tre mål, hvor 
de to første handler om at forbedre de faglige resultater i dansk og matematik, 
og det sidste handler om, at elevernes trivsel skal øges (Undervisningsministe-
riet, 2013, s. 23). Resultatmålene udtrykker klart reformens fortsættelse af det 
politiske fokus på forbedring af faglige niveau forstået som elevernes præsta-
tioner i dansk og matematik. Endvidere udtrykker målene det politiske ønske 
om at kunne styre skolerne mere effektivt ud fra opfølgninger på progressio-
nen i det faglige niveau fra elevplan, skole, kommune og nationalt plan gen-
nem forskellige nationale test og trivselsmålinger (se også Christensen, 2017; 
Rasmussen og Miller, 2021).  
 
På trods af mange forskellige initiativer og intentioner i den seneste folkesko-
lelov, som peger hen imod et bredt faglighedsbegreb, fastholdes og forstærkes 
billedet af en skolepolitik, der opprioriterer fagfagligheden, dels fordi det poli-
tiske svar på udfordringer er flere undervisningstimer især i dansk og matema-
tik, og fordi de nationale test i dansk og matematik får så central en placering 
som det, som skolerne skal måles på.  

Den inkluderende folkeskole  
I 2012 vedtog folketinget en lovgivningsændring, som ofte bliver kaldt ’Inklu-
sionsloven’11. I resumeet til loven står der: 

Loven indfører en ny afgrænsning af specialundervisning og anden special-
pædagogisk bistand. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 
omfatter kun støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til 
børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med 
støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.   

 
11 Lov nr. 379 af 28. april 2012 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler 
og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler 
og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)(inklusion af elever med særlige behov i den 
almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende fol-
keskole m.v.).  
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Med loven skal der ikke længere træffes en afgørelse om specialundervisning 
til den enkelte elev, når det drejer sig om en elev med behov for støtte i min-
dre end 9 undervisningstimer om ugen. Det giver kommunerne større fleksi-
bilitet til at tilrettelægge og tilpasse støtten til elever med særlige behov. Og 
det frigør ressourcer hos bl.a. pædagogisk-psykologisk-rådgivning.  

(Resume af lov nr. 379, lokaliseret 8 januar, 2018. 
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L103/index.htm).  

 
Den vedtagne lovgivning ændrede dermed på specialundervisningsbegrebet 
gennem ændring af den juridiske definition og de administrative procedurer i 
forhold til vurdering af støttebehov og i forhold til definitionen af, hvornår et 
barn skal kunne modtage særlig støtte på en specialskole eller en specialklasse, 
og hvornår denne støtte skal foregår i folkeskolen. Grænsen på 9 undervis-
ningstimer om ugen (dvs. 12 lektioner) udgør her den skæring, som får be-
tydning for børn, forældre, skole og forvaltning. Intentionen med lovgivnin-
gen fulgte flere års bevægelse i skolepolitikken, hvor ønsket om øget inklusi-
on af børn med særlige behov i folkeskolen dels er blevet begrundet med 
ønsket om at ville reducere den stigende brug af specialundervisning og deraf 
store udgifter (Kommunernes Landsforening, 2005; Langager, 2008; Finans-
ministeriet, 2010; Tetler, 2000), og dels at specialundervisning blev betragtet 
som en ekskluderende foranstaltning, som medvirkede til en uhensigtsmæssig 
segregering af børn (Egelund, 2003; Tetler, 2000). Salamanca-erklæringen 
blev vedtaget af Unesco i 1994 mellem 90 lande og 25 organisationer med en 
række principper for opbygningen af inkluderende skoler, hvor alle børn har 
lige ret og adgang til uddannelse, og hvor undervisningsdifferentiering er en 
kerneværdi. Denne erklæring bliver ofte nævnt som værende af stor betyd-
ning for inklusionsbestræbelser i dansk sammenhæng (Unesco, 1994). 
 
Helene Ratner peger på at undervisningsdifferentiering blev introduceret i 
folkeskolelovgivningen i 1993, og at denne lov: 

(…) var en vigtig milepæl i både professionaliseringen af den danske folke-
skole og i overgangen fra integration til inklusion. 1993-loven var blandt an-
det en reaktion på, at den daværende folkeskole blev iagttaget som standardi-
seret og rutinepræget (…). I stedet for ’undervisning’ talte man nu om den 
individuelle elevs ’læring’ og hensigten var at skabe en folkeskole, der løbende 
udvikler sine læringspraksisser og læringssyn frem for en ’standardiseret’ un-
dervisningspraksis (Ratner, 2013, s. 90).   
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Pointen for Ratner er at vise, hvordan de politiske intentioner om og styrings-
former i relation til inklusion af børn med særlige behov, som vi ser i dag, har 
klare forbindelser tilbage til problematiseringen af skolen og lærernes praksis-
former først i 90’erne (som vi også så i Hanne Knudsens beskrivelse af om-
stillingsdiskursen). Her blev skolen og lærerne gjort til genstand for New Pub-
lic Management-styreformer og nye pædagogiske tiltag. Ifølge Ratner bliver 
først begrebet ’den rummelige folkeskole’ og dernæst ’den inkluderende fol-
keskole’ i de undervisningsministerielle og KL’s udgivelser begrebssat i relati-
on til et opgør med den traditionelle folkeskole og dets undervisningsformer. 
Det ses fx ved at inklusionstiltag bliver koblet til initiativer som ’ledelse af læ-
ringsmiljøer’, hvor skoler modtager ekstern konsulenthjælp til at supervisere 
inklusionen på vej (Ratner, 2013, s. 96). Inklusion kommer ifølge Ratners ana-
lyse til syne som politisk program, både pga. integrationsbestræbelserne, hvor 
enkeltbørn med særlige behov søgtes integreret i den almindelige undervis-
ning ikke lykkedes, og fordi der fortsat blev henvist flere og flere børn til spe-
cialtilbud. Desuden kunne de politiske inklusionsbestræbelser koble sig på 
1993-loven, som dengang kunne ses som et resultatet af en politisk problema-
tisering af manglende undervisningsdifferentiering i skolen og et behov for 
større fokus på læringsdifferentiering, teamorganisering og en stærkere evalu-
eringskultur.   
 
Ved siden af de ’pædagogiske tiltag’ bliver økonomisk incitamentsstyring en 
central del af den skolepolitiske styring. I 2011 indgik KL og regeringen en 
økonomiaftale, hvor kommunerne blev forpligtede på at implementere inklu-
sionsfremmende styringsmodeller (Regeringen og KL, 2010). Aftalen blev vi-
dereført i 2013 med aftale om årlig afrapportering i forhold til indfrielsen af 
målsætninger om inklusion (Regeringen og KL 2012). Med inklusionsfrem-
mende styringsmodeller menes eksempelvis, at det skal koste den enkelte sko-
lepenge, hvis de henviser en elev til specialundervisning eller en specialklasse. 
Skolen skal altså selv finansiere et specialtilbud. Ifølge en rapport fra Finans-
ministeriet om organisering og økonomistyring ift. specialundervisning og in-
klusion var det et problem, at det ikke ’kostede’ skolerne noget på deres eget 
budget at sende børn videre til specialiserede tilbud (Finansministeriet, 
2010)12. Det skulle de ’inklusionsfremmende’ styringsmodeller ændre på, så 
skolerne fik økonomiske incitamenter til at ville fastholde eleverne og dermed 

 
12 I et forsknings- og udviklingsprojekt udført for undervisningsministeriet så vi, 
hvordan denne nye økonomistyring fik stor betydning for kommunernes visiterings-
processer og samarbejdet mellem skolelederne og forvaltningen (Schmidt, Krab og 
Kofod, 2016).  
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’inkludere’ eleverne i folkeskolen. I en rapport baseret på en kvantitativt set 
omfattende undersøgelse om inklusionsprocessen i 12 kommuner konklude-
res:  

Det er i det hele taget et generelt billede, at økonomiske incitamenter sam-
men med lovændringens ny afgrænsning af specialundervisning spiller en me-
get stor rolle for, at inklusionsprocessen er kommet så vidt, som det faktisk 
er tilfældet, fra 93,1 pct. i 2010 til 94,9 pct. i 2013 og 95,5 pct. i 2014. (Bavi-
skar et al., 2014, s. 7). 

 
I rapporten fremhæves, at der er sket en reduktion af specialklasser på 15 
procenter, og 9 ud af de 12 kommuner, der indgår i undersøgelsen har redu-
ceret antallet af elever, der kommer i specialklasse. Endvidere viser rapporten, 
at lærerne er dem, som bakker mindst op om inklusionsprocessen, hvorimod 
skolelederne og skolebestyrelsesformændene udtrykker større opbakning. Læ-
rerne oplever, at de står alene med opgaven. De har vanskeligt ved at få øje 
på fordelene ved inklusion, og de peger på en hel række af problemer i hver-
dagen med at få inklusionen til at lykkes i praksis. Hvor skolelederne vurde-
rer, at de i høj grad har sat opkvalificeringsinitiativer i gang for at videreud-
danne lærerne til opgaven, oplever et stort antal af lærerne ikke, at de er ble-
vet tilbudt opkvalificering. Desuden vurderer både skolelederne og lærerne, at 
der er lav opbakning hos forældrene til inklusion af børn med særlige behov 
hos de forældre, der ikke har et barn med særlige behov, mens der hos foræl-
dre til børn med et særligt behov er større opbakning. Det beskrives også, at 
kommunerne har ført midler fra specialområdet over i almenområdet, men at 
det ikke nødvendigvis opleves på den måde af praktikerne, blandt andet på 
grund af andre besparelser (Baviskar, 2014). I en workshop om organiseringer 
af visitationsprocesser i forbindelse med inklusion i forbindelse med et forsk-
ningsprojekt, jeg selv deltog i (se foregående fodnote), fortalte en medarbej-
der på samme måde:  

De har jo fået pengene ud, men pengene ryger ned i en kasse, så når man 
sparer på hele området, synes de ikke, de har fået midlerne. Der bør være et 
regneark med inklusionsmidler skrevet på (Inklusionsmedarbejder, workshop, 
landkommune).  

 
Pointen med at skrive på denne måde om de skolepolitiske intentioner om 
inklusion af ’børn med særlige behov’ er at beskrive inklusionsbestræbelserne 
som noget, der søges styret ’ovenfra’/’udefra’ på flere måder, og som bestræ-
belser, som skaber nye betingelser for og nye former for konfliktuelle for-
handlinger i skolens hverdagsliv og dermed også for samarbejdet mellem sko-



76 

le og forældre. Samtidig er det altså ikke kun problematiseringer af udgifter og 
kritikken af segregering af børn til specialtilbud, som skaber mulighedsbetin-
gelserne for inklusionsdagordenens fremkomst, men det er også den generelle 
udvikling i relation til folkeskolen, der gør det muligt. En udvikling, som især 
kom til syne i 90’erne, hvor skolen blev problematiseret for at undervise for 
’traditionelt’ og for ikke at tage hensyn til den enkelte elevs forudsætninger.  

Inklusionsbestræbelserne bliver en del af det skolepolitiske maskineri og er 
noget, som der strides og samarbejdes om. I de empiriske analyser følger jeg, 
hvordan inklusionsbestræbelserne ’dukker’ op i Skole og Forældres materialer, 
som opfordringer til at udøve ’det gode forældreskab’ ved at skulle tage del i 
’inklusionsbestræbelserne’ på særlige måder. Endvidere ser jeg på, hvordan 
forældre oplever og erfarer skolens inklusionsbestræbelser på forskellige må-
der, fx hvordan Familieklassen bliver oplevet af forældre, og hvordan familie-
klassens praksis bliver del af forældres arbejde, og hvordan det nye specialun-
dervisningsbegreb kan få betydning i samarbejdsrelationen mellem forældre 
og skolen og sætter grænser for, hvad der kan siges og gøres.  
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Kapitel 3: Metodologiske overvejelser  
– teoretisk afsæt og forskningsdesign 
I kapitlet redegøres for projektets overordnede metodologiske overvejelser. 
Det vil sige, at jeg her udfolder projektets fremgangsmåde, og hvordan og 
hvorfor jeg har valgt at koble udvalgte teoretiske perspektiver med forskellige 
kvalitative forskningsmetoder i projektet. Kapitlet er tænkt reserveret til de 
mere overordnede refleksioner over min metodologiske tilgang og til en ud-
dybning af de overordnede teoretiske perspektiver og fremgangsmåder, jeg 
præsenterede i kapitel 1 i relation til forskningsspørgsmålet. Jeg har her fokus 
på at placere projektet videnskabsteoretisk og beskrive ideen med og ram-
merne for projektets overordnede og kvalitative forskningsdesign. De meto-
diske og analytiske tilgange uddybes og udfoldes yderligere i de to analysedele 
af afhandlingen, hvor det bliver tydeligt, hvordan jeg har arbejdet med de to 
’delanalyser’ på metodisk forskellige måder, men indenfor en samlet hver-
dagssociologisk og kulturanalytisk teoretisk forståelsesramme. I den ene del er 
der analyse af tekster, og i den anden del er det analyser af levet hverdagsliv 
fremstillet som familieetnografier. Således vil jeg i indledningen til hver af de 
to analysedele mere detaljeret beskrive det empiriske materiale, den analytiske 
fremgangsmåde og fremstillingsformen i de to analysedele.  
 
I den første del af dette kapitel placerer jeg afhandlingen i et videnskabsteore-
tisk landskab og begrunder mine valg af teoretisk afsæt og analytiske frem-
gangsmåder gennem en præsentation af tænkningen i institutionel etnografi 
som mit primære pejlemærke og sekundært, hvordan jeg hertil har inkorpore-
ret andre teoretiske perspektiver som etnologisk kulturanalyse, policy-
antropologi, følelsessociologi og socialinteraktionistisk familieforskning som 
analytiske perspektiver i afhandlingen. De supplerende teoretiske perspektiver 
præsenteres her kun kort, da de udfoldes i analysedelene. Jeg redegør for, 
hvordan jeg overordnet ser min afhandling som produktionen af en bricolage 
– dvs. en refleksiv collage (Denzin and Lincoln, 2000, s. 6) om skole-hjem-
samarbejde, når børn har det svært i skolen set ud fra forældreperspektiver. 
Det betyder, at jeg har set det som produktivt at lade mig inspirere af flere 
teoretiske perspektiver og brug af forskellige empiriske metoder for at kunne 
bidrage til forståelse af, hvad der er på spil i samarbejdet. At vælge at inddrage 
flere teoretiske perspektiver giver naturligvis en risiko for at komme mindre i 
’dybden’ med de enkelte perspektiver, men jeg har set det som en styrke at 
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kunne anlægge forskellige metodiske og teoretiske perspektiver med henblik 
på at give analyserne en tværgående ’dybde’ i belysningen af projektets pro-
blematik. Hensigten med afsnittene er at redegøre for hovedlinjerne i de teo-
retiske perspektiver, jeg trækker på i projektet, og argumentere for valget af 
dem, i forhold til hvordan jeg ser dem som kompatible med – eller som per-
spektiver, der meningsfuldt kan kobles med – min hverdagssociologiske og 
kulturanalytiske erkendelsesinteresse. Det afgørende har her været, at de alle 
kan anskues som teoretiske perspektiver, som har fokus på betydningen af 
det sociale for at forstå og fortolke menneskers handlinger. Det er alle per-
spektiver, som jeg på forskellige måder vil beskrive som værende indenfor en 
konstruktivistisk–interaktionistisk referenceramme.   

De antager, at betydning af en handling eller et fænomen skabes i interaktio-
nen mellem mennesker eller mellem mennesker og ting. (…). Betydning er 
således ikke en uafhængig størrelse, man som forsker kan afdække. Betydning 
er derimod et relationelt fænomen, som kun kan bestemmes med inddragelse 
af konteksten (et begreb som også indfatter andre ’aktører’, som både kan 
være mennesker og ting). (Järvinen og Mik-Meyer, 2005, s. 10).  

Denne interaktionistiske grundfigur er en grundlæggende fortolkningsramme, 
som afhandlingen bygger på, hvor mennesket forstås som et socialt væsen. 
Menneskers handlinger, holdninger og opfattelser må begribes situationelt og 
kontekstuelt. Endvidere placerer afhandlingens teoretiske perspektiver sig in-
denfor for en opfattelse af virkeligheden, hvor virkeligheden ses som socialt 
konstrueret. Med videnssociologerne Berger og Luckmanns begreber består 
den sociale virkelighed af samfundsskabte fortolkninger og fortolkningsmøn-
stre (Berger og Luckmann, 1966). Koblingen af den interaktionistiske og den 
konstruktionistiske virkelighedsopfattelse udgør således en rød tråd igennem 
de valg af perspektiver, som inddrages i afhandlingen, og har både konse-
kvenser for afhandlingens indholdsmæssige analyser og for afhandlingens 
måder at anskue forskningsprocesser på. Desuden har et kriterie for valg af 
teoretiske perspektiver været, at de alle har været meningsfulde at koble til et 
fokus på forældres arbejde, som med udgangspunkt i læsningen af Dorothy 
Smiths arbejde blev afhandlingens grundlæggende orienteringsbegreb. Valget 
af Smiths begreb om arbejde har haft betydning for mine ontologiske og epi-
stemologiske overvejelser og dermed for de valgte empiriske metoder, analy-
sespor og måder at arbejde med analyse på, hvilket vil blive beskrevet i dette 
kapitel.   



79 

I den anden del af kapitlet beskriver jeg overordnet de empiriske metoder, 
som undersøgelsen har gjort brug af, og dens forskningsdesign og de konkre-
te valg og prioriteringer, som forskningsprocessen har taget form efter. Jeg 
beskriver, hvordan tænkningen fra institutionel etnografi konkret har sat sine 
aftryk i projektets design og de fremgangsmåder, jeg har anvendt i projektet. 
En pointe er her, at projektets design udviklede sig og formede sig efter de 
muligheder og barrierer, jeg stødte på undervejs. Jeg beskriver afslutningsvis, 
hvordan (ud)forskningsprocessen er kendetegnet ved det, jeg betegner som 
udforskning af forældres arbejde ’indefra’ og ’udefra’, og mine begrundelser 
for at arbejde med begge (ud)forskningstilgange.   

Et hverdagssociologisk og kulturanalytisk  
udgangspunkt for studiet af forældres hverdagsliv 
Grundlæggende er mit projekt som nævnt i kapitel 1 et hverdagslivsociologisk 
og kulturanalytisk studie, som trækker på en marxistisk-feministisk epistemo-
logi og ontologi (Kristiansen og Jakobsen, 2014, s. 29). Et udgangspunkt, som 
henviser tilbage til Karl Marx’ fokus på en social videnskab, som kunne bi-
drage til at forstå og begribe menneskers faktiske sociale praksisser og relatio-
ner. En videnskab, som ifølge Marx krævede en dialektisk forskningsmetode, 
som udforskede forbindelser mellem det specifikke og hverdagsagtige over 
for det generelle og teoretiske (Gardiner, 2014, s. 139). I mit arbejde har jeg 
på forskellige måder arbejdet med dialektikken mellem diskurser, materielle 
betingelser og menneskers handlinger som erkendelsesinteresse. I forlængelse 
af denne marxistiske inspiration indskriver jeg mig i en videnstradition, som 
vil problematisere hverdagslivet og producere kritik med henblik på potentielt 
at kunne forandre betingelserne for hverdagslivet (Smith, 1987, 2005, s. 40; 
Rasmussen, 2004, s. 35).  

   
Projektets udgangspunkt har været at analysere forældres møde med skolen 
som institution, som jeg ser som et kulturelt system, hvor relationer, mening 
og betydningsdannelse skabes, organiseres og brydes (Ehn, 1983; Ehn og 
Löfgreen, 2006; Willis, 1978). Jeg har haft interesse i at se det store i det små 
(Gullestad, 1989; Ehn og Löfgreen, 2006/2001), og det betyder, at jeg har vil-
let arbejde med et studie, der gik tæt på hverdagslivet. Et kulturanalytisk per-
spektiv fokuserer på at undersøge spændinger mellem kultur og samfunds-
struktur og på at undersøge individuelle erfaringer og almene mønstre og 
sammenhænge (Ehn og Löfgren, 2006/2001, Gullestad, 1989). Forældres 
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håndteringsmuligheder anskues i dette perspektiv analytisk som indvævet i 
sociale, institutionelle og kulturelle forhold, afhængigt af hvordan et givent 
samfund skaber mulighedsbetingelser for, hvad forældrene kan og forventes 
at deltage i og med (inspireret af Rasmussen, 2008, som dog her studerer 
børn). Forældres håndteringsmuligheder vil således betyde noget forskelligt i 
forskellige historiske, kulturelle, institutionelle kontekster, ligesom der vil væ-
re forskellige måder, hvorpå samarbejdet mellem hjem og skole er blevet og 
bliver forstået og institutionaliseret (jf. kap. 2.).  
 
I mange af de hverdagslivsstudier, som står i centrum for mange kultursocio-
logiske studier, er det de handlende subjekters bevægelser, tanker, følelser og 
erfaringer og de rum, de bevæger sig i, som på forskellige måder er genstand 
for forskningen (fx Smith og Griffin, 2005; Bech-Jørgensen, 1994; Jacobsen 
og Kristiansen, 2014; Gullestad, 1984; Rasmussen, 2008; Palludan, 2012). Det 
er det i høj grad også i denne afhandling. Hverdagslivet ses her som en inter-
subjektiv verden, hvor møder og interaktioner mellem mennesker kan ses 
som steder for individuel identitetsproduktion og -reproduktion og derigen-
nem for skabelse af samfundsmæssig produktion og reproduktion (Heller, 
1984, 1986). En hverdagslivstilgang kan ses som en måde at skabe viden om 
de måder, hvorpå aktørerne handler, som udtryk for kulturelle scripts for 
handling og tænkning (Gullestad, 1989). Ifølge Agnes Hellers’ socialfilosofi-
ske anskuelser om hverdagsliv kan aktørenes måder at handle på betragtes 
som en mulig kritik af dominerende styringsrationaler, ved at der i hverdagsli-
vet kan ses andre måder at leve på (Heller, 1984). Hverdagslivet er således ik-
ke bare et, der kan beskrives, men også et liv, der kan problematiseres. Foræl-
dre handler i relation til et socialt og kulturelt rum, hvor forskellige handlinger 
anerkendes som legitime og illegitime.  
 
Hverdagslivstilgangen gør det muligt at studere, hvordan børn, forældre og 
professionelle i deres samspil på nuancerede og varierende måder bidrager til 
at vedligeholde, men også forandre dominansforhold. Sagt på en anden måde 
møder og bevæger aktører sig hele tiden rundt i sociale rum, hvor de skal for-
holde og engagere sig i og til sociale organiseringer og kulturelle forståelser, 
som gør noget ved den enkeltes (eller en gruppes) handling og tænkning. 
Hvordan forældre får indflydelse og medvirker i hverdagslivets interaktioner 
og derigennem er medproducenter af hverdagslivets sociale organisering er en 
af de erkendelsesinteresser, som et kultursociologisk perspektiv kan bidrage til 
at skabe viden om (Gullestad, 1989; Smith, 2005). Dette overordnede hver-
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dagslivsperspektiv indskriver projektet sig i, og jeg vil i følgende udfolde mere 
om, hvad jeg forstår ved det, og hvordan jeg griber det (an) i afhandlingen.  

Mellem subjekt, diskurser og sociale organiseringer. 

 (…) people actively construct their worlds, but not completely on, or in, 
their own terms (Gubrium and Holstein, 2000, s. 488).  

It is easy to misconstrue the discourse as having an overriding power to de-
termine the values and interpretation of women’s appearances in local set-
tings, and see this power as essentially at the disposal of the fashion industry 
and media. But women are active, skilled, make choices, consider, are not 
fooled or foolish. Within discourse there is play and interplay (Smith, 1990, s. 
202).    

Social organization nonetheless is evident in the going concerns referenced 
by participants, to which they hold their talk and interaction accountable. 
(Gubrium and Holstein, 2000, s. 501).  

 
 
Med de ovenstående tre citater, som på lidt forskellige måder indrammer det 
komplekse samspil mellem subjekt, diskurser og sociale organisationer, vil jeg 
henlede opmærksomheden på, at jeg har været interesseret i at udvikle en me-
todologi med et tilknyttet forskningsdesign, som kunne bidrage til at skabe 
viden om skole-hjem-samarbejdet, som kunne indfange og diskutere forhol-
det mellem diskurser, institutioner og menneskers handlinger set fra forældres 
ståsteder. På den ene side er jeg optaget af, hvordan diskurser, institutioner og 
materielle betingelser har stor betydning for menneskers handlingsrum, og på 
anden side er jeg optaget af at se mennesker som subjekter, som forholder sig 
aktivt til diskurser og de materielle betingelser, de lever i og med. Mennesket 
er dermed ikke determineret af hverken diskurs eller materialitet, men om-
vendt heller ikke fri til at vælge egne handlinger. Jeg trækker således på en for-
ståelse af mennesket som et grundlæggende socialt væsen, som koordinerer 
og navigerer sine aktiviteter i samspil med sin omverden (Smith, 2005). 
Smiths pointe om, at der inden for diskursen er ’play og interplay’, finder jeg 
helt central ift. at arbejde med en subjektforståelse, som på den ene side ikke 
forfalder til, at alt hvad mennesker gør kan reduceres til diskurs, at mennesket 
er et frit vælgende subjekt, eller at mennesker udelukkende er betinget af sine 
materielle betingelser. Forståelsen af mennesket som et socialt subjekt og som 
et individ, der har en kapacitet og drift for samhandling, har været et pejle-
mærke for mine metodologiske valg og analyser.  
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Endvidere ser jeg mit ph.d.-projekt som et, der placerer sig indenfor de analy-
setilgange, som Kristiansen og Jakobsen kalder for ”det empirisk-sociologiske 
analysespor” indenfor de hverdagssociologiske traditioner, fremfor den tradi-
tion, som har fokus på det social-filosofiske analysespor (Kristiansen og Ja-
kobsen, 2014, s. 25). Det betyder, at jeg har været optaget af at skabe empiri-
nær viden. Jeg har derfor valgt, at analyserne i de to dele på to forskellige må-
der forholder sig til og baserer sig på empirisk materiale, der dels går tæt på 
forældres arbejde i det levede hverdagsliv med fokus på forældrenes del af 
samarbejdet med skolen og dels på tekster, som skaber ideologier om foræl-
dres arbejde. Jeg er inspireret af etnografiens fokus på at studere sociale pro-
cesser i den sociale og kulturelle kontekst, de indgår i, og at det er nødvendigt 
at tilbringe relativ lang tid i denne kontekst for at kunne beskrive hverdagsli-
vets aktiviteter og kunne fortolke dette hverdagsliv med et blik ’indefra’ 
(Hammerslev and Atkinson, 2007). Denne etnografiske pointe har været 
grundlæggede for projektets tilgang til at studere familieliv i det levede hver-
dagsliv. 
 
Ved siden af dette fokus har jeg benyttet en kulturanalytisk tilgang til tekst-
analyse, da jeg ønskede at synliggøre produktionen af kulturelle forståelser af 
og forestillinger om forældreskab i relation til skole-hjem-samarbejde. Sprog 
ses i denne sammenhæng i et socialkonstruktionistisk perspektiv som en form 
for handling, der spiller en konstituerende rolle i det sociale liv, hvorigennem 
der skabes konstruktioner af forældreskab (Alasuutari og Karila, 2009, s. 103). 
Analyser af tekster i denne afhandling ses endvidere som del af komplekse 
’translationsprocesser’ mellem nationale politikker og lokale fortolkningspro-
cesser (Alasuutari og Karila,103), som kan anskues som forhandlinger om, 
hvordan forældres arbejde skal forstås. Min måde at arbejde med denne form 
for tekstanalyse beskrives i kapitel 4.  
 
Interessen for menneskers erfaringer, velfærdsinstitutioners og teksters be-
tydning for og i menneskers hverdagsliv førte til, at jeg valgte, at projektets 
metodologi blev inspireret af tænkningen i institutionel etnografi, da jeg her 
fandt en hverdagslivssociologisk tilgang, som arbejdede med at forbinde og 
forstå sådanne sammenhænge. 
 

Taking the everyday world as problematic (D.E. Smith 1997) is to locate the 
starting point of inquiry anchoes the etnography in people’s actual experi-
ence. It establishes for inquiry a subject position that remains open until it is 
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filled by the subjectivity or subjectivities of those whose part is been taking 
up as the starting point of inquiry: inquiry sets out from there; it explores 
with people their experience of what is happening to them and their doings 
and how those are hooked up with what is beyond their experience. Research 
is the projected beyond the local to discover the social organization that gov-
erns the local settings (Smith, 2005, s. 41).  

 
Hos Smith betones det, at udforskningen handler om at opdage, hvordan in-
stitutionelle relationer bliver ’sat sammen’, og det handler om at fremstille en 
etnografi om, hvordan mennesker er involverede og aktive i produktionen af 
institutionelle processer. Mit fokus er i forlængelse af det en udforskning af 
menneskers arbejde, og hvordan de på et bestemt historisk tidspunkt bliver 
koordineret i sammenhæng med særlige institutionelle ordninger og diskurser 
(Smith, 2005, s. 71-72).   
 
Samtidig har det været produktivt for mig at se den kvalitative forsker beskre-
vet som en fortolkende briculeur, der igennem et kreativt forskningsarbejde 
producerer en briculage af analyser af det, som udforskes i ens forskning, som 
danner et mønster af forståelse for den valgte udforskningsinteresse. Det åb-
ner op for produktion af analyser, hvor det bliver muligt at trække på og for-
binde forskellige metodiske til- og adgange, empiriske materialer og teoretiske 
perspektiver/paradigmer i udforskningen af ens forskningsspørgs-
mål/forskningsproblematik (Denzin and Lincoln, 2000, s. 4-6; Ehn og Löf-
green, 2012). For mig at se inviterer og kræver denne tilgang til forskning en 
kritisk reflekteret og nysgerrig udforskning af ens erkendelsesinteresser og 
dermed også til refleksion over brug af tilgange, der videnskabsteoretisk set 
kan være modstridende. Jeg abonnerer på en tilgang, som ikke fastlåser sig 
(og mig) i (forud)bestemte programmer for brug af metoder og teori, men 
som i stedet fremlægger og forholder sig reflekteret til sin brug af metoder og 
teorier i forhold til projektets erkendelsesinteresse. Det vil sige, at jeg har haft 
en tilgang, hvor jeg fortløbende i forskningsprocessen har forholdt mig til og 
begrundet mine valg af forskningsmetoder og teoretiske perspektiver i relati-
on til det felt, jeg har udforsket, og de spørgsmål og problemstillinger, der 
dukkede op undervejs i en vekselvirkning mellem empiriske opdagelser i felt-
arbejdet og tekstanalyser af materialer om skole-hjem-samarbejde og teorilæs-
ning. Samtidig finder jeg det væsentligt at gøre det transparent, at jeg arbejder 
med udgangspunkt i nogle grundlæggende antagelser og udgangspunkter om 
menneskesyn (ontologi) og vidensproduktion (epistemologi), som har haft 
betydning for afhandlingens analyser.  
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Institutionel etnografi som udforskningsmetodologi  
I det følgende udfolder jeg, hvad det er for en ontologi om det sociale, som 
Smith tager udgangspunkt i, og hvad det er for en sociologisk vidensinteresse 
og måde at arbejde på, som er særlig for den institutionelle etnografi, og 
hvordan jeg forfølger dette i afhandlingen. Institutionel etnografi er både en 
måde at forstå det sociale, men også en måde at udforske det sociale på 
(Magnussen, 2015, s. 52). Institutionel etnografi blev udviklet af Dorothy 
Smith som et alternativ til mainstream-sociologien, som Smith kritiserede for, 
at den: 

 ”displaces people, displaces their activities, displaces the social relations and 
organization of their doings” (Smith, 2005, s. 28).  

 
Sociologien hævder Smith var ikke i stand til at forstå institutionelle relationer 
eller organisationer fra menneskers ståsteder, da den ikke tog udgangspunkt i 
menneskers hverdagsliv, men i allerede definerede teoretiske kategorier og 
begreber. Sociologien har reduceret etnografi til små korte glimt som eksem-
pler på disse kategorier og begreber, men ikke været oprigtig interesseret i 
menneskers hverdagsliv. I institutionel etnografi udforskes det, som Smith 
kalder institutionelle regimer, som vi konfronteres med og er medskabere af, 
ud fra menneskers perspektiver og erfaringer. Det er således menneskers erfa-
ringer og perspektiver, som er retningsgivende for forskningen (Smith, 2005, 
s. 29). Samtidig påpeger Smith, at det ikke er de problemer, som mennesker 
selv artikulerer, som udgør forskningsproblematikken. Forskningsproblema-
tikken vokser ud af de problemer, mennesker erfarer og oplever i deres hver-
dagsliv, men konstrueres af forskeren ved at udforske disse problemer i for-
hold til forstå dem institutionelt, kulturelt og strukturelt. Inger Kjellberg giver 
et konkret eksempel på dette i sin forskning om ældreomsorg og forståelse af 
pårørendes klager.  
 

Forskeren kan komme til å vælge side i en konflikt og tape syne af de insti-
tusjonelle forholdene som var opphavet til konflikten til at begynne med. En 
slik glidning opplevde jeg selv, der jeg med ett fant at jeg nitid lette etter avvik 
mellom datternes beretning og dokumentene jeg hadde fått tilgang til. Plutse-
lig var jeg inne i en process der jeg ville bevise at fejl var blitt begått, og at 
datteren havde ret. Jeg oppfattet det som at det fantes to sider i konflikten, 
og jeg valgte side og begynte at lede etter bevis som kunne styrke utsagnene 
hendes. Fejl hadde blitt begået, men det var ikke min oppgave å bevise det. 
Derimot oppdaget jeg i dette arbejde at det var analytisk interessant å, på av-
stand betrakte hvor ulikt en hendelse kan beskrives (….) Samlet set viser de 
ulike beskrivelser at det var virksomhetens personale der hadde førsteretten 
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til fortolkning. Så længe Lena levde og var underordnet sykehjemmets regler 
og rutiner, hadde de pårørende vanskelig for å bryte gjennem denne magt-
strukturen (Kjellberg, 2015, s. 136 – 137).      

 
Den pårørende ville gerne påvise og bevise, at der var begået fejl i plejehjem-
mets behandling af hendes mor, og det var problemet for den pårørende, og 
Kjellberg var som forsker ved at gøre dette til forskningens problem, at hun 
også ville vise, at der var blevet begået fejl. Men Kjellberg peger på, at med 
institutionel etnografi som referenceramme blev forskningsproblematikken 
en anden, nemlig at ville forstå de institutionelle processer og magtrelationer, 
som den pårørendes klagearbejde blev del af. Forskningen kunne dermed bi-
drage til at vise, hvilke konsekvenser organiseringen af ældreomsorgen og do-
kumentationsprocedurer fik for relationer mellem borgeren, pårørende og 
professionelle. At holde fokus på de institutionelle forhold, samtidig med at 
forskeren ikke mister blikket for de udforskede subjekters synspunkter, er 
ambitionen for institutionel etnografi.   
 
Den norske sociolog Karin Widerberg opsamler Smiths fremgangsmåde i en 
relativ kort form, som jeg her gengiver og kommenterer på, i forhold til 
hvordan jeg anvender den relationelle tænkning i institutionel etnografi i min 
udforskning af skole-hjem-samarbejdet.    

1.Forskningssubjektet må ses slik hun er situert i eget livs fakticitet, i relasjon 
til andre, og ikke som et fritsvævende subjekt. 2. Forskerens rolle er å kart-
legge faktiske aktiviteter utført av faktiske individer, og synliggjøre hvordan 
disse henger sammen – hvordan de er koordinert. Fokuset er altså ikke bare 
på hva individer gjør, men først og fremmest på det sociale aspektet ved de-
res aktiviteter. 3. Det sociale forstås derved verken som en egenskab ved in-
dividet eller som noe som kan ses adskilt fra faktiske mennesker og aktivite-
ter. Begrebet om det sociale retter snarere et fokus mot hvordan folks aktivi-
teter er koordinert. (Widerberg, 2015, s. 22).    

 
I forlængelse af det udforsker jeg forældres arbejde situeret i tid og rum og 
spørger til og fremanalyserer, hvad forældre gør i relation til andre i relation til 
skolen i relation til bestemste situationer. Det er de relationelle aspekter i de-
res arbejde, som jeg har fokus på, og den enkelte forælders handlinger udfor-
skes således, i relation til hvordan de udføres i relation til andre, og med hvil-
ke begrundelser og intentioner den enkelte gør det, som han/hun gør i de en-
kelte situationer. For min analysepraksis betyder det, at jeg arbejder med at 
synliggøre den sociale konteksts betydning for og i den enkeltes arbejde. Jeg 
er dermed ikke optaget af at beskrive forældreegenskaber som egenskaber, 
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der kan ses uafhængigt af den sociale og kulturelle kontekst, som forældre 
indgår i, men i stedet er mit fokus netop på at fremanalysere, hvordan foræl-
dreskabspraksisser skabes i interaktion med den kontekst, de indgår i, ved at 
kortlægge, hvordan deres arbejde kan ses som koordineret med andre menne-
sker og deres aktiviteter. Gennem at deltage i konkrete hverdagsaktiviteter og 
tale med forældrene om deres faktiske aktiviteter har mit formål været at 
kunne få et indblik i, hvordan de er koordineret med andre mennesker og ak-
tiviteter omkring barnets/børnenes (skole)liv.       

4.Begreber som uttrykker disse koordinerte aktivitetene må derved – som det
sociale – ikke brukes som diskursive enheter som fenomeniserer dem ut av
sted og tid. En social relation eller en social organisasjon er ikke noget vi ser
etter eller på når vi forsker, men snarere det vi benytter for at se. 5. Sociale
relasjoner skal rette oppmerksomheten vår mot hvordan individers aktiviteter
og erfaring på et bestemt sted inngår i handlingskjeder som knytter dem til
andre individer og deres aktiviteter på andre steder (Widerberg, 2015, s. 22).

Den centrale pointe for mig er her betydningen af at rette forskningsblikket 
mod, hvordan sociale relationer og sociale organiseringer bliver betydnings-
fulde for forældre – ofte på forskellige måder – set fra forskellige ståsteder og 
situationer. Når jeg sætter fokus på de sociale relationer, som forældre indgår 
i og er medskaber af i et situeret perspektiv, er formålet at få øje på, hvordan 
forældre konkret bliver en del af handlingskæder, som foregår andre steder. 
En pointe er i den forbindelse er, at nogle af de handlingskæder kan være 
usynlige for dem, som deltager i dem, og det er her forskerens formål at for-
søge at synligøre disse sammenhænge (Smith, 1999). Derfor bliver jeg ikke 
kun ved beskrivelsen af, hvad forældrene gør, men har interesseret mig for at 
forstå de handlingskæder, som bliver virksomme for forældres arbejde. Den-
ne fremgangsmåde, som har fokus på de sociale relationer og sociale aspekter, 
har jeg forsøgt at benytte som et analytisk blik, som har fået mig til at spørge 
til og interessere mig for forældrenes konkrete gøremål og deres erfaringer 
med samarbejdet med skolen som gøremål og erfaringer, der hele tiden knyt-
tede an til andre handlingskæder og andres arbejde. Min analytiske tilgang til 
forståelse af forældrenes arbejde har dermed haft fokus på at ville forstå de 
sociale relationer, som arbejdet blev gjort i relation til, og at udforske, hvor-
dan de relationer var relateret til den enkeltes situerede ståsted og dennes 
handlemuligheder fra dette ståsted. Det ontologiske udgangspunkt i instituti-
onel etnografi fokusere på at ville opdage, beskrive og forstå sammenhænge 
og ikke at finde årsagsforklaringer. Fokuseringen på forældres arbejde handler 
altså om at udforske arbejdets relationalitet og ikke kun levere beskrivelser af 
arbejdet i sig selv (Smith, 2005, s. 59). Centrale begreber for Smith er i den 
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forbindelse ’work’ og ’work knowledge’, jeg bruger begreberne ’arbejde’ og 
’arbejdsviden’ i afhandlingen, som er begreber, der får betydning for de me-
todiske valg og min analysepraksis, da de både giver retning for den måde, jeg 
arbejder metodisk på og skaber empirisk materiale, og for den måde, jeg ana-
lysere materialet på.  

Arbejde og arbejdsviden som den institutionelle 
etnografs empiriske materiale 

By institutional ethnographers, ”work” is used in generous sense to extend to 
anything done by people that take time and effort, that they mean to do, that 
is done under definite conditions and with whatever means and tools, and 
that they have to think about. It means much more than what is done on the 
job (Smith, 2005, s. 151 -152). 

Ifølge Smith skal vi udforske arbejde i forhold til det felt, vi som forskere øn-
sker at udforske. I min afhandling er det forældres arbejde, når de samarbej-
der med skolen og har børn, der har det svært i skolen. Med Smiths brede ar-
bejdsbegreb åbnes op for at inkludere fysiske handlinger og mentale, sprogli-
ge og følelsesmæssige aktiviteter. Når det fremhæves, er det, fordi det bygger 
på et syn på, at krop, hoved og tanke ikke kan skilles ad i menneskers måde at 
være i verden på. Fokus på at skabe viden om menneskers arbejde med denne 
brede interesse fandt Smith inspiration til hos en feministisk aktivistisk grup-
pe, som kæmpede for at synliggøre, at det arbejde, husmødre gjorde, var nød-
vendigt for at opretholde jobs og det kapitalistiske system, men ikke blev an-
erkendt som arbejde. De synliggjorde det usynlige og upåagtede arbejde og en 
ambition for institutionel etnografi er også at kunne synliggøre dette arbejde. 
En anden institutionel etnograf, Marjorie DeVault, viser i det inspirerende 
studie ”Feeding the family” omfanget af og dimensionerne af dette arbejde 
gennem interview med dem, som stod for madlavningen i en familie (som på 
det tidspunkt i USA hovedsageligt var mødre), og hvordan det koordineres 
med andre og er afhængigt af socio-økonomiske betingelser, sundhedsdiskur-
ser og kommercielle interesser. Gennem den minutiøse gennemgang og for-
midling af mødrenes arbejde skabes indsigt i det upåagtede arbejde, disse 
mødre gør, og indsigt i, hvilke styringsrelationer som får betydning for dette 
arbejde (DeVault, 1991). Et andet eksempel, som Smith giver på, hvad der 
kan anskues som arbejde, er et eksempel fra et studie af ældrepleje af Tim Di-
amond. Her beskriver han, hvordan de ældre sidder og venter på morgenmad, 
og denne venten i stilhed kan anskues som praktisering af patienthed – hvor 
man skal besidde kompetencer til at vente i stilhed, som må anskues relatere-
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ret til institutionelle forhold (Smith, 2005, s. 152). Eksemplet viser, hvordan 
det kræver en etnografisk sensibilitet at få øje på, hvad arbejde er, og at man 
skal bryde med mere selvfølgelige forståelser af, hvad arbejde forstås som. 
Tim Diamond og Marjorie DeVaults arbejde har jeg fundet inspirerende i 
forhold til den måde, jeg har arbejdet med at skabe empirisk materiale i pro-
jektet. Her har jeg haft fokus på at skabe viden om det, forældrene gør i rela-
tion til skolen, og at ville udforske denne gøren med en etnografisk åbenhed 
og fremmedhed overfor det velkendte (Spradley, 1979; Ehn og Löfgreen, 
2006/2001), som kunne fange mange dimensioner af forældres samarbejde 
med skolen, hvilket Smiths arbejdsbegreb ligger op til. Den empiri, som ska-
bes med en institutionel etnografisk tilgang, er viden om menneskers ’ar-
bejdsviden’, dvs. dels i første omgang den viden forældre har om deres arbej-
de, som de beretter om gennem at fortælle om arbejdets mange dimensioner, 
og dels den viden, jeg som etnograf skaber og konstruerer på baggrund af 
læsning og fortolkning af interview og observationer af forældres arbejde. 
Denne viden skabes i mit projekt således gennem deltagerobservation og in-
terview, hvor etnografen og informanten samarbejder om at skabe viden om 
forældres ’arbejdsviden’. Senere produceres ’arbejdsviden’ i en dialog mellem 
etnografen og dennes feltnoter, transskriptioner og tekster, som knyttes til 
arbejdet (Smith, 2005, s. 150). I denne anden fase anlægges dermed et mere 
distanceret blik på materialet, hvor de institutionelle forhold kan træde tydeli-
gere frem, når forskeren kortlægger de sociale relationer på ny. Det betegnes 
indenfor den institutionelle etnografi som at ’mappe sociale landkort’ med 
udgangspunkt i det, som mennesker fortæller om deres arbejde fra et særligt 
ståsted.  
 
Smiths forståelse af, at det, mennesker gør, er noget, som de har viden om, 
betyder, at jeg i mit forskningsdesign har fundet det væsentligt at foretage del-
tagerobservationer, og jeg har prioriteret at have mange samtaler med foræl-
dre om deres arbejde, og hvad det består af fysisk, mentalt og emotionelt. Jeg 
har sammen med forældrene udforsket arbejdets relationalitet og koordine-
ring med andres arbejde (Magnussen, 2015, s. 57). Et eksempel på det er fx, at 
jeg ser på, hvordan forældres arbejde med lektier er koordineret med en lærer 
og beskeder på forældreintra, som igen er del af translokale styringsrelationer. 
Som Magnussen skriver, betød det, at jeg som forsker måtte udvikle et design 
og en udforskningsinteresse, hvilket betød, at jeg gik ind i detaljerne om, hvad 
de gjorde, dvs. jeg gik tæt på deres arbejdsviden og havde en åbenhed over-
for, hvad der kunne have med skole-hjem-samarbejde at gøre i mine tolknin-
ger af materialet (Magnussen, 2015, s. 57). 
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The fulcrum of a sociology for women is the standpoint of the subject. A so-
ciology for women preserves the presence of subjects as knowers and as ac-
tors. It does not transform subject into objects of study or make use of con-
ceptual devices for eliminating the active presence of subjects. Its methods of 
thinking and its analytic procedures must preserve the presence of the active 
and experiencing subject. A sociology is a systematically developed 
knowledge of society and social relations. The knower who is constructed in 
the sociological texts of a sociology for women is she whose grasp of the 
world from where she stands is enlarged thereby. For actual subjects situated 
in the actualities of their everyday worlds, a sociology for women offers an 
understanding of how those worlds are organized and determined by social 
relations immanent in and extending beyond and extending beyond them 
(Smith, 1987, s. 106).  

 
I denne sammenhæng vil jeg fremhæve, at det er vigtigheden af at arbejde 
med en sociologisk tilgang, hvor ’the presence of the subject’ står i forgrun-
den, som har informeret mit forskningsdesign. Et andet centralt begreb hos 
Smith, som også ses i det overståede citat, er begrebet ’Standpoint’, som jeg 
oversætter til ståsted. Institutionel etnografi udforsker institutionelle proces-
ser med udgangspunkt i menneskers arbejde set fra deres ståsted, dvs. fra en 
bestemt subjektposition i en situeret kontekst og i forhold til en problematik 
knyttet til hverdagslivet, som forskeren er interesseret i at skabe viden om. Et 
ståsted er en subjektposition, som er lokal, partikulær og kropsliggjort (Dia-
mond, 2006, s. 48). Pointen er at vise, hvordan menneskers erfaringer i hver-
dagslivet er kædet sammen med institutionelle forhold eller styringsrelationer, 
men også at vores erfaringer er betinget af vores forskellige subjektpositioner 
i et socialt rum og en social magtstruktur. At forske fra et ståsted betyder i 
Smiths forståelse at have et udgangspunkt for at tegne positionerede sam-
fundskort. Hermed menes, at udgangspunktet ikke er at identificere en social 
determineret position, kategori eller position i samfundet, men at tage ud-
gangspunkt i den enkeltes erfaringer og synliggøre, hvordan det sociale i 
menneskers erfaringer får betydning, og kortlægge den organisering af hver-
dagslivet, som virker bagom det lokale (Smith, 2005, s. 10-11). Ved at tage 
udgangspunkt i menneskers (arbejds)erfaringer, ønsker institutionel etnografi 
at belyse, hvordan mennesker bliver berørt af institutionelle praksisser og dis-
kurser studeret ud fra de ståsteder, hvor(fra) mennesker lever deres liv (Brei-
mo, 2015, s. 81). Ved at lære om, hvordan mennesker gør deres arbejde, bli-
ver det muligt at synliggøre, hvilke styringsrelationer som påvirker menneskes 
arbejde, da alt arbejde i det moderne samfund ifølge Smith indrammes af in-
stitutionelle forståelser, som mennesker accepterer, tilpasser sig eller gør 
modstand mod.  
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Som undersøkelsesmetode er institusjonell etnografi analytisk – analysen gjø-
res fortløbende og vejleder utforskningen – og deskriptiv. Kanskje kan vi kal-
le det analytisk deskriptivitet. Det er en deskriptivitet som har til hensigt å 
oppdage ved å synligjøre hvordan mennesker gjør sin virksomhed, og sty-
ringsrelasjonens rolle i denne. (….) Det dreier seg med andre ord ikke bare 
om etnografi, men om en type etnografi som har til hensikt å synliggjøre hva 
institusjonelle ordninger får til å skje i folks hverdag (Widerberg, 2015, s. 18).     

 
Arbejdet med institutionel etnografi betød, at mit analytiske blik blev fokuse-
ret på at ville forstå, hvordan institutionelle forståelser og translokale styrings-
relationer fik betydning for menneskers praksis (Smith, 2005, s. 18).  
 
Smith ser forskningsprocesser som kollaborative læreprocesser sammen med 
de mennesker, som forskningen handler om, hvor man sammen med dem, 
som har viden om deres eget arbejde, skaber et fokus på at ville forstå, hvor-
dan institutionelle processer bliver til og skaber differentierede muligheder for 
mennesker at handle i. Samtidig har Smith sammen med Alison Griffin be-
skæftiget sig indgående med mødres arbejde i relation til skolens arbejde, som 
er publiceret i bogen ”Mothering for Schooling” (Smith and Griifin, 
1999/2013). Et forskningsprojekt, som i øvrigt indgår som referencepunkt i 
al hendes arbejde. Selvom den amerikanske kontekst er meget forskellig fra 
den danske kontekst, har arbejdet været meget inspirerende for projektet. Min 
erkendelsesinteresse handler om at forstå, hvordan forældreskab gøres i rela-
tion til skolen, når man har et barn, der har det svært i eller med skolen. I den 
forbindelse viste Smith og Griffin i den amerikanske kontekst, på hvilke må-
der organiseringen af skolen skabte normer for store krav til forældre om at 
være interesseret i, deltage og bakke op om skolen på mange måder. Normer, 
som medvirkede til at skabe ulige betingelser for forældre, da deres deltagelse 
blandt andet havde sammenhæng til deres forskellige socio-økonomiske vil-
kår, som fik betydning for, hvorvidt de kunne leve op til skolens normer. 
Dermed viste de igennem analyser af mødres arbejde, hvordan skolens sociale 
organisering medvirkede til (re)produktion af social ulighed.  

Diskurser og tekster som styringsrelationer 
I forhold til at beskrive projektets ontologiske og epistemologisk ståsted har 
jeg fundet inspiration fra tænkningen i institutionel etnografi, men jeg har og-
så anvendt greb, som ikke er helt i overensstemmelse med dette udgangs-
punkt, men som jeg ser som supplement til tænkningen i institutionel etno-
grafi, hvilket jeg også vil reflektere over i det følgende.  
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(…) institutionel ethnography’s modest proposal is to work from what peo-
ple are doing or what they can tell us about what they and others do and to 
find out how the forms of coordinating their activities “produce” institution-
al processes, as they actually work (Smith, 2005, s. 60).  

 
I forlængelse af et fokus på, hvad mennesker gør eller kan fortælle om, hvad 
de og andre gør, taler Smith ret entydigt for et forskningsdesign, hvor ud-
forskningen starter i hverdagslivet ’der, hvor mennesker er’, med langvarige 
etnografiske studier (Smith 1987, 2005). På den baggrund kan man derefter 
arbejde med at fremanalysere og synliggøre, hvordan tekster og medierende 
diskurser får konkret betydning i menneskers liv. Hvordan de medvirker til 
(styring af) menneskers handlinger, men ikke som en blind overtagelse eller 
dominans, men som tekster, mennesker forholder sig til, og som bliver aktive 
implicit eller eksplicit i menneskers arbejde. Heri ligger ambitionen hos insti-
tutionel etnografi netop i at synliggøre denne styring. Ideen om, at tekster vir-
ker implicit eller eksplicit i vores arbejde og har fået større og større betyd-
ning i det samfund, vi lever i (Smith, 2005, s. 165), har jeg fundet inspirerende 
i forhold til at ville udforske og analysere tekster etnografisk gennem ud-
forskningen af forældres arbejde. Det betyder, at jeg ser på, hvordan tekster 
bliver:  

(…) grasped as ”in action” in the local settings of people’s work and with the 
recognition of just how text and textual systems coordinate at a distance and 
across time (Smith, 2005, s. 181).  

 
At opdage denne forbindelse kalder Smith også for at ville synliggøre, hvilke 
styringsrelationer der virker ind i hverdagslivet. Styringsrelationer (ruling rela-
tions) forstås her som et bredt begreb, som skal indfange, hvilke diskurser 
som forældrene bliver fanget ind i og bliver medskabere af, når de indgår i 
relationer med skolen om deres børns opdragelse og udvikling. I denne sam-
menhæng er tekster vigtige, da udøvelse af styring indbefatter en repræsenta-
tion af virkeligheden i standardiserede og objektiverede former for viden 
(Smith, 2002, 2005). Igennem projektets feltarbejde fik jeg derfor en opmærk-
somhed på, hvordan tekster fik og får betydning. Et eksempel på det, som jeg 
senere kommer ind på, er, at jeg i gennem min deltagelse i familieklassen fik 
øje på, hvordan målskemaet er en tekst, som alle må forholde sig til. Den bli-
ver dermed en central styringsrelation med indlejrede forståelser af forældre, 
børn og skole. Målskemaet er en tekst, som kan sammenkædes med en række 
samfundsmæssige problematiseringer af forældre og institutionelle ordninger, 
som iværksættes for at få (mere) styr på forældres opdragelse af deres børn. 
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For mig fik Smiths tænkning mig til at skærpe min synsvinkel mod og min 
forståelser af forældres arbejde som arbejde, der både skulle analyseres som 
aktiviteter rettet mod og i samspil med andre mennesker i situerede sammen-
hænge, men også som arbejde, der må forstås i forhold til historiske og sam-
fundsmæssige konstruktioner af ’passende forældreskab og engagement’, som 
indgår i diskursive netværk og relationer rundt om forældre. I Smiths arbejds-
begreb er der netop fokus på, hvordan vi gennem dialog med mennesker om 
deres arbejde kan kortlægge og forstå de institutionelle processer/kredsløb, 
som former mennesker, og som mennesker igennem samhandling med andre 
er med til at forme. Institutionel etnografi adskiller sig ifølge Smith fra Fou-
caults diskursanalyse ved ikke kun at interessere sig for teksterne i sig selv, 
men i stedet at interessere sig for, hvordan mennesker fortolker, anvender, 
påvirker og påvirkes af tekster og diskursive relationer i deres hverdagsliv:  

As skeins of social relations, mediated and organized textually, connecting 
and coordinating the activities of actual individuals whose local historical sites 
of reading/hearing/viewing may be geographically and temporally dispersed 
and institutional various. My notion of T-discourses go beyond Foucault’s 
conception of discourse as a conversation mediated by texts, to include how 
actual people take them up, the practices and courses of actions ordered by 
them, how they coordinate the activities of one with those of another or oth-
ers. People enter into practices ordered by the texts of the T-discourse, and 
are active participants in its relations. We enter into and participate in such 
relations in ordinary and unthinking ways. For example, describing someone 
as mental ill catches a local moment into the discursive relations organized by 
psychiatry (Smith, 1993, s. 51).  

 
Denne tilgang følger og viser jeg, især i afhandlingens anden analysedel kapi-
tel 9 – 12, hvor jeg også er inspireret af Smiths påpegning, at ”there are experi-
ences that a discourse will not speak” (Smith, 2005, s. 18). Mennesker påvirkes af 
tekstdiskurser og er aktive deltagere i diskursive relationer, men udforsknin-
gen må også kunne indfange, at mennesker kan have erfaringer og oplevelser, 
som ikke kan italesættes indenfor en herskende diskursorden. Pointen er både 
ontologisk og epistemologisk væsentlig. Mennesker er ikke determineret af 
diskurser, men er aktive deltagere i diskursproduktionen, men samtidig kan en 
herskende diskursorden betyde, at nogle erfaringer og oplevelser bliver gjort 
tavse eller er vanskelige at italesætte fra ens ståsted.  
 
I den første analysedel om Skole og Forældres materialer er jeg optaget af 
(op)fordringer til forældres arbejde. Her benytter jeg mig af greb fra etnolo-
gisk kulturanalysetænkning og policy-antropologi til at undersøge det diskur-
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sive terræn om forældres arbejde som tekster, der taler med hinanden, ved at 
lave et nedslag i organisationen Skole og Forældres materialer. Jeg kobler dis-
se greb til Smiths betoning af teksters centrale betydning for at forstå institu-
tioner, fordi jeg med dette greb kan ses tekster som dokumenter, der skaber 
et betydningsunivers, som skaber en kontekst for menneskers hverdagsliv. 
Evalueringsforskeren Peter Dahler-Larsen påpeger, at dokumenter har ”(…) 
en institutionel kraft, der gør dem interessante i sig selv. (Dahler-Larsen, 2005, s. 235). 
Jeg ser ligesom Dahler –Larsen også dokumenter som indspil, der formidler 
bestemte virkelighedsdefinitioner fra bestemte aktører i et felt (Dahler-
Larsen, 2005 s. 236-243). Tekster fra organisationen Skole og Forældre an-
skuer jeg som kulturelle produkter, som kan fortælle os noget om ideologier 
og ’den tid, vi lever i’, og som potentielt kan få betydning for forældres kon-
krete arbejde i hverdagslivet. Om de bliver aktive i hverdagslivet er et empi-
risk spørgsmål, som tekstanalysen ikke kan bidrage til. Den kulturanalytiske 
tilgang til tekstanalyse er i stedet et analytisk greb, som kan medvirke til ska-
belse af viden om og dermed diskussion af dagordenssættende forældreskabs-
idealer. Det er et greb, som adskiller sig fra Smiths ambition om at kortlægge 
faktiske aktiviteter udført af faktiske mennesker og derfra studere teksters be-
tydning. Jeg har derimod arbejdet med analyser af tekster og dokumenter som 
’steder’, hvor udforskningen af forældreskabsidealer også kunne starte. Jeg 
betragter det som foreneligt med at ville forstå forældres arbejde relationelt, 
hvor relationerne – som vist i det historiske afsnit om forskning om skole-
hjem-samarbejdet – omkredses af en række kulturelle selvfølgeligheder (Dan-
nesboe et al., 2012) og forskellige institutionelle teknologier.  
 
Analyserne af idealerne kan anskues som en fortolkningsramme, hvorigen-
nem det bliver muligt at synliggøre, hvordan det, som mennesker gør i hver-
dagslivet, må anskues i relation til et kulturelt landskab af forestillinger om 
’det gode forældreskab’ (Francis, 2012a). Forældre deltager i produktionen af 
disse forestillinger ved at tilpasse sig dem, forsvare dem, ignorere dem eller 
afvise dem (Smith, 2005). I den anden analysedel om forældres arbejde i det 
levede hverdagsliv er min analysepraksis i højere grad i overensstemmelse 
med Smiths anbefalinger til måden at arbejde på, hvor jeg ser på, hvordan de 
institutionelle diskurser får betydning, gribes eller afvises af forældrene.  

Afhandlingens empiriske materialer  
I dette afsnit beskriver jeg i en kort oversigtsform afhandlingens empiriske 
materiale fra etnografisk feltarbejde i oversigtsform, sådan at læseren kan 
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danne sig et overblik over materialet.   Fremgangsmåder og refleksioner i rela-
tion til empiriproduktion og formidling findes i andre afsnit og kapitler i af-
handlingen. Feltarbejde er udført mellem marts 2013 og frem til februar 2016. 
Her er hensigten udelukkende at præsentere et samlet overblik.  

Metoder Former for empirisk materialer 
Pilotinterview med to forælder i 
deres hjem (varighed 2,5 - 3 timer 
per interview).  
Marts – Juni 2014.  

Interviewudskrifter. 

Interview med to ledere af to for-
skellige skoler om skole-hjem-
samarbejde og adgang til felt. 
August 2014.   

Interviewudskrifter. 

Deltagerobservationer på tre for-
ældremøder (med henblik på re-
kruttering af forældre til projektet). 
August 2014. 

Observationsnoter. 

Feltarbejde. Familieklassen. 
Deltagerobservationer og situerede 
samtaler med forældre, børn og 
lærere, der var i klassen i denne pe-
riode.  Oktober 2014– maj 2015.  
En gang om ugen.  

Observationsnoter, materialer fra fam-
lieklassen og fotografiske feltnoter af 
’materialer’.    

Feltarbejde. Line og Johan.  
8 besøg i hjemmet og afhentning 
af børn i SFO (fem til seks timer 
for hvert besøg), deltagelse på for-
ældremøde og 2 møder med lærere 
og ressoucepersoner. September 
2014 – Oktober 2015.    

Observationsnoter og interviewopta-
gelse og udskrifter.  Mødereferater og 
mails. Fotografiske feltnoter af ’mate-
rialer’.    

Feltarbejde. Miriam.  
16 besøg i hjemmet og nærmiljø 
(besøg 3 –  6 timer for hvert be-
søg), afhentning i SFO, familie-
klassen og 3 møder med professi-
onelle.   
Oktober 2014 – Februar 2016.    

Observationsnoter og interviewopta-
gelse og udskrifter.  Fotografiske felt-
noter af ’materialer’.    
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Feltarbejde. Mette og Peter. 2 in-
terview i hjemmet og situerede 
samtaler i familieklassen.  
Oktober 2014 –  Oktober 2015.  

Observationsnoter og interviewud-
skrifter.  

Feltarbejde: Lisa. September 2014 
– Maj 2015. 8 besøg i hjemmet og
3 møder på skolen.

Observationsnoter og interviewud-
skrifter. Indgår ikke som forældreet-
nografi, men som ’baggrundsmateria-
le’. 

Interview med familieklasselærere. Interviewudskrift. 
Interview med koordinator for 
forældrerådgivning.  

Interviewudskrift– ’baggrundsmateria-
le’ 

Empiriske fremgangsmåder 
– rekonstruktionen af en arbejdsproces
I det følgende bliver jeg mere konkret på de empiriske fremgangsmåder, jeg 
har arbejdet med i projektet, og refleksioner over, hvordan projektet tog form 
undervejs. Det er således rekonstruktioner over mine arbejdsprocesser, som 
jeg ønsker at gøre transparente. Jeg starter afsnittet med at beskrive, hvordan 
jeg metodisk har arbejdet med at udforske forældres arbejde med to forskelli-
ge udforskningsprocesser, som jeg betegner som ’indefra’- og ’udefra’-
perspektiver, og som knytter sig til afhandlingens to forskellige analysedele. I 
projektet har jeg anvendt empiriske metoder, som har været brugbare ift. at 
producere viden om skole-hjem-samarbejdet, hvor jeg både har anvendt et 
’indefra’- og et ’udefra’-perspektiv på forældres arbejde. Fremfor at arbejde 
med det som processer, som står i forhold til hinanden én til én, har jeg ar-
bejdet med analyserne som nogle, der dels kan forstås i deres egen ret hver 
for sig, men også som analyser, der kan forstås og diskuteres i relation til hin-
anden. Jeg har fundet det væsentligt at arbejde med en udforskende og åben 
tilgang, hvis der skulle skabes ny viden om forældres samarbejde med skolen 
og mikro-politiske processer i forbindelse med skole-hjem-samarbejde. At ud-
forske feltet med en kontekstsensitivitet har været et pejlemærke for min 
forskningsstrategi, som jeg ville finde vanskeliggjort, hvis brugen af teori, teo-
retiske begreber og metoder havde været for fikserede fra første færd af pro-
jektet. At arbejde på denne måde kan kritiseres for at være udtryk for teore-
tisk og metodisk inkonsistens i forhold til at skabe en gennemgående og 
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sammenhængende argumentationskæde. Her placerer og positionerer jeg mit 
projekt fra et andet ståsted, hvor jeg ser spændinger og brud mellem forskel-
ligartede analyser og materialer og diskussioner af disse som en måde at be-
drive god kvalitativ forskning på (Ehn og Löfgreen, 2015; Denzin, N. & Lin-
coln, 2000). En måde, som kan bidrage til at stille spørgsmål på nye måder, 
hvor det ikke handler om at få det hele til at stemme overens, men at belyse 
forskellige aspekter af det undersøgte fænomen.   

Forældres arbejde ’indefra’- og ’udefra’ 
- refleksioner over udforskningsarbejdsprocessen.
I projektet ’startede’ jeg i foråret 2014 med at interviewe forældre og være på 
feltarbejde hjemme hos tre familier fra efteråret 2014, og jeg fulgte en fami-
lieklasse, samtidig med at jeg læste forskning om skole-hjem-samarbejde og 
familieforskning. Feltarbejdet afsluttede jeg i foråret 2016. Undervejs har jeg i 
projektet forsøgt at optegne ’sociale landkort’ fra de enkelte forældres ståste-
der, som Smith anbefaler (Smith, 2005, s. 51), som jeg i afhandlingen formid-
ler gennem tre forældreetnografier i kap. 9, 10 og 11. Jeg har her konstrueret 
etnografier om ’de sociale landkort’ fra tre forskellige ståsteder, dvs. de kan 
ses som tre positionerede samfundskort. Samtidig med det empiriske feltar-
bejde i det ’levede hverdagsliv’ har jeg som før beskrevet også arbejdet med at 
analysere tekster inden for det, jeg vil kalde en kulturanalytisk ramme.  

Det etnografiske feltarbejdes styrke er at at forsøge at komme tæt på det le-
vede liv over tid (Spradley, 1979; Lareau, 2011). Her har jeg ville opnå indsigt 
i forældres arbejde ’indefra’ gennem det, som Warming betegner som positi-
oneret oplevelse og deltagelse (Warming, 2005, s. 153). At få indblik i dette 
arbejde, vil jeg argumentere for, kræver tilstedeværelse med sin (forsker)krop 
over tid sammen med forældrene for at få en indsigt i de sociale rum, som 
forældrene agerer i, og som deres arbejde løbende gen- og omskabes i relation 
til. Dermed kan jeg få indsigt i ’arbejdets’ flertydighed, modsætningsfuldhed 
og bevægelighed (Warming, 2015, s. 153). Hermed privilegerede jeg forældre-
ne som dem, jeg følger, og også som dem, der ved noget. De er subjekter, 
som har en særlig position i mit projekt, som dem, der er de vidende, da det 
er sammen med dem, jeg har udforsket samarbejdet med skolen, ift. hvordan 
de har håndteret samarbejdet og (op)fordringer til involvering i de partikulære 
situationer i tid og rum. Min bestræbelse er her lig med forskningsmetodikker, 
som ikke kun ser på informanter som undersøgelsesobjekter, men også delta-
gere i udforskningsprocesserne sammen med forskeren, hvor det ikke kun er 
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forskeren, som lærer noget, men hvor projektets deltagere også lærer noget 
(Andenæs, 1991; Smith, 2005).  
 
Det er med Smiths begreb fra forældres ståsteder, at jeg har bestræbt mig på 
at studere skole-hjem-samarbejde om børn, der har det svært i skolen, og ud 
fra analyser fra forældres ståsteder, jeg problematiserer styringen af hverdags-
livet. Når jeg skriver, at projektet har et forældreperspektiv, og at jeg udfor-
sker forældres ståsteder, er det, fordi jeg gerne vil fremhæve, at jeg arbejder 
med to forskellige analytiske konstruktioner af positioner i afhandlingen. Her 
er jeg inspireret af børneforsker Hanne Warming, som skriver:  

Børneperspektivet i ental konceptualiserer jeg som det udsyn samt de oriente-
ringer og præferencer, som i en given kontekst er knyttet til positionen barn. 
Dermed bliver børneperspektivet i ental en analytisk konstruktion, som kun 
på et meget abstrakt plan indfanger børns orienteringer og oplevelser. (… ). 
Som analytisk konstruktion konceptualiserer jeg børneperspektiver i flertal 
som de udsyn, orienteringer og præferencer, der i en given kontekst er knyttet 
til kombinationen af positionen barn og andre (af forskeren identificeret som 
i konteksten betydningsfulde) akser for forskelssættende praksis. Disse akser 
kan fx være køn eller etnicitet. Da jeg endvidere arbejder ud fra forståelse af, 
at individers socialhistorie, og fortolkningen af denne, spiller ind på nutiden 
som et repertoire af kropslig og mentalt forankrede præferencer, måder at 
sanse samt handle på, indgår også denne forståelse i den analytiske konceptu-
alisering af børneperspektiver i flertal (Warming, 2005, s. 150-151).    

 
På samme måde har mit projekt et forældreperspektiv i ental forstået analytisk 
som at se ’forælder’ som en position samfundet, som alle forældre indtræder i. 
Det siger, som Warming her påpeger, ikke så meget om menneskers oriente-
ringer og oplevelser, men det angiver en rettethed for projektet, at jeg ser på 
forældrepositionen som en, der bliver til ved at være noget i relation til positi-
onen ’barn’ og i relation til de forventninger, som et givent samfund og kultur 
’skriver ind’ i positionen på et historisk specifikt tidspunkt. Forældres ståsted 
og ståsteder svarer på samme måde til Warmings forståelser til børneperspek-
tiver i flertal, dvs. til forældreperspektiver i flertal. Med begrebet ståsteder ud-
forskes forældre fra deres situerede ståsted, og ved at følge dem over en læn-
gere periode udforskes foranderlighed og kontinuitet kontekstuelt.    
 
Dette valg af metodisk tilgang til projektet har betydet, at mit projekt ikke 
producerer viden om skole-hjem-samarbejde set fra børnenes eller de profes-
sionelles ståsteder. Det har heller ikke været kundskabsambitionen, da jeg fra 
starten af ville ’se’ det, jeg kunne, når jeg bevægede mig sammen med foræl-
drene. I andre forskningstilgange betragtes denne tilgang, som jeg her har 
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valgt, som værende problematisk, fordi andres handlinger kan se ufornuftige 
ud, når man fx kun ser det fra én aktørs perspektiv, hvilket blandt andet har 
været en kritik af nogle barndomssociologiske studier (Gulløv, 2004). Det kan 
der være noget om, men i dette projekt har min anskuelse været anderledes, 
da jeg i første omgang ønskede at udforske forældrenes handlinger den at bli-
ve farvet af andres anskuelser om deres handlinger. Jeg ønskede således at 
bringe mig så tæt som muligt på det, som forældrene kunne se og gøre fra de-
res partikulære ståsteder, i et ønske om at indleve mig i deres situation og 
dermed ikke se på dem ’udefra’ fra andres blikke på dem. Jeg forsøgte derfor 
at positionere mig selv som en ’fremmed’ ven, som netop ikke var en ’skole’-
professionel og forsøgte at placere mig sammen med forældrene og bevæge 
mig sammen med dem i det omfang, det kunne lade sig gøre. Formålet med 
min deltagelse og dialog med forældrene har været at kunne se fra deres stå-
steder og herfra kunne opnå indsigt i de sociale og diskursive relationer, som 
de blev del af, aktiverede og skabte. Det er her uundgåeligt – også i lyset af 
min tidligere introducerede konstruktionistisk-interaktionistiske reference-
ramme – at jeg selv blev en del af feltet.   

Jeg har midlertidig også – dog i et mindre omfang, end jeg oprindeligt havde 
tænkt – interviewet ledere, lærere og andre skoleaktører. Her var det ikke de 
professionelles opfattelser af enkelte familier, der var i fokus, men principper, 
forståelser af samarbejde og konkrete organiseringer, jeg var interesseret i, 
dvs. det ikke var deres ståsteder, som var fokus for min opmærksomhed, men 
at få viden om de institutionelle kontekster, som forældrenes arbejde koordi-
neres med og i forhold til. Og jeg har naturligvis snakket med, leget, hjulpet 
med lektier og spist sammen etc. Med børn undervejs i feltarbejdet, da det 
dels gjorde min tilstedeværelse mulig i familierne og i familieklassen ift. at 
medvirke til at skabe en tryg atmosfære og gjorde, at jeg opbyggede tillid mel-
lem mig og forældrene, så de havde lyst til at fortælle mig om deres arbejde, 
og dels at jeg hermed kunne få indsigt i familiens rytmer og gøremål.  

Forældres arbejde koordineres i høj grad i relation til børnenes bevægelser, 
ytringer og stemninger, hvilket var meget tydeligt, når jeg har været på feltar-
bejde, og som afhandlingens analyser vil vise, er forældrene på forskellige 
måder hele tiden i gang med at fortolke deres børns bevægelser, stemninger 
og ytringer som en central del af deres arbejde. At arbejde med at skabe viden 
om forældres arbejde ’indefra’ betyder ikke, at jeg kan erkende det, de gør. 
Men jeg har med brug af deltagelsesobservationer bestræbt mig på at dele op-
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levelsesposition med forældrene, hvormed jeg har bestræbt mig på at kunne 
sætte mig i deres sted.     

Denne viden var nyttig i forhold til mit fokus på at ville opnå indsigt i foræl-
drenes intentioner og begrundelser for deres arbejde. Her har mit samvær 
med andre aktører ikke været at forstå disse aktørers intentioner og bevæg-
grunde, men at kunne anvende min erhvervede indsigt i familiens aktiviteter i 
skole, SFO og hjem til at kunne spørge mere detaljeret og vidende ind til de 
sociale aspekter i deres arbejde end et ’rent’ interviewdesign ville kunne have 
bidraget til. Min ide var, at jeg efterfølgende ville have interviewet aktører 
rundt om samarbejdet med anvendelse af aktionsforskningsinspirerede værk-
stedsmetoder, men de professionelle takkede desværre nej, da de havde for 
mange udviklingsinitiativer i spil i kommunen, da jeg kom med invitationen. 
På den ene side skulle jeg muligvis havde lavet aftale om et værkstedsforløb, 
inden jeg startede på feltarbejdet. På den anden side var det vanskeligt for mig 
at forudsige, hvad der kunne være interessant at udforske for mig sammen 
med de professionelle, før jeg havde opnået indsigt i forældrenes arbejde. 

I stedet for at søge viden gennem de professionelle aktørers synspunkter ar-
bejdede jeg med at opnå indsigt i det, som jeg vil betegne som et ’udefra-blik’ 
på forældres arbejde, dvs. et perspektiv, som ikke tog udgangspunkt i foræl-
dres egne oplevelser, erfaringer og orienteringsmønstre, men i tekster og ar-
rangementer, som omgav og tematiserede skole-hjem-samarbejde som fæno-
men. Jeg havde dermed det, som kan kaldes en multi-sitet tilgang til kvalitativ 
forskning (Clarke, 2005, s. 166), hvor jeg både anvendte det før beskrevne 
’indefra’-perspektiv med fokus på at studere fra forældres ståsteder, men også 
et ’udefra’-perspektiv, hvor jeg vendte blikket ud mod forestillinger og prak-
sisser, som rettede sig imod forældres arbejde indenfor det, jeg vil betegne 
som en bred ’opfordringsstruktur’ af krav og forventninger til, hvad forældre 
burde gøre i relation til deres børns skolegang. Her var jeg ikke specifikt op-
taget af samarbejdet, når børn har det svært i skolen, men interesseret i, hvor-
dan fænomenet ’opfordringer’ til forældres ’arbejde’ i skole-hjem-samarbejdet 
blev italesat og praktiseret bredt set. 

Niels Kryger skriver om en lignende metodologisk tilgang ift. et større forsk-
ningsprojekt om skole-hjem-relationer, at den har til hensigt at se skole-hjem-
samarbejde som et fænomen, ”hvis sociale identitet fastlægges gennem prak-
tikker på mange niveauer” (Kryger, 2008, s. 8). Derfor designede de deres 
forskningsprojekt (som havde deltagelse af flere forskere) som et projekt, 
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som studerede praktikker på forskellige niveauer. På en lignede måde beskri-
ver Nina Hein hendes forskning som ’multi research’, hvor hun indhentede   
et komplekst datamateriale, som bestod af et virvar af aktuelle, populære, po-
litiske, retningsgivende, og commonsense tolkninger af, hvilke positioner for-
ældre tildeles og forstås igennem i relation til børns sociale adfærd i skolen 
(Hein, 2014). Hun er fortaler for at gå til forskningsprocessen som en, hvor 
man løbende inkluderer nye og multiple typer af materialer i sit studie (Hein, 
2014). På samme måde har jeg undervejs læst og gemt forskellige tekster (fx 
opslag på sociale medier, policypapirer, avisartikler, forældreintraopslag og -
kommunikation, facebookgrupper for forældregrupper osv.), og jeg har delta-
get i forskellige typer af arrangementer, som relaterede sig til skole-hjem-
samarbejde (fx forældremøder, seminar i KL og seminar i ADHD-
organisationen om forældrekurser). Formålet var at danne mig et billede af 
det kulturelle landskab, som udfoldede sig rundt om skole-hjem-samarbejdet, 
og hvilke forventninger der var til forældre. Igennem læsning af dette materia-
le blev jeg optaget af, hvordan der rundt omkring mig fandtes et virvar af for-
skellige opfordringer til, hvordan forældre burde gøre deres forældreskab og 
dermed også implicit eller eksplicit en række problematiseringer af forældres 
måder at gøre deres forældreskab på. Nogle af disse data kom også til mig 
som del af mine egne oplevelser som far til tre skolebørn, hvor jeg fik indblik 
i de mange (op)fordringer til forældres arbejde, som indgik i skole-
samarbejdet13. En anden måde at indsamle14 og få kendskab til materiale var 
et samarbejde med Maria Ørskov Akselvoll, som ligeledes arbejdede med et 
projekt om skole-hjem-samarbejde, hvor vi delte mange tekster med hinan-
den, ofte i messenger-beskeder og mails. Jeg indsamlede således et arkiv af 
forskelligartede materialer.  
 
Når jeg skriver om den ’åbne’ og ’brede’ søgestrategi, som også angik mit pri-
vatliv, kan det forekomme som en relativt tilfældig måde at søge viden på, 

 
13 Når jeg ikke betegner disse erfaringer som et ’indefra’-perspektiv skyldes det, at det 
ikke var mine egne erfaringer og oplevelser, jeg gjorde til genstand for udforskning og 
introspektion, men jeg fik indsigt i de forskellige ’opfordringer’ til at være ’skolefor-
forældre’ på denne måde.  
14 Når jeg skriver indsamler i denne sammenhæng, er det, fordi jeg i lighed med Bøtt-
cher, Kousholt og Winter-Linquist (2019) mener, at det godt kan give mening at be-
tegne dele af arbejdsprocessen som indsamling, når man har med skriftlige dokumen-
ter at gøre, men det betyder ikke, at jeg er blind overfor, at jeg grundlæggende ser for-
skeren i den kvalitative forskningstradition, jeg arbejder og skriver fra, som en, der 
aktivt er med til at skabe det empiriske materiale og derfor er kritisk overfor forståel-
ser af, at forskeren neutralt indsamler empiriske data.  
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men som Löfgreen og Ehn (2014) skriver, kan det være meget givende i for-
hold til at kunne anlægge et etnologisk blik på den kultur, man selv er en del 
af at følge en sådan strategi. Den ’åbne’ søgeproces førte mig frem til en inte-
resse for vejledninger til forældre om, hvad de burde gøre. Dette nedslag blev 
informeret af, at for mange af de tekster, jeg fandt frem til, var det et kende-
tegn ved måderne at henvende sig til forældre på, at der var råd og anvisnin-
ger til dem om at gøre ’skoleforældreskab’ på bestemte måder. Sådanne vej-
ledninger kan anskues som empiri, hvor man som forsker kan følge tidstypi-
ske eksempler på, hvordan ’passende’ eller ’civiliseret’ forældreskab bør gøres, 
og hvori problemer om forældres måder at handle på italesættes (Aamann, 
2017; Elias, 1968/2000; Matthiesen, 2018).  

Imellem virvaret af de forskellige materialer fandt jeg frem til, at jeg ville lave 
en systematisk læsning og analyse af organisationen Skole og Forældes mate-
rialer, dels fordi jeg fandt det for vanskeligt at systematisere de mange former 
for materialer, jeg havde fået kendskab til, og dels fordi jeg igennem min ud-
forskning af forskellige materialer opdagede, at Skole og Forældre var en ak-
tør, der indgik i mange sammenhænge. Jeg begrunder og redegør for valget af 
Skole og Forældres materialer i kapitel 4. Brugen af den ’multi-sitede’ søge-
strategi har medvirket til, at jeg efterhånden kunne forstå de sociale og mate-
rielt-diskursive relationer, som forældre til skolebørn, der har det svært, blev 
og bliver del af på en anden måde end det ’tætte’ etnografisk feltarbejde hos 
forældrene kunne bidrage til i sig selv. 

Ved at have denne strategi kunne jeg trække nogle nye sammenhænge frem, 
som gjorde det tydeligt, hvordan forældres arbejde med børn, der har det 
svært i skolen, må forstås i relation til et bredere kulturelt landskab. Igennem 
afhandlingen vil jeg argumentere for, at de mikro-politiske kampe, som jeg 
viser at forældrene kæmper, må forstås som indvævet i de samfundsmæssige 
og kulturelle opfordringer til, hvordan ’det gode forældreskab’ bør gøres, men 
også til de organisatoriske og økonomiske betingelser, som samarbejdet ud-
folder sig i. Forældres håndteringer bliver på den måde forstået analytisk som 
indvævet i bredere institutionelle styringsrelationer. Her er jeg som beskrevet 
inspireret af både institutionel etnografi, men også Ara Francis’ socialinterak-
tionistiske perspektiv og figur om ’familier i problemer’. Her fortolkes ’family 
troubles’ overbevisende som værende tæt forbundet til ideologier om det in-
volverede forældreskab og medikaliseringen af barndommen i en amerikansk 
kontekst. Denne fortolkningsramme finder jeg også brugbar i relation til en 
skandinavisk kontekst, hvor det kun i ret begrænset omfang har været an-
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vendt, da det åbner for at forstå problemer i sin kontekst og ikke som noget, 
der bor inde i barnet eller forældrene. Francis’ perspektiv vender jeg tilbage i 
kap. 8.  
 
Som skrevet har min analysepraksis været kendetegnet ved, at jeg har forsøgt 
at tegne ’sociale landkort’, hvilket jeg i afhandlingen formidler gennem struk-
tureringen af afhandlinger i to hoveddele: en, som handler om mikro-politiske 
tekster (vejledninger til forældre), og en del, som handler om forældres mikro-
politiske kampe i hverdagslivet. I del 1 om mikro-politiske policing-tekster 
har min opmærksomhed været på at kortlægge et intertekstuelt netværk af 
tekster om (op)fordringer til forældres arbejde til skolebørn, hvor jeg går tæt 
på råd og vejledninger til forældre. Når jeg kalder dem mikro-politiske poli-
cing-tekster, er jeg her inspireret af Lene Skytthe Smidts (Schmidt, 2017) ar-
bejde, hvor hun skelner mellem makro- og mikropolitikker. Hos Schmidt er 
makro-politikkerne statslige og overstatslige policy-dokumenter om forældre-
involvering, mens mikro-politikkerne er daginstitutionernes forældrepjecer 
mv. Med udtrykket mikro-politisk policing har jeg villet finde et udtryk, der 
kunne betone, at teksterne formidler råd om, hvordan (skole)forældreskab 
bør gøres i hverdagslivet, og samtidig vil analyserne vise, hvordan de kobler 
sig til det, som Schmidt kalder makro-politikker. Udtrykket mikro-politisk po-
licing skal indfange, at rådene og vejledninger til forældre er del af de måder, 
makro-politikker aktivt ’polices’ på. Jeg anvender her i lighed med Kryger 
(Kryger, 2008. s. 48) det engelske begreb ’policy’, fordi det omfatter mere end 
den danske begreb politik, som henviser til den politik og de lovgivninger, 
som regering og folketing udformer, hvor policy-begrebet henviser mere 
bredt til forvaltning og styring, som det også tager sig ud i andre former og på 
andre niveauer. Med termen policing vil jeg gerne understrege, at jeg i denne 
sammenhæng ser Skole og Forældre-materialer som del af en (aktiv) aktivitet, 
som søger at styre og påvirke andre gennem tekstliggørelse af budskaber og 
teknikker. Det vil sige, at jeg ser udvikling af og formidling af råd og vejled-
ninger til forældre som aktive mikro-politiske processer.    

Etiske overvejelser 
At gøre sig etiske overvejelser er en central del af forskningsprocessen og bør 
ifølge Brinkman (2010) være del af alle processer i ens arbejde fra planlægning 
og til fremstilling af ens færdige materiale. Jeg har derfor igennem hele pro-
cessen været optaget af at sikre, at alle, der deltog i undersøgelsen, har vidst, 
hvad undersøgelsen handlede om, og hvorfor jeg gerne vil observere den 
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praksis, de deltog i, eller tale med dem. Ved min deltagelse har jeg været op-
mærksom på, at jeg forholdt mig åbent, anerkendende og situeret til deltager-
ne. Det har også betydet, at jeg har gjort mig mange overvejelser over, hvor-
dan jeg behandlede alle respektfuldt i vores møder med hinanden og i formid-
lingen af afhandlingens analyser.  

Alt materiale er blevet anonymiseret med brug af andre pseudonymer, og jeg 
har haft opbevaret mine lydfiler på et usb stik, som jeg har haft opbevaret i et 
aflåst skab i projektperioden. Materialer, jeg har fået tilsendt på mail eller fået 
udleveret af forældre, har jeg overstreget alle navne i og steder på og slettet 
fra min mail, så ingen vil kunne genkende personerne eller steder i mit mate-
riale. På denne måde har jeg arbejdet konsekvent med anonymisering af ma-
terialet og overholdelse af dataetiske regler. I den lokale sammenhæng kan det 
være svært helt at anonymisere hændelser og situationer, da nogle vil kunne 
genkendes af de deltagende aktører. Da hændelserne, jeg beskriver i afhand-
lingen, er foregået for flere år siden, og både forældre og børn har nye lærere 
og fx ikke er tilknyttet familieklassen længere, har jeg vurderet, at det ikke vil 
kunne ’gøre skade’ på de deltagende aktører, hvis de genkender forskellige 
episoder. Jeg har talt med de tre familier om mine observationer og dele af 
mine foreløbige analyser, og de har alle givet deres samtykke til, at jeg kunne 
skrive om dem. Jeg vender tilbage til etiske overvejelser ifm. med feltarbejdet 
i kap. 8, da jeg formidlingsmæssigt ser det som oplagt at gøre det i relation til 
præsentationen af familieetnografierne.  

I den forbindelse er det væsentligt at fremhæve, at kritikker af skole og sam-
arbejdsformer belyses fra forældrenes ståsteder, hvilket betyder, at hændelser 
muligvis ville kunne forstås anderledes, hvis jeg havde udforsket dem fra an-
dres ståsteder (fx lærerne i familieklassen). Her er det vigtigt for mig at sige, at 
eventuel kritik af det, som foregår i velfærdsinstitutionerne, ikke har til formål 
at kritisere enkeltpersoner, men har til formål at gøre det muligt at forholde 
sig på nye måder til institutionelle processer og indlejrede magt- og betyd-
ningsstrukturer i skole-hjem-samarbejdet. Da det er forældres perspektiver, 
jeg beskæftiger med, har det været et etisk dilemma, at jeg dermed kommer til 
at skrive om deres perspektiver på de professionelle, hvor de professionelles 
versioner af historierne ikke er med, da jeg ikke har interviewet dem eller for-
holdt dem til de oplysninger, jeg har fået fra forældrene. Når jeg ikke har gjort 
det, har det dels været begrundet ift. relevansen for mit forskningsfokus, og 
dels fordi jeg fandt, at det kunne skabe konflikter, som jeg ikke kunne over-
skue konsekvenserne af for de involverede. Desuden er det væsentlig for mig 
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at påpege, at jeg helt grundlæggende ser samarbejdsrelationer og i denne af-
handling skole-hjem-samarbejdets relationer som værende konfliktuelle, da 
der altid vil være noget på spil for de involverede. For mig har det derfor være 
en del af mine etiske overvejelser, at jeg ser det som væsentligt at bringe 
stemmer frem, som kan vise, hvad denne konfliktualitet kan bestå af. Mit 
formål er ikke kritik af personer eller skoler, men at rette blikket mod institu-
tionelle forståelser og styringsrelationer, som kommer til syne, når jeg udfor-
sker samarbejdet fra forældrenes ståsteder.    
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Del 2: At gøre forældre 
til ressourcer - Policing af 
forestillingsverdener om det 
’gode’ (skole)forældreskab  

Kapitel 4, 5, 6, 7: At gøre 
forældre til ressourcer for 
deres børns læring 
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Intro 
I de næste fire kapitler sætter jeg fokus på nutidige diskurser om forældrein-
volvering i relation til skolen, og hvordan (skole)forældreskab konstrueres 
igennem produktionen af råd og vejledninger til forældre. Kapitlerne tager 
primært afsæt i organisationen Skole og Forældres materialer, men inddrager 
også materialer fra andre centrale skolepolitiske aktører med eksempler på, 
hvordan diskurserne sætter deres aftryk i folkeskolens praksis. Jeg inddrager 
løbende andre forskningsbidrag om forældreinvolvering til at perspektivere 
og diskutere det empiriske materiale. Kapitlerne skal på den ene side læses 
som en delanalyse for sig selv om idealer for det involverende (sko-
le)forældreskab i en dansk kontekst. I kapitlerne belyser og fremskriver jeg en 
række tidstypiske logikker og forestillinger om forældre og forældreinvolve-
ring i relation til skole. Med analysen ønsker jeg at vise og diskutere på, hvilke 
måder Skole og Forældre som interesseorganisation sætter dagsordener som 
’forældrenes stemme’. Samtidig skal kapitlerne også fungere som en ramme 
for, hvordan de efterfølgende etnografiske analyser af forældres erfaringer, 
praksisser og perspektiver kan forstås, idet min antagelse er, at forældre i de-
res arbejde påvirkes af og navigerer i relation til denne ramme.  

I kapitlerne er jeg optaget af, hvad de nye forældreinvolveringsdiskurser pro-
blematiserer, hvad de gør til selvfølgelige sandheder, samt hvilke former for 
viden og eksperter de trækker på, og hvordan de konstruerer forældres relati-
on til deres børn. I den sammenhæng er jeg særligt optaget af, hvordan foræl-
dre på forskellige måder gøres til ressourcer, og diskuterer endvidere, hvad 
denne ’ressourcegørelse’ kan forstås som udtryk for.  

I kapitel 4 rammesætter jeg de empiriske analyser af Skole og Forældres mate-
rialer gennem en beskrivelse af, hvorfor jeg har valgt Skole og Forældres pro-
duktion af råd og vejledninger til forældre som et oplagt ’kulturelt vindue’ at 
studere skoleforældreskabsidealer igennem. Derefter beskriver jeg, hvad det 
empiriske materiale består af, og derefter den analytiske fremgangsmåde, jeg 
anlægger på materialet, og hvordan jeg har arbejdet med det. Herefter følger 
analyserne i kapitel 5, 6 og 7.   

I kapitel 5 er omdrejningspunktet for analysen det, jeg kalder ’familielærings-
maskineriet’ og i kapitel 6 er det det jeg kalder for ’trivselsmaskineriet’, der er 
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i fokus. I kapitel 7 ’På tværs af maskinerier’ ser jeg på, hvordan forestillinger 
om civilisering af forældre, som ikke har det ’passende engagement’ beskrives. 
Sidst i kapitlet viser jeg, hvordan der gennem satire, klummer og interview 
med kendte i Skole og Forældres magasin Skolebørn også skabes ’ballade’ i 
’maskinerierne’.  
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Kapitel 4: Skole og Forældre som skolepolitisk 
aktør 

Empirisk materiale og analytisk fremgangsmåde  
I dette korte kapitel redegør jeg for mit valg af Skole og Forældre som adgang 
til at diskutere forestillinger om forældres arbejde, beskriver det empiriske 
materiale analyserne baserer sig på og beskriver den analytiske fremgangsmå-
de, som jeg gør brug af i analyserne.  
 
Jeg har valgt landsorganisationens Skole og Forældres materialer som ud-
gangspunkt for analysen, fordi det er en forening, som indgår i mange (sko-
le)politiske netværk og ofte får rollen i medierne som forældrenes stemme15 
(en google søgning i 2015 på organisationens formand Mette With Hagensen 
(blev valgt som formand i 2012) og Skole og Forældre resulterer i 7,980 hits). 
Skole og Forældre er en central politisk aktør, som indgår i det skolepolitiske 
kampfelt, og som af skiftende undervisningsministre betegnes som ’forældres 
talerør’ (Bach, 1998; Andersen, 2016; Kryger, 2008). Det er en interesseorga-
nisation, som er med til at sætte dagsordenen for, hvordan der kan tales om 
skole-hjem-samarbejde. Organisationens politik vedtages på det årlige lands-
møde af repræsentanter fra landets skolebestyrelser. De beskriver sig selv som 
en landsorganisation for forældre i folkeskolen, som varetager interesserne 
for forældre, som har børn i folkeskolen, og ser dermed også sig selv som 
forældrenes stemme. De beskriver deres arbejdsområde på følgende måde:  

”Vores arbejdsområder spænder fra rådgivning af skolebestyrel-
ser, interessevaretagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejds-
partnere, udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og 
forældre, samt rådgivning af forældre i forældrerådgivningen”. (Skole og For-
ældres hjemmeside: Lokaliseret 28 juli, 2021.https://www.skole-
foraeldre.dk/artikel/vedt%C3%A6gter-0). 

 

 
15 Etableringen af foreningen ”Folkeskoleforældre”, som opstod i opposition til Skole 
og Forældres positive indstilling til folkeskolereformen i 2013, viser, at der er flere 
stemmer i debatten, som repræsenterer ”forældres interesser”. Foreninger, som re-
præsenterer børn og voksne med en diagnose, fx Autismeforeningen, ADHD-
foreningen og Ordblindeforeningen, indgår også i debatter med ’’forældrestemmer’’.  
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Organisationen er ofte i medierne16 og indgår i mange sammenhænge i for-
hold til, at påvirke forskellige politiske aktører i relation til skolen, skolebesty-
relser og forældre. Organisationen er ofte med i større projekter og kampag-
ner om skoleudvikling og/eller forældreinvolvering sammen med elevorgani-
sationer, fagforeninger (DLF), ministerier, KL og andre 
interesseorganisationer. De er meget aktive i de politiske spil om og imple-
menteringsprocesser i relation til skolereformer. Organisationens arbejde er 
tæt knyttet til skolepolitiske reformer, som eksempelvis inklusion, elevplaner 
og den seneste skolereform. Samtidig kan deres materialer også ses som ud-
tryk for valg af, hvordan organisationen ønsker at styre deres bidrag til im-
plementeringsprocesserne af reformerne i forskellige sammenhænge. Organi-
sationens medlemmer er skolebestyrelserne, som betaler kontingent, og end-
videre støttes deres arbejde økonomisk af Undervisningsministeriet.  
Organisationen laver egne surveys om forældres holdninger til aktuelle emner, 
som de refererer til i magasinet, fx ift. forældres holdninger til den nye folke-
skolereform, lektier/hjemmearbejde og nationale test, og som de benytter 
som argumenter i den politiske debat om folkeskolen (fx tema i Skolebørn, 
2014, nr. 3 om forældres rolle med skolereformen og tema i Skolebørn, 2014, 
nr. 4 om forældreinddragelse og trivsel). De afholder kurser for forældre i 
skolebestyrelserne og udarbejder principper og vejledninger til bestyrelsernes 
arbejde. Et eksempel er her organisationens udarbejdelse af en politik for 
forældreansvar (Skole og Forældre 2016) som reaktion på, at  

(…) begrebet forældreansvar blev indføjet i folkeskoleloven uden nærmere 
definition af omfang eller genstandsområde (Skole og Forældre, 2016, s. 1). 

 
Her formulerer organisationen en politik, hvor de blandt andet skriver, at de 
tilbyder kurser til skolebestyrelsen, som fx skal gøre bestyrelserne i stand til:  

at klæde forældrene på, så de kan engagere sig i deres barns skolegang (Skole 
og Forældre, 2016, s. 3).17 

  
Organisationen kan anskues som en forening, som arbejder bredt og intensivt 
med policing, dvs. både med at få policy til at virke og til at skabe policy. 

 
16 Ifølge Andersen var Skole og Forældre den fjerde mest citerede organisation i me-
dierne (Andersen, 2016, s. 6).  
17 Metaforen ’at klæde på’ åbner for en række fortolkninger, for betyder det eksem-
pelvis, at de ønsker at opdrage, oplære eller instruere forældre? Jeg vender tilbage til 
denne metafor senere, da det er en ofte brugt vending i Skole og Forældres materia-
ler.  
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Denne aktivitet foregår både udadtil i forhold til forældre og aktører i skolens 
nære hverdag samt i forhold til at ville påvirke konkrete statslige politikker. 
Deres magasin Skolebørn og øvrige materialer udsendes til alle de skolebesty-
relser, som er medlemmer (85 % af alle folkeskolerne), både i trykt udgave og 
digital form. Et udvalg af magasinets artikler formidles også gennem organisa-
tionens Facebookside og udsendes på Forældreintra (nu AULA) på de skoler, 
der abonnerer på det. Dermed har den øgede digitalisering og medialisering, 
som i stigende grad er blevet en indlejret del af menneskers hverdagsliv 
(Hjarvard, 2016), givet nye muligheder for en forening som Skole og Foræl-
dre til at kunne formidle deres budskaber. Organisationen har siden 1998 haft 
en politisk og en redaktionel strategi med i højere grad at få organisationens 
magasin Skolebørn til, at ”nå ud til alle folkeskolens forældre” (Andersen, 2016, s. 
3). Det blev beskrevet som en særlig strategi i 2012, hvor magasinet ændrede 
form (Andersen, 2016). Tidligere havde magasinet henvendt sig mere eksklu-
sivt til skolebestyrelserne og handlet om deres arbejde. Ifølge Andersen blev 
organisationens strategi at gå fra at være en skolebestyrelsesforening til at væ-
re en moderne forældreorganisation (Andersen, 2016, s. 1)18. Magasinet Skole-
børn er et journalistisk magasin, og artiklerne repræsenterer ikke nødvendigvis 
organisationens holdninger, pointerer de selv. Når jeg alligevel i det følgende 
behandler magasinets artikler som udtryk for budskaber, der har at gøre med 
Skole og Forældre, skyldes det, at organisationen er ansvarlige for den redak-
tionelle linje og dermed styrer, hvilke ’stemmer’ og historier de vælger at give 
liv, og dermed også for hvilke ’stemmer’ og historier de forbigår i tavshed el-
ler kun giver marginal plads. Mit fokus er på, hvilke råd og vejledninger til 
forældre som organisationen gennem deres materialer formidler. Organisatio-
nens arbejde indeholder mange andre aspekter, fx produktion af vejledninger 
til skolebestyrelsesarbejdet, men det er ikke disse aspekter, jeg beskæftiger mig 
med i denne analyse.   

Diskurser om forældreinvolvering  
i det skolepolitiske kampfelt 
Min analyse af Skole og Forældres materialer skal anskues som udtryk for en 
fokuseret adgang til mere tidstypiske dagsordensættende narrativer om foræl-
dreinvolvering og skal dermed ikke kun ses som en analyse af en enkelt insti-

 
18 Andersen (2016) beskriver forandringen af kommunikationen som en strategi, der 
blev forsøgt realiseret fra 1998, hvor magasinet ændrede navn til Skolebørn. Han be-
skriver, at det tog en del år, før strategien lykkedes, og en del af grunden til, at det 
lykkedes, var, at muligheden for at udsende bladet som pdf.-fil kom i 2011.  
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tutionel aktørs politiske strategier, men mere som en analytisk indgang til me-
re almene og dominerende forestillinger om, hvordan et forældreskab bør gø-
res. Derfor forsøger jeg også undervejs at vise, hvordan diskurser om foræl-
dreinvolvering kan ses andre steder og andre sammenhænge. Jeg kan ikke vi-
de, om forældre læser materialerne, dvs. om forældre lader sig direkte påvirke 
af materialernes budskaber, og min analyse handler således ikke om, hvorvidt 
forældrene reelt læser, eller hvordan de læser materialerne. Begrundelsen for 
at beskæftige mig med organisationens materialer er i stedet, at jeg ser organi-
sationen som en magtfuld politisk aktør på skoleområdet.  

I Danmark har der historisk set været en stærk tradition for tætte samarbejds-
relationer mellem staten og forskellige interesseorganisationer, hvor interes-
seorganisationer som eksempelvis fagforeningerne har været tildelt centrale 
roller i implementeringen af forskellige politiske beslutninger. Samtidig kan de 
også fungere som kritikere i forbindelse med udarbejdelse eller implemente-
ringer af lovforlag (Ronit, 1998). Politologen Inge Bonfils påpeger ligeledes, 
at det politiske system i Danmark historisk har haft en lang tradition for sam-
arbejde mellem civilsamfundets organisationer og en stærk stat. Det politiske 
system har været baseret på det, der kan kaldes et forhandlersamfund, hvor 
netværkdannelser mellem politiske aktører og korporatisme har kendetegnet 
de politiske beslutningsprocesser. Hun pointerer, at samarbejdet har været 
under forandring de senere år og et skifte i samarbejdsrelationer mod større 
inddragelse af brugerorganisationer inden for handicappolitikken har haft at 
gøre med reformer af den offentlige sektor, hvor man gerne ville have bru-
gerorganisationerne til at blive del af statens forandringsinitiativer og være 
formidlere af statens politik (Bonfils, 2010, s. 39 - 41). I den forbindelse er det 
interessant at se, hvordan organisationen Skole og Forældre udfører et inten-
sivt policing arbejde gennem produktionen af mange budskaber om forældres 
arbejde i relation til skolen, og at de derfor kan anskues som medskabere af 
mange tiltag og forståelser, som ’lander’ i og omkring skolen. Mange af bud-
skaberne skabes i forbindelse med eller i forbindelse med kampagner og pro-
jekter, som organisationen får midler til af ministerier eller EU (Andersen, 
2016), hvilket også vil fremgå af de kommende analyser. En analyse af mate-
rialerne er også en adgang til at vise, hvad organisationen fremhæver som vig-
tige tiltag, som der arbejdes med på skolerne i relation til skole-hjem-
samarbejdet.  

Organisationens materialer betragter jeg her i et analytisk perspektiv og som 
nedslag til at se på, hvordan aktuelle skolepolitiske reformer sættes i værk i 
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relation til forældre og skole-hjem-samarbejde, hvilket jeg i analysen vil kom-
me til at betegne som ’familielæringsmaskineriet’ og ’trivselsmaskineriet’. Be-
grebet ’maskineri’ som en overordnet metafor for opfordringer til forældrein-
volvering har gennem mit analytiske arbejde med kildematerialet givet mere 
og mere mening som en velegnet analytisk optik til at kunne perspektivere og 
forstå råd og vejledninger i Skole og Forældres materialer. Først og fremmest 
som en måde konkret at forstå og fortolke rådene som forsøg på forberedelse 
til, vedligeholdelse, igangsættelse eller reparationer af forskellige processer 
med henblik på optimering af børns læring. De forskellige råd må ses som 
råd, som indgår i et politisk ’maskineri’ om skolen og børns læring og lære-
processer, som forudsætter og har sammenhæng med hinanden, ligesom en 
fabriksproduktion eksempelvis kan betragtes som en hel række maskiner og 
mennesker, som skal interagere med hinanden, og hvor der hele tiden arbej-
des på, hvordan produktionen kan optimeres. Endvidere blev jeg i læsningen 
af materialerne mere og mere fascineret af, hvordan rådene til forældreinvol-
vering var fulde af forestillinger om, at det er muligt at kunne instrumentalise-
re forældreskabet og civilisere forældre til at kunne medvirke til ”optimering 
af barnets læring”- for nu at bruge en ofte anvendt frase. En forestilling, som 
mindede mig om B. F. Skinners begreb om undervisningsmaskinen (Skinner, 
1954), hvor forestillingen om at skabe effektiv undervisning gennem pro-
grammeret undervisning baseret på teorien om forstærkning blev lanceret. 
Brugen af metaforen er også inspireret af Line Togsverds analyser af det, hun 
kalder kvalitetsmaskineriet på dagtilbudsområdet (Togsverd, 2015). Togsverds 
begreber og arbejde om kvalitetsmaskiner og kvalitetsmaskineri på dagtil-
budsområdet har været inspirerende i forhold til at begribe og begrebssætte, 
hvordan policy som maskineri ’går på arbejde’ og er en produktiv magt, som 
skaber betingelser for menneskers samhandling. Jeg ser således Skole og For-
ældre som en skolepolitisk aktør, der får policy til at ’gå på arbejde’ på forskel-
lige måder, blandt andet gennem produktionen af råd og vejledninger til for-
ældre. Jeg vil derfor vise, hvordan policy, fx om inklusion og målstyret læring, 
’går på arbejde’ gennem produktionen af konkrete former for råd til forældre 
om, hvordan de kan og/eller bør arbejde. Desuden anskueliggør Togsverds 
brug af begreberne om maskiner og maskineri, hvordan policy indgår i et net-
værk af relationer, som påvirker hinanden på kryds og tværs. Begrebet maski-
neri giver mig derfor mulighed for at kunne perspektivere og forstå råd og 
vejledninger i Skole og Forældres materialer, som er indvævet i større kultu-
relle og samfundsmæssige ’moderniseringsprocesser’. Efter jeg fik arbejdet 
mig ind i og igennem materialet, blev begrebet om maskiner og maskineri til 
en måde at kunne fremanalysere Skole og Forældres materialer som aktive 
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mikro-politiske processer, som er med til at ’make up’ forældre. Samtidig er 
det vigtigt at nævne, at jeg kun er inspireret af Togsverds ’maskineri’-begreb 
på mere afgrænset måde end den måde, hun anvender det i hendes analyser, 
hvor der indgår en lang række deleuzianiske begreber. Dem beskæftiger eller 
forholder jeg mig ikke nærmere til.  

Oversigt over materialerne 
Analyserne bygger primært på en række forskellige materialer, som Skole og 
Forældre selv udgiver, eller som de har været involveret i udgivelsen af. I det 
følgende beskriver jeg de konkrete materialer, som analyserne bygger på.  

Forældrehåndbogen 
Det første materiale er en håndbog til forældre i forbindelse med skolestart 
Mit barn skal i skole – forældrehåndbogen (Hejgaar, 2008, Hejggaard, 2013; Hej-
gaard og Carlsen, 2015, herefter Håndbogen). Det er et vejledningsmateriale 
udgivet af Mejeriforeningen i samarbejde med Skole og Forældre og Rådet for 
Større Færdselssikkerhed. Bogen er gratis for skolerne, blev udgivet første 
gang i 2008 og igen i 2013, og på landsplan blev den i 2013 udleveret til ca. 90 
% af alle kommende 0. klasses forældre, og den kan også findes virtuelt, hvor 
der er også en række supplerende materialer, fx er der liste over, hvad barnet 
skal kunne, når de starter i skole. Den blevet udgivet i en ny opdateret udgave 
i 2015, og jeg henviser til begge udgaver. Der er flere ændringer i materialet 
fra 2008 og 2015, blandt andet bliver forældres arbejde i forhold til at med-
virke til inklusion og fælleskab betonet mere i 2015-udgaven end i 2008-
udgaven, hvor det i stedet var begrebet rummelighed, som blev anvendt, når 
denne dimension af samarbejdet blev beskrevet. Håndbogen afspejler således 
også aktuelle forandringer i de politiske markeringer, som skolen er omgivet 
af. Bogen er på 142 sider, som er tætskrevne og har mange farverigt illustre-
rede sider og indeholder en række ekspertråd til forældre til skolebørn. Hånd-
bogen har jeg valgt, fordi den kan anskues som billeder på idealer for passende 
forældreadfærd og samtidig også implicit eller eksplicit producerer billeder af 
forældre, som ikke lever op til idealerne. Håndbogen må endvidere betragtes 
som en central del af Skole og Forældres ’oplysningskampagne’ til forældre, 
den er gratis, og den kommer ud til næsten alle forældre i Danmark, som har 
børn, der starter i skole19.  

19 Organisationen har i 2021 udgivet deres egen håndbog til forældre, men den indgår 
ikke i mine analyser.  
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Magasinet Skolebørn 
Magasinet Skolebørn (herefter Skolebørn), som organisationen udgiver med 
forskellige temaer, som organisationen Skole og Forældre finder er centrale at 
formidle til forældre og skolebestyrelsesmedlemmerne i folkeskolen. Her har 
jeg læst alle artikler, ledere, kursusopslag mv. i magasinet fra 2011 og til ud-
gangen af 2015, dvs. 30 numre af magasinet. Jeg har her sorteret de tekster 
ud, som på den ene eller anden måde tematiserede forældres arbejde. Dog har 
jeg her fravalgt tekster, som handler om valg til skolebestyrelser, som selvføl-
gelig er en del af nogle forældres arbejde, men det er ikke i fokus for min un-
dersøgelse af forældres arbejde, som jeg i højere grad vil betegne som det al-
mene hverdagslivs arbejde forældre opfordres til at gøre. Endvidere har jeg 
fravalgt artikler om uddannelsesvalg og linjevalg, da de omhandler udskolin-
gen, og jeg har fravalgt artikler om forældres rolle i børns digitale liv, da min 
vurdering af teksterne var, at de ikke som sådan tematiserede samarbejdet 
med skolen. I magasinets artikler indgår der politiske budskaber fra organisa-
tionen fx direkte i en ledersektion, der indgår ekspertudsagn gennem inter-
view, konkrete historier om forældre, børn og lærere arbejde i hverdagen og 
reklamer for Skole og forældres tiltag. Det er således et ’rigt’ materiale med 
mange forskellige temaer, formidlingsformer og ’stemmer’, som samtidig af-
spejler aktuelle reformpolitiske initiativer i den danske folkeskole set fra Skole 
og Forældres styring af de narrativer, som de har ønsket at give stemme til.  

Forældrehæfter/forældreguides 
En række ’forældrehæfter’ og senere, kortere forældreguides, som organisati-
onen startede med at udgive i 2006 under mottoet ”Forældre som aktive 
medspillere i folkeskolen” sammen med Kommunernes Landsforening, 
Danmarks Lærerforening og støttet økonomisk af Undervisningsministeriet. 
Der er ni forældrehæfter med gode råd til, hvordan forældre kan blive til ’ak-
tive medspillere’. Den nyeste hedder ”Forældreguide, Faglig læsning og skriv-
ning. Mellemtrinnet”, hvor det konkret beskrives, hvordan du kan ”være en 
ressource i forhold til dit barns læring” (Korsgaard, 2013), som organisatio-
nen i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Nationalt Center for læs-
ning har udarbejdet. Guiderne har jeg valgt at inddrage, fordi de henvender 
sig særskilt til forældre og giver meget konkrete anvisninger. De illustrerer 
endvidere, at arbejdet med at gøre forældre til ressourcer for deres børns læ-
ring er et arbejde, som Andersen (2016) beskriver begyndte i starten af 
2000’erne, hvor organisationen indledte arbejdet med at se forældre som res-
sourcer. Når forældrehæfterne i 2006 blev udgivet i et samarbejde mellem de 
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parter, som har størst formel indflydelse på folkeskolen, fx KL, Under-
visningsministeriet og Danmarks Lærerforening, må de anses for at være pub-
likationer med en forhandlet fælles enighed om budskaberne i (Hjort, 2001; 
Pedersen, 2002).   

Holdnings- og politikpapirer 
Jeg inddrager udvalgte holdnings- og politikpapirer, som organisationen har 
udarbejdet i relation til skole-hjem-samarbejdet, hvis de særligt betoner foræl-
dres arbejde med at skulle involvere sig. Det drejer sig blandt andet om en 
guide til kontaktforældre og et politikpapir i forbindelse med definition af 
forældreansvar.  

Forældrefiduser 
Jeg inddrager endvidere udvalgte eksempler fra hjemmesiden 
http://www.foraeldrefiduser.dk/, som organisationen står for sammen med 
Tryg Fonden og Der kriminalpræventive råd. På hjemmesiden er der beskri-
velser af aktiviteter, som forældre kan lave for at skabe trivsel i klassen. Min 
nysgerrighed på dette materiale har jeg blandt andet fået, fordi jeg på de to 
skoler, hvor jeg har deltaget i forældremøder har set, hvordan lærere enten 
har anbefalet hjemmesiden til forældrene eller har sat aktiviteter i gang blandt 
forældrene på et forældremøde med brug af materiale fra forældrefiduser. 
Forældrefiduser har jeg således set som igangsætter og fødselshjælper for for-
ældreinvolvering, som bliver faciliteret af lærerne og skolen, og dermed er de 
udtryk for tekster, som jeg har set materialiseret i praksis under mit feltarbej-
de og i min egen hverdag, dvs. de bliver medierende tekster, som medvirker 
til at koordinere menneskers sociale praksisser med hinanden (Smith, 2005). 

Inklusionskampagnen ’Inklusionsklar.dk’  
Som del af en forældrerettet kampagne ”Forældre fremmer fælleskabet” har 
Skole og Forældre sammen med Det Centrale Handicapråd med støtte fra 
Undervisningsministiet lavet fire film og række råd om inklusion til skolebe-
styrelser og forældre (http://skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldre-
fremmer-f%C3%A6llesskabet lokaliseret 28/7-2021).  
 
Et af formålene med kampagnen var at:  

http://www.foraeldrefiduser.dk/
http://skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldre-fremmer-f%C3%A6llesskabet
http://skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldre-fremmer-f%C3%A6llesskabet
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Medvirke til at forældre til børn i folkeskolen i højere grad end nu har forstå-
else for og aktivt støtter udviklingen af en inkluderende folkeskole. En folke-
skole, hvor så mange af et skoledistrikts børn som muligt er til stede, trives, 
deltager og udfordres fagligt. (Skole og Forældre hjemmeside, http://skole-
foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldre-fremmer-f%C3%A6llesskabet lokalise-
ret 28/7-2021). 

 
Hjemmesiden og filmene er produceret af Center for Rummelighed og varer 
hver cirka fem minutter, og de lanceres som nogle, der kan bruges på foræl-
dremøder. I filmene deltager både børn, forældre, lærere og eksperter. Kam-
pagnen blev iværksat i forlængelse af inklusionsloven i 2012. I materialerne 
gives blandt råd til forældre om, hvordan forældre kan arbejde for at fremme 
inklusion af ’børn med særlige behov’. En analyse af kampagnens materialer 
giver således et indblik i, hvordan forældres involvering i inklusionsbestræbel-
serne kan tænkes som del af forestillingerne om ’det gode forældreskab’, som 
Skole og Forældre medvirker til at skabe idealer for.  

Den analytiske fremgangsmåde  
– at arbejde med råd og vejledninger som et kulturelt vindue 
for forestillingsverdener om forældres arbejde.  

Skole/hjem-samarbejdet har traditionelt drejet sig om alt andet end skolens 
undervisning, nemlig: Festerne, udflugterne, normer og regler i klassen osv. 
Selve skolens kerneydelse: undervisningen er kun i mindre grad blevet berørt 
af skole/hjem-samarbejdet. Det skal der laves om på. (Skole og forældres 
hjemmeside; http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldrene-og-
skolen, lokaliseret 12 april, 2016). 

 
Udsagnet her ser jeg som et eksempel på det, antropologen Susan Wright be-
tegner som strukturen for et typisk policynarrativ, hvor der skabes en fortæl-
ling om en fortid, som vi skal væk fra (’det traditionelle skole-hjem-
samarbejde’), der definerer et problem ved, at der ikke har været fokus på 
skolens kerneydelse i skole-hjem-samarbejdet, og der skitseres og retfærdiggø-
res en alternativ fremtid med udgangspunkt i problemet, som der skal laves 
om på (Shore og Wright, 2007). Udsagnet fra Skole og Forældre i 2016 har 
jeg valgt, fordi det på en meget præcis måde viser, hvordan organisationen er 
en aktiv politisk aktør, som i deres egen selvforståelse arbejder for at få ’aner-
kendt forældre som ressource for deres børns læring’. Udsagnet danner et 
godt udgangspunkt for at ville dykke længere ind i organisationens aktiviteter 
i de senere år og se, hvad der er på spil for organisationen. Her ser det – som 
jeg vil vise – ud til, at der italesættes et skifte fra det ’traditionelle’ skole-hjem-

http://skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldre-fremmer-f%C3%A6llesskabet
http://skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldre-fremmer-f%C3%A6llesskabet
http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldrene-og-skolen
http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldrene-og-skolen
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samarbejde til en ny form for skole-hjem-samarbejde, hvilket præsenteres 
gennem bestemte narrative styringer og gøres muligt gennem henvisninger til 
forskellige former for ekspertviden. Jeg vil vise og diskutere, hvad de aktuelle 
diskurser om forældreinvolvering handler om, og hvordan de ofte skrives 
frem gennem konstruktionen af en fortid, hvor graden eller formen for for-
ældreinvolvering problematiseres, hvilket grebet fra policy-antropologien gi-
ver mulighed for at sætte fokus på.  

Når produktionen af vejledninger og råd til forældre er steget de senere år og 
deles på diverse kommunikative platforme finder jeg det interessant, at se på, 
hvordan det skaber nye mulighedsbetingelser for klassifikationer af menne-
sker. Det vil sige at jeg med Ian Hackings begreber ser på organisationens ar-
bejde med ”at klæde forældre på” til at involvere sig, som del af de processer, 
der indgår i det han kalder for ’making up’ people (Hacking, 2006). Derfor 
har kapitlernes overskrift ’at gøre forældre til ressourcer’ været oplagt, dels 
fordi det er meget anvendt udtryk i organisationens materialer, og dels fordi 
jeg med inspiration fra Hacking ser diskurserne om forventninger til øget 
forældreinvolvering som medkonstituererede for de mulighedsrum, som for-
ældre skal agere i. Organisationen italesættelser om forældre, som skal ses og 
gøres til ressourcer, og de råd og vejledninger, som følger i forlængelse af 
denne italesættelse, ser jeg som en indgang til at forstå, hvordan organisatio-
nen medvirker til produktionen af mulige rum for skabelse af (sko-
le)forældreidentitet og skole-hjem-samarbejde. Samtidig betyder min brug af 
Hackings begreb om ’making up people’, at jeg er bevidst, om at det her kun 
er diskurser og ikke sociale praksisser, jeg i denne tekstanalyse primært be-
skæftiger mig med. Hvordan mennesker i hverdagslivet påvirkes af og påvir-
ker diskurserne, altså hvordan de selv indgår som handlende aktører i ’making 
up’-processerne (Hacking, 2006) kan min analyse af Skole og Forældres mate-
rialer ikke give indsigt i.  

Desuden ønsker jeg med analysen at vise, hvordan eksperter og ekspertviden 
anvendes som en del af den narrative styring, som Skole og Forældre anven-
der i ’making up’ forældre, som ressourcer for deres børns læring. I tråd med 
og inspireret af Niels Krygers analyse af forskellige policies om skole-hjem-
samarbejde (se kapitel 2) ser jeg også på, hvordan fortid, nutid og fremtid ta-
les frem gennem problematiseringer af skolen og forældres rolle og ansvar i 
relation til hinanden. Men hvor Krygers analyser tager udgangspunkt i de of-
ficielle politikker, sætter jeg i forlængelse af min interesse for forældres arbej-
de her mere konkret fokus på råd og vejledninger til forældre, hvorfra jeg kan 
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beskrive og fremanalysere diskurser om det arbejde, forældre bør gøre eller 
ikke bør gøre. Jeg er på udkig efter, hvilke gode råd og vejledninger til foræl-
dre om deres involvering i skole-hjem-samarbejdet, som formuleres i organi-
sationens materialer, der henvender sig til forældre, fordi det er her organisa-
tionens politikker får sin mest konkrete form. I analysen sætter jeg dels fokus 
på de tekster20, som henvender sig direkte til forældre, hvorigennem teksterne 
får karakter af former for vejledninger og råd om, hvordan de kan og bør gø-
re deres arbejde som forældre til skolebørn. Dels er jeg optaget af tekster, 
som eksplicit tematiserer, problematiserer eller diskuterer forældres rolle i re-
lation til skolen, hvor (forestillinger om) forældres praksisser eksplicit eller 
implicit indgår. Det er nemlig tekster, som fortæller noget centralt om de 
brydningsfelter eller konflikter, som skole-hjem-samarbejdet indlejres i. Jeg 
arbejder med en tekstforståelse, hvor jeg trækker på Smiths definition:  

Institutional ethnography uses the notion of text to refer to words, images, or 
sounds that are set into a material form of some kind from which they can be 
read, seen, heard, watched, and so on. (…) Their material forms are such that 
are given form of words, images, or sounds are replicable; that is that anyone 
anywhere else can read, see, hear, and so on the same words, images. (Smith, 
2006, s. 66). 

I analysen af materialerne inddrager jeg derfor forskellige tekster, som kan re-
pliceres, herunder også videoer og visuelle illustrationer. Samtidig ser jeg på, 
hvordan teksternes råd og vejledninger kobles sammen med forskning og 
”uddannelses- eller børneeksperters” viden om forskellige temaer, og hvor-
dan knyttes de sammen med aktuelle skolepolitiske dagsordner. I forhold til 
søgning efter uddannelses- og børneeksperter har jeg haft en ’bred’ og udfor-
skende tilgang til ekspertbegrebet, dvs. at jeg har været på udkig efter, hvem 
organisationen benytter til at formidle råd og anbefalinger til forældre, og 
hvem de dermed tildeler ekspertstatus.  

Jeg arbejder ikke med en særlig opfattelse af, hvilke kriterier der bør gøre sig 
gældende for at kunne betegne nogen som ekspert, men ser kun på, hvem der 
gøres til eksperter i materialerne, ved at de bliver anset som kvalificerede til at 
give råd til forældre om, hvad de bør gøre. Inspirationen til at se efter, hvor-
dan viden og eksperter benyttes i organisationens materialer er blandt andet 
kommet efter læsningen af sociologens Frank Furedis arbejde om forældre-
skabets forandringer (Furedi, 2001, 2008). Furedi diskuterer her konsekven-
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serne af den øgede videnskabeliggørelse af ’parenting’, som han identificerer 
og argumenterer for har medvirket til en radikal forandring af forældreskabet. 
Et forældreskab, som han beskriver som kendetegnet af paranoia og som en 
forandring, han forholder sig meget kritisk til. Min begrundelse for, at be-
skæftige mig med brugen af eksperter og ekspertviden er endvidere, at jeg ser 
det som en af de konkrete måder, hvorpå en analyse af Skole og Forældres 
materialer kan åbne for forståelse af, hvordan råd og vejledninger bliver del af 
tekstlige medierede vidensdiskurser om forældre, som indgår i intertekstuelle 
skolepolitiske diskussioner (inspireret af Smith, 2006, s. 4; Griffin i Smith, 
2006; Nichols og Griffith, 2009). Med det mener jeg, at organisationens råd 
og vejledninger knytter sig og bevæger sig på tværs af politiske visioner, kon-
krete reformtiltag, vidensbidrag og institutionelle teknologier og dermed bli-
ver de del af tekstmedierede relationer.    
 
I første omgang læste jeg alle materialerne med blik for alt, der havde med 
skole-hjem-relationer at gøre, og ud fra denne læsning udvalgte jeg de publi-
kationer/materialer, hvor forældres arbejde i særlig grad blev tematiseret. Jeg 
har forsøgt at læse dem med en etnologisk nysgerrighed på, hvordan opfattel-
ser af forældres arbejde blev tematiseret og konkret beskrevet i materialerne. 
Som systematik for min læsning stillede jeg konkret følgende spørgsmål til 
materialerne, hvor opfattelser af forældres arbejde var det orienterende be-
greb for min læsning:  
 
1)Hvilke former for arbejde opfordres forældre til at gøre?  
Hvad omfatter det helt konkret? 
Og hvilket arbejde bør de ikke gøre i relation til deres børns skolegang?  
Hvilket arbejde gør forældre i artiklerne?  
 
2)Hvordan begrundes det, at dette arbejde bør gøres (eller ikke bør gøres)? 
Hvilke argumenter gives der for, at det er vigtigt?  
Hvordan tales der om fortid, nutid og fremtid?  
Og hvilke former for viden/eksperter inddrages til at argumentere  
for det?  
 
3)Hvilke begreber og udtryk anvendes der i denne argumentation? 
Hvilke ’billedsprog’ bruges der? Hvilke følelser italesættes?  
 
Formuleringerne af arbejdsspørgsmålene fulgte i forlængelse af en særlig ana-
lytisk fremgangsmåde. En analytisk fremgangsmåde, hvor jeg med inspiration 
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fra policyantropologisk blik for skabelse af politiske narrativer og fra etnolo-
gisk kulturanalyse blik for at ’aflæse’ forestillingsverdener vil betegne som en 
konkret fortolkende kulturanalyse af tekster med et særligt fokus på forældres 
arbejde. Lidt mere abstrakt formuleret ser jeg således teksterne i denne analy-
se som kulturelle tekster med indlejrede forståelser og forestillinger om, 
hvordan mennesker er eller bør være (Shore and Wright, 1997, s. 15; Ehn og 
Löfgreen, 2000, 2014)21. Antropologerne Shore og Wright skriver om poli-
cytekster:  

They can be treated as classificatory devices, as narratives that serve to justify 
or condemn the present, or as rhetorical and discursive formations that func-
tion to empower some and silence others (Shore and Wright, 1997, s. 15). 

Som analytisk værktøj hjælper policy-antropologien mig til at se teksterne som 
nogle, der implicit eller eksplicit bærer narrativer om fortiden, nutiden og 
fremtiden. Narrativer, som iværksættes for at erobrer fortællingen, fx som her 
om skole-hjem-samarbejdets tilstand. Udover at fortælle narrativer om det, 
der skal tages afstand fra, og det, som ses som en ønskværdig fremtid, indgår 
de også i diskursive formationer, som giver magt til nogle former for forestil-
linger om verden, mens andre minoriseres eller gøres tavse. Formålet med 
denne analytiske tilgang er blandt andet at få øje på uudfoldede opfattelser af 
(ud)dannelse og familieliv, som kan fremanalyseres i disse materialer. Hermed 
kan man diskutere, hvilke diskurser om forældreskab som bliver domineren-
de, mens andre diskurser om forældreskab bliver gjort tavse eller minoriseres. 
Den policy-antropologiske og etnologisk inspirerede fremgangsmåde er en 
teknik og en særlig tolkningsramme, jeg ligger ned over materialet. Formålet 
med det er således at tolke teksterne på en anden måde end de, som har skre-
vet dem, har haft til hensigt. Med den etnologiske kulturanalyse er jeg blandt 
andet blevet inspireret til at se på, hvordan opfattelser af det moralsk gode 
eller passende optræder i forskellige forestillingsverdener, og til at se, hvilke 
syn på forældres arbejde der udfoldes, og herigennem hvad det fortæller om 
relationen mellem forældre og børn (Ehn og Löfgreen, 2000, s. 32). Råd og 

21 Jeg arbejder kun med Shore og Wrights policy-antropologiske blik i relation til Sko-
le og Forældres dannelse af policy narrativet/erne om forældre som ressourcer og 
ikke dens mere brede perspektiver på at følge en policy gennem dens mange kampe 
om fx nøglebegreber blandt mange aktører (Wright, 2017). Jeg benytter også Ehn og 
Löfgreens etnologiske kulturanalyse på en bestemt måde, da jeg kun bruger dem til at 
åbne op for teksterne som forestillingsverdener, men benytter ikke deres bredere snit 
og greb om menneskers praksisser, sansninger, materialitet og kroppe i denne analyse, 
da det her udelukkende er en tekstanalyse, jeg foretager.    
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vejledninger til forældre om, hvad de skal gøre har i sin egen selvforståelse 
som intention at ville hjælpe forældrene og skolen gennem anvisninger af 
handlemuligheder og dermed forbedre samarbejdet om børns læring. Men råd 
og vejledninger kan også læses som udtryk for idealer om, hvad der anses for 
det moralsk passende at gøre. Mit ærinde er i forlængelse af denne tradition at 
undersøge og synliggøre de virkelighedsopfattelser om forholdet mellem sam-
fund, forældre og børn, som er indlejret i teksternes opfordringer til forældres 
arbejde. På den måde fungerer analyserne af materialet som et kulturelt vin-
due for forestillingsverdener om forældres arbejde – om hvordan ’det gode 
forældreskab’ bør gøres (Sparman et al., 2016). Hermed er ambitionen at syn-
liggøre, hvordan forældreskab og skole-hjem-samarbejde kan anskues som et 
kulturelt fænomen, som indeholder særlige forestillinger om, hvad der anses 
for at være ideel og passende forældreadfærd i en særlig historisk tidsperiode.  
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Fokus og udvalg af empiriske materialer og eksempler til 
analysen  
Analysen bygger – som nævnt tidligere – på en række forskellige materialer, 
som Skole og Forældre enten selv har udgivet eller har udgivet i samarbejde 
med andre. Materialerne forholder sig til hinanden på kryds og tværs, og sam-
tidig forholder de sig implicit eller eksplicit til andre tekster om skolepolitik 
eller forældreskab, som er produceret i andre sammenhænge. Materialet an-
skues således som en indgang til at belyse et intertekstuelt netværk af materia-
ler, som handler om idealer for og forældres arbejde med at involvere sig i 
skolen. Fokus på og udvalg af materialet er sket gennem en pendulering mel-
lem en systematisk læsning af organisationens materialer, i dialog med det et-
nografiske feltarbejde, egne hverdagsoplevelser22 og kollegaers og venners 
henvisninger til eksempler på opfordringer og problematiseringer af forældres 
arbejde23. Denne eksplorative og relativt rodede måde at arbejde på som sup-
plement til den systematiske læsning af Skole og Forældres materialer er jeg 
blevet inspireret til af Billy Ehn og Orvar Löfgreen appendiks i bogen ”The 
Secret of doing nothing” (Ehn og Löfgreen, 2014). Her beskriver de, hvordan 
deres analyser tog form gennem inddragelse af en myriade af forskellige kilder 
og arbejdsformer med formålet at medvirke til kreativt fortolkningsarbejde og 
nyskabende analyser af kulturelle fænomener.  
 
Ud fra læsningen af materialerne har jeg arbejdet mig frem mod dannelse af 
en række temaer om forskellige aspekter af forældreinvolvering, som optrådte 
i materialet. Ud fra denne læsning konstruerede jeg de to overordnede temaer, 
som jeg har valgt at kalde opfordringer til involvering i ’familielæringsmaskineriet’ og 
’opfordringer til involvering i ’trivselsmaskineriet’ som et mønster, som materialet 
faldt ind indenfor. Begreberne om de to ’maskinerier’ illustrerer samtidig min 
erkendelsesproces i læsningen af materialer, hvor jeg gradvist kom til at se de 
mange råd og vejledninger til forældre, som forbundet til det større skolepoli-
tiske reformarbejde (jf. kap. 1), hvor forældre bliver tillagt særlige opgaver. På 
den denne måder bidrager analyserne af materialet også til indsigter i mikro-

 
22Herhjemme har socialpsykologen Svend Brinkmann også argumenteret for inddra-
gelse af egne hverdagserfaringer som en måde at arbejde med undren på i kvalitativ 
hverdagslivsforskning (Brinkmann, 2013).  
23 Fx har jeg løbende fået denne type indsigter gennem venner og kollegaers delinger 
af facebookopslag, hvor forældres gøren og laden i forhold til skolen bliver diskute-
ret.  
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politiske processer om forældreinvolvering, som Skole og Forældre er en ak-
tiv aktør i. I forbindelse med formidlingen af analyserne har jeg arbejdet med 
udvælgelse af eksempler, som kunne anvendes ud fra kriterier om, at de kun-
ne vise typisk forekommende logikker i materialet og eksempler som er sær-
ligt illustrative for de måder, hvorpå forældreinvolvering blev beskrevet eller 
diskuteret i materialerne. Og til sidst udvalgte jeg også eksempler ud fra, om 
der var eksempler, som brød med de dominerende logikker om forældrein-
volvering, som jeg havde fremanalyseret i materialet som ’trivsels- og familie-
læringsmaskinerier’. De behandles i kapitel 7, som har fået titlen ’Ballade i 
maskineriet’. I næste kapitel handler det om opfordringerne til forældres in-
volvering i familielæringsmaskineriet.                                                                                               
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Kapitel 5: Opfordringer til forældres involvering 
i ’familielæringsmaskineriet’ 

”Du er på en bestemt måde også startet i skole”  
- At studere idealer om forældreskab  
Idealer om, hvordan forældre bør gøre deres forældreskab, udtrykkes og op-
træder i mange forskellige sammenhænge og kan studeres på mange måder.  
Norbert Elias viste i sit hovedværk Civilisationsprocessen, hvordan håndbøger 
om etikette kunne være en indgang til at analysere forskellige historiske peri-
odes idealer om, hvad der blev anset for at være civiliseret (Elias, 2000/1939), 
Krieken, 2002, s. 155). Elias var således optaget af civiliseringsprocesser gene-
relt, men også for det han kaldte ’civiliseringen af forældre’ (ibid., s. 156), hvis 
idealer for denne civilisering implicit kunne findes i bøger om etikette for op-
dragelse af børn. Han viste, at det ikke kun var børn, som skulle civiliseres på 
bestemte måder, men at det også betød nye idealer for, hvordan forældre 
skulle civiliseres på nye måder, når forestillinger om barndommen blev foran-
dret, og barndommen opstod som selvstændig livsfase. Denne pointe har i 
forlængelse af de nævnte perspektiver i de foregående afsnit inspireret mig til 
at se på idealerne for forældreskab i Skole og Forældres materialer. I første 
omgang vil jeg således se på Håndbogen som et eksempel, som kan ses som et 
nutidig beskrivelse af etikette.  
 
Håndbogen afspejler en udvikling, hvor der udgives en række bøger henvendt 
til forældre om skolestart24. Således viste en søgning på udgivelser til forældre 
til skolebørn, at der findes mange forskellige udgivelser henvendt til forældre 
med skolebørn om fagområder eller pædagogiske strømninger i skolen, fx 
Forældreguide til de mange intelligenser (Andersen og Schelde, 2005), Foræl-
dreguide til læringsstile (Aabrandt, 2005), Forældrelektiebogen (Pøhler og 
Pøhler, 2010), Forældreguide til matematik (Forældreorganisationen, 2008) og 
Forældreguide til synlig læring (Sjørup og Winter, 2015). I 2015 etableres 
hjemmesiden Raising Learners (som i 2016 skifter navn til NOPA (Nordic 
Parenting)) med et magasin til forældre til skolebørn med konstruktive opdra-

 
24 Damkjær (2015) beskriver, hvordan der er sket en eksplosiv stigning i materialer 
henvendt til forældre til børn i alle aldre. Det er blevet et selvstændigt kommercielt 
brancheområde.  



125 

gelsesråd til forældre, som ifølge Sofie Münster25 er i opposition til eksperter-
nes mange pegefingre til forældre. Her ses også et bemærkelsesværdigt skifte 
fra at tale om at opdrage børn til at opdrage ”learners” (se 
http://raisinglearners.com/om-raising-learners-og-sofie-munster/ hentet den 
12 marts, 2016, kl. 12.33). Det er et skifte, som kendetegner den politiske og 
store dele af den aktuelle pædagogiske og psykologiske forsknings retorikker 
om børn, hvor der tales og skrives om læring som formålet og målet med ud-
dannelse, hvor der skal iværksættes praksisser, ’der virker’. Min forventning 
er, at det også påvirker idealerne for forældreskabet, hvilket jeg blandt andet 
undersøger gennem nedslaget i Håndbogen. I forbindelse med en mailkorre-
spondance med forlaget DAFOLO om deres publikationer til forældre, oply-
ser forlaget, at: 
 

Vi har rigtig nok udgivet nogle forældrehenvendte materialer, men jeg skal 
starte med at sige, at det ikke er vores hovedområde. Vi udgiver primært litte-
ratur til den pædagogiske verden, og det er i den forbindelse, vores forældre-
henvendte materialer skal ses. Det betyder eksempelvis, at når vi oplever en 
stor interesse for et emne i skolen, så overvejer vi muligheden for også at 
formidle noget om emnet til forældrene. Vores materialer bliver som regel 
købt af skolerne, som så uddeler til forældrene – fx skolestartshæfter, infor-
mation om afgangsprøver, introduktion til synlig læring osv. (mail, 25 april, 
2016).  

 
Det er altså især skoler, som bruger materialerne og videregiver dem til foræl-
drene, ifølge forlaget. Det tyder på, at opfordringerne til et mere læringsrettet 
forældreskab i denne forbindelse formidles gennem skolen til forældrene. 
 
Det følgende uddrag stammer fra Håndbogen, hvor man meget hurtigt får en 
fornemmelse af, at det er en helt særlig situation, man som forælder er i, når 
ens barn starter i skole. 

Du skal vide, at på en bestemt måde er du også begyndt i skole. Skolegang 
involverer ikke kun dit barn, forældrene er en uadskillelig del. Forestil dig, at 
du skal lære skolevirkeligheden at kende på samme måde, som hvis dit barn 
har fået en ny, god ven. Jo mere du kender til de mennesker, der nu er i dit 
barns dagligdag, og de vilkår, dit barn har i skolen, desto bedre støtte vil du 
være. 

 
25 Sofie Münster er tidligere direktør for Løkkefonden og indehaver af hjemmesiden 
af Nordic Parenting (www.nopa.dk) og udgav i 2016 bogen ”Klog er noget, man øver 
sig på” (Münster, 2016), som fik stor medieopmærksomhed og er kommet i 7. oplag i 
2021.  

http://raisinglearners.com/om-raising-learners-og-sofie-munster/
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Når dit barn har lært sin skolevej at kende, og du er holdt op med at følge det 
frem og tilbage, møder du ikke mere automatisk lærerne eller de andre børns 
forældre. Fra da af skal du selv aktivt gøre noget for at opsøge dem, og gør 
du ikke det, er der kun sjældent kontakt. Det er en uheldig situation at være i 
- af flere forskellige grunde. 

Den meget omtalte PISA-undersøgelse viser, at forældres aktive deltagelse i 
deres børns skolegang har betydning for, hvor meget de lærer. Børn efterlig-
ner i stort omfang deres forældre, og hvis de oplever, at forældrene forholder 
sig til skolegangen som noget betydningsfuldt, smitter det af på deres eget 
forhold til skolen. 

Vis din interesse for det, dit barn er optaget af, også selv om du har travlt og 
måske ikke oplever, at det er så spændende igen. Det er nu, her i den spæde 
begyndelse af skolegangen, at du skaber grundlaget for barnets lyst til at for-
tælle dig noget om, hvad der foregår i skolen. 

Så: Lyt til, hvad barnet fortæller om, hvad det har lært, og inddrag det, du hø-
rer, i jeres daglige liv. Leg bogstavjagt, når I går forbi butiksfacader og rekla-
meskilte. Bed barnet tælle de gule busser, svanerne i søen eller antallet af pøl-
ser på et skilt. Gør opmærksom på naturfænomener, og giv i det hele taget 
barnet mulighed for at demonstrere sin nyerhvervede viden over for dig. Det 
vil elske det! Børn kan godt lide at vise, at de er dygtige. (Hejgaard, 2008, s. 
8). 

 
Det pointeres her, at det ikke kun er barnet, som starter i skolen, men at det 
også er forældrene, som starter i skole. Lad os i det følgende se nærmere på, 
hvilke opfordringer og fordringer til forældres arbejde der udtrykkes, og 
hvordan de begrundes i dette afsnit. Tiltaleformen i uddraget er direkte ”Du 
skal vide”, og i uddraget er der en række udsagn, som indeholder en række 
opfordringer (Lyt til, Vis din, Skal du) til forældre om, hvordan de bør være 
forældre til et skolebarn. Du skal kende skolevirkeligheden som en ny god 
ven, du skal selv aktivt opsøge lærere og de andre børns forældre, du skal vise 
din interesse for det, barnet er optaget af, så barnet får lyst til at fortælle dig 
om, hvad der foregår i skolen, og du skal lege bogstavsjagt og give barnet mu-
lighed for at demonstrere sin nyerhvervede viden overfor dig. Endvidere be-
grundes, hvorfor forældres aktive deltagelse er så vigtig med PISA-
undersøgelsen, som her (i 2008) bliver en særlig autoritetstekst, som inddrages 
som en form for trumfkort til at begrunde, hvorfor din aktive involvering i dit 
barnets skoleliv er særdeles vigtig. Afslutningsvis konkluderer forfatteren: 

(…) at det er i den spæde begyndelse af skolegangen, at du skaber grundlaget 
for barnets lyst, og børn kan godt lide at vise, at de er dygtige (Hejgaard, 
2008, s. 6). 
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At det er barnets lyst, som der fremhæves, vil jeg senere diskutere som et sær-
ligt skandinavisk fokus for opdragelse og undervisning, hvor barnets lyst (til 
læring) ofte bliver fremhævet som et vigtigt ideal. Her vil jeg fremhæve, hvor-
dan uddraget af Håndbogen illustrerer, hvordan overgangen fra børnehave til 
skole fremstilles og anskues som en vigtig passage, som ikke kun anses for at 
være en ny vigtig periode for børn, men i den grad også for deres forældre. 
Udsagnet er i overensstemmelse med de senere års eksplicitte formuleringer 
af relativt omfattende forventninger til forældre om at bakke op om skolen og 
tage ansvar på særlige måder (Knudsen, 2010)26. Samtidig etablerer teksten et 
moralsk normativt vokabular om, hvad forældre til skolebørn bør gøre, og 
hvorfor de bør gøre det. Det er en tekst, som taler om risiko (hvis du ikke er 
opsøgende, så… ), om smitte (du kan smitte med din tilgang til skolen) og om, at du 
som forælder kan skabe grundlaget for barnets lyst til skolen ved at være en 
god rollemodel.  
 
Håndbogens råd kan i denne sammenhæng ses som en producent af og formid-
ler af forestillinger, hvordan forældre kan håndtere disse risici ved at være 
forældre på passende måder, hvor det går dit barn godt, hvis du følger rådene. 
Det er et vokabular om skole-hjem-samarbejdet, som giver et indblik i, hvor-
dan formidling af idealer for, hvordan forældreskab bør udføres, bliver isce-
nesat. Det er en tekst, hvorfra der kan opnås indblik i, hvad der anses for at 
være samfundsmæssigt set moralsk passende måder at gøre (sko-
le)forældreskab på. I det følgende ser jeg nærmere på forældreinvolveringens 
vokabular, opfordringer og opfordringsteknikker i organisationens materialer.  

”Det tror jeg bare ikke, vi har fået fortalt alle forældre”  

Sagen er, at vi i debatten om skolen snakker om forældre, som om alle ved, 
hvad skole er, og hvad man må forvente af dem. At de ved, hvad forskningen 
siger om, hvor vigtige de er, at børn lærer mere, hvis forældrene interesserer 
sig for deres skolegang, og at skolen har en svær opgave, hvis der ikke er den 
opbakning fra hjemmet. Det tror jeg bare ikke, vi har fået fortalt alle forældre. 
(Skotte, 2012, s. 2). 

 

 
26Se også Knudsen og Aakerstrøm, 2013, som her diskuterer det i relation til et fæ-
nomen, som de kalder hyperansvar, og Akselvoll, 2016, som viser, hvordan forvent-
ningsstrukturerne til involvering fungerer i skolens praksis 



128 

Udtalelsen her kommer fra en leder i magasinet Skolebørn i 2012, hvor for-
kvinden for Skole og Forældre (på det tidspunkt) Benedikte Ask Skotte 
kommenterer på et forslag fra S-SF om indførelse af forældrekontrakter. Hun 
er ikke tilhænger af kontraktstyring af de forældre, som ifølge politikerne ikke 
lever op til deres forældreansvar, som partierne mente, der var brug for i de-
res forslag, men hun plæderer i stedet for, som det fremgår af uddraget for, at 
en del af forældrene er uvidende om, hvad interesse for deres børns skole-
gang betyder. Derefter gøres det til et oplysningsprojekt at få disse forældre til 
at tage ansvaret på sig. Det betyder, at Skotte anerkender politikernes pro-
blematisering af nogle forældre som nogle, der ikke tager ansvar, og hun ar-
gumenterer for, at metoderne til at få dem til at tage ansvar altså ikke er kon-
trakter, men i stedet information og ’oplysning’. I læsningen på tværs af orga-
nisationens materialer er der er en gennemgående italesættelsen af ’forældre, 
som en ressource for deres børns læring’, som organisationen på flere forskellige må-
der argumenterer for som en af deres politiske mærkesager. Det er en mission 
for organisationen, at alle forældre skal oplyses om og ’uddannes’ til at kunne 
varetage denne opgave, og skolen skal tænkes ind som facilitator for, at mis-
sionen kan lykkedes. Skolen bliver på denne måde italesat som en institution, 
som ikke kun skal undervise børn, men også en institution, som skal undervi-
se og opdrage de forældre, som ikke selv ved, hvordan de skal involvere sig. 
Et eksempel på det beskrives ret indgående i to artikler, som handler om for-
ældre som faglige ressourcer. Her beskrives et udviklingsprojekt på to skoler 
støttet af integrationsministeriet, hvor man har arbejdet med at inddrage for-
ældre med formålet, at de bedre kunne motivere deres børn til at lære (Lom-
borg, 2012; Carboni, 2013c).  
  
I den ene artikel udtaler den tidligere sekretariatsleder Niels Christian Ander-
sen om projektet, som han var konsulent på og udførte sammen med UC Lil-
lebælt:  

Vi ved, der er behov for en ekstra indsats for at inddrage forældrene i skolens 
arbejde på skoler med mange tosprogede elever. Det skal styrke skole-hjem-
samarbejdet, men på en anden måde, end man hidtil har gjort. I projektet for-
søger vi at inddrage forældrene i selve den faglige undervisning ved at rådgive 
lærerne om, hvordan man kan have hjemmet med i planlægningen af under-
visningen. Vi gør det helt formelt, så det ikke er op til den enkelte lærer. 
(Lomborg 2012, s. 14).  

 
Udviklingsprojektet beskriver, hvordan forældre kan inddrages i den faglige 
undervisning, ved at lærerne stiller nye typer af opgaver til forældrene og ny-
tænker samarbejdet. I artiklerne beskrives, hvordan lærerne har fået et skema, 
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hvor de i planlægningen af undervisningen har et punkt, der handler om ind-
dragelse af hjemmet. I begge artikler beskrives konkrete forløb, fx:   

For hvert undervisningsforløb udvikler lærerne et skema, som indeholder en 
beskrivelse af: Undervisningens indhold, mål for faget, sproglige mål, konkre-
te mål for forløbet – og en plan for, hvordan forældrene kan støtte op om 
undervisningen. Her et par eksempler på, hvordan forældrene er blevet ind-
draget:  

6. klasse i historie:  

Emne Christian den 4.s barndom og familie.  

Familieopgave: Interview dine forældre om deres barndom. Hvad fik barn-
dommen til at høre op? Diskuter ordene: Formynder, vejleder, værge. Hvad 
betød de i dine forældres barndom? Er der andre ord, der betyder det sam-
me? (Carboni, 2013c, s. 18).    

 
I artiklerne fremskrives et ideal for skoler om at inddrage forældrene i skolens 
undervisning gennem formalisering af det i lærernes undervisningsplanlæg-
ning, hvor de altid skal beskrives en plan for inddragelse af forældrene. I det 
overstående er der fx krav om, at børn skal kunne kende forskel og kunne 
diskutere ret komplekse begreber, som formynder, vejleder og værge med de-
res forældre. Indførelsen af betegnelsen ’familieopgaver’ er en rammende be-
tegnelse for, hvordan skolen italesætte denne nye form for inddragelse. Be-
tegnelsen markerer, at skolens faglige agendaer skal være en aktivitet for hele 
familien, men i anden form end de traditionelle lektier. De traditionelle lektier 
bliver problematiseret for, at de ikke altid skabte lyst hos børnene, samt at de 
ikke var effektive nok til, at børnene reelt fik læring ud af det. Det pointeres, 
at projektets ide kan bruges på alle landets skoler og rettes mod alle forældre 
uanset social baggrund. I begge artikler udtaler forældre sig positivt om pro-
jektet, hvor de giver udtryk for, at det har været nogle sjove opgaver, de fik 
med hjem, som var mere interessante end de traditionelle lektier, som godt 
kunne skabe konflikt. I den ene artikel beskrives en mors erfaringer på føl-
gende måde:  

Osvalds mor, Trein Møller, har selv oplevet, hvordan hendes søn har lært 
uventet meget af den nye type lektier. ”Det er ikke bare kedeligt skolearbejde, 
men giver mening i familien, når ens barn kommer hjem og spørger: Hvad 
synes du? Hvad tror du? Og hvordan var det, da du var lille? Det bliver en 
fælles læreproces, som flytter ind i familien på en sjovere og mere relevant 
måde, fortæller hun. Familieopgaven med at beskrive dommedag kunne i 
princippet sagtens klares på en halv time, men mor og søn endte med at bru-
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ge seks til ti timer på det. De blev helt grebet af at finde informationer sam-
men på nettet, finde på gode søgeord, oversætte til og fra engelsk og diskute-
re, hvilke kilder og informationer man kan stole på. (Carboni, 2013c, s. 18). 

 
Magasinets fortælling om Osvalds mors erfaringer med skolens ’indflytning’ i 
familien medvirkede til understøttelsen af skabelsen af fortællingen om en ny 
fremtid, hvor lektier kan bliver til berigende oplevelser for både barn og for-
ældre, som kan blive til en fælles læreproces, når forældre inddrages som fag-
lige ressourcer. Selvom det nævnes, at familieopgaven omkring dommedag 
kunne klares på 30 minutter, etablerer fortællingen om Osvalds mor en anden 
standard for det ’gode’ forældreskab, hvor familien bliver helt suget ind i op-
gaven og gør det til et projekt, som fylder i hverdagen, hvilket beskrives som 
noget, både barn og forældre finder glæde ved. Med inspiration fra de norske 
sociologer Stefansen og Aarseth (2011) kan den beskrevne familiepraksis om-
kring ”familieopgaver” betegnes som havende karakter af det, de har kaldt en 
berigende intimitet (”enriching intimacy”). Det er en familiepraksis, som de 
viser, at særligt forældre fra middelklassen/mellemlaget omhyggeligt kan, må 
og vil orkestrere gennem samværet med deres barn, og som mere alment 
kendetegner deres opdragelsesidealer. Ifølge Stefansen og Aarseth har netop 
middelklasseforældre et kropslig beredskab til at kunne gennemføre det 
(ibid.). Min pointe er her, at det blandt andet igennem Skole og Forældre 
formidling af udviklingsprojektet bliver til et forældreskabsideal, som de be-
skriver, som noget alle kan gøre, og som alle vil finde berigende i og for deres 
familieliv. Det er samtidig et ideal, som flere undersøgelser har vist er i over-
ensstemmelse med middelklassens opdragelsesidealer og kropslige beredskab 
(Lareau, 2000, 2011; Forsberg, 2009; Aarseth, 2011; Stefansen, 2011). Det be-
tyder ifølge disse undersøgelser ikke, at det er et nemt eller omkostningsløst 
arbejde for middelklasseforældre at præstere, men de viser, hvordan det er 
idealer, som de finder meningsfulde at arbejde med, og som de har større 
forudsætninger for at leve op til. Den narrative styring i artiklerne skaber dels 
en fortælling om et behov for at skulle inddrage forældrene mere i børnenes 
skolegang og beskriver dels et problem ved den nuværende praksis med de 
’traditionelle’ lektier. Artiklen beskriver tiltaget i meget positive termer med 
billeder af mor og barn ved bordet i køkkenet eller omkring en Ipad, som er 
koncentrerede, glade og fordybede sammen i dialog. Den visuelle del af artik-
len understøtter således fortællingen og idealet om den berigende og lystfyldte 
familielæring, som foregår ved spisebordet.  
Artiklen anviser gennem fortællingen også til en alternativ fremtid, hvor andre 
skoler kan tage initiativet til sig. På Blågård Skole i København beskrives det, 
at skolen vil arbejde videre med inddragelse af forældre på denne måde. Be-
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styrelsesformanden på Blågaard Skole beretter således under overskriften: 
”Forældre skal ikke bare bage kage” (ibid., s. 19): 

Forskerne siger jo igen og igen, at forældrenes inddragelse i skolen er afgø-
rende for elevernes resultater. Derfor arbejder vi her på skolen på, at forældre 
i højere grad skal ind over det faglige. Vi skal væk fra, at forældre kun engage-
re sig i skolen ved at bage kage og deltage i fællesspisningen. Det er selvfølge-
lig også vigtigt, men tingene hænger sammen, og jeg tror det vil engagere fle-
re forældre, hvis det i højere grad er et fagligt indhold i skole-hjem-
samarbejdet (ibid., s. 19).   

 
Fortællingen er, at forældres arbejde i relation til skolen skal forandres, så det 
ikke kun er kagebagning og deltagelse i fællesspisning, men at de også skal 
have mulighed for at have et fagligt engagement i deres børns skolegang der-
hjemme. Et engagement, som skolen skal medvirke til kan realiseres gennem 
nøje planlagte forløb. Desuden henviser bestyrelsesformanden til forskningen 
om effekten af forældreinvolveringen for børnenes resultater som en form 
for sandhed, som sætter trumf bag initiativet og fornuften bag initiativet. I 
artiklerne beskrives ingen dilemmaer, ambivalenser eller besværligheder for 
nogle af skolens aktører ved denne form for forældreinvolvering. Det skal 
dog formaliseres, for at lærerne får det gjort til del af deres praksis. Min poin-
te er ikke her at sige noget om udviklingsprojektets resultater eller arbejde i 
sin helhed, som kan være meget mere nuancerede end det, som beskrives i de 
to artikler. Formålet her har været at synliggøre den familielæringslogik, som 
præsenteres som en art ’sund fornuft’, som alle familiens medlemmer kan få 
glæde af at arbejde med.   
   
De forskelige materialer, forældrehæfter, forældrehåndbogen, beskrivelser af 
’best practices’ og tips og guides, i Skolebørns artikler kan, som jeg har for-
søgt at vise gennem dette eksempel, anskues som forskellige måder, hvorpå 
det synliggøres, hvordan ’forældre kan blive en ressource for deres børns læ-
ring. I de forskellige materialer gives der konkrete anvisninger for ønsket for-
ældreadfærd og i dette tilfælde også med et fokus på, hvad skolens rolle kan 
være, og hvad der ses som skolens forpligtelse til at muliggøre forældres ar-
bejde med denne type af opgaver. Organisationen arbejder altså for at få 
skabt opmærksomhed på, at forældre skal ses som og gøres til ressourcer for 
deres børn af omverdenen (politikere og skolen). Denne bestræbelse følger i 
forlængelse af en bred politisk interesse for at sætte fokus på familien som et 
læringsmiljø. Allerede i 2000 udgiver Mandag Morgen rapporten ”Folkesko-
len som kompetencemiljø – erfaringer med sammenhængende skoleudvik-
ling” for Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening og Under-
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visningsministeriet. Her er en af anbefalingerne er at se mere på potentialerne 
ved at opfordre til skabelse af læringsmiljøer i hjemmene for at skabe sam-
menhæng i skoleudviklingen (Mandag Morgen, 2000). Det er en dagsorden, 
som Skole og Forældre omfavner og gør til en af sine mærkesager (Andersen, 
2016). Eksemplet med det igangsatte udviklingsprojekt viser konkret, hvor-
dan forældres involvering i børns skolegang skal udvides, til at de involverer 
sig mere i deres børns læring gennem styring fra skolen og ikke kun i forbin-
delse med de sociale arrangementer i klassen. En hel række af de nævnte ma-
terialer – som jeg beskriver mere indgående i de næste afsnit – sætter fokus på 
udvikling af forskelige initiativer, som muliggør, at forældre kan støtte op om 
deres barns faglige læring derhjemme og betoner forældres afgørende betyd-
ning i den forbindelse. Her skabes en implicit historie om fortiden, hvor for-
ældre ikke har støttet op om deres børns læring i tilstrækkelig grad eller ikke 
er blevet støttet i tiltrækkelig grad af skolen for at kunne have mulighed for 
det, og der skitseres en alternativ fremtid, hvor forældre hjælpes til at kunne 
det. Og det beskrives således, hvordan det kan gøres gennem oplysning og 
krav fra skolen.    

At få ”de rigtige redskaber” og have viljen til engagement   
I magasinet beskrives organisationens arbejdsprogram, som blev vedtaget i 
2012, således:  

Forældre er en ressource for deres børns læring. Det er veldokumenteret i in-
ternational og dansk forskning, at forholdene i børns hjem har meget stort 
betydning for dennes udbytte af skolen. Elevernes udbytte af undervisningen 
kan derfor øges, såfremt forældrene får de rigtige redskaber i hånden, som 
sætter dem i stand til at støtte deres barns læreprocesser (Engelund, 2012 s. 
19).  

 
Og da organisationens sekretariatsleder Niels Christian Andersen stopper i 
2012 efter at have været 24 år i organisationen, peger han med en spilmetafor 
om angreb og forsvar også på forældres betydning for deres barns læring, 
som en mærkesag for organisationen, som der skal arbejdes videre med.  

I angrebet er det lykkedes Skole og Forældre at få fastslået den afgørende be-
tydning, forældrene har for deres børns læring. Det synspunkt havde ikke 
mange fortalere i 1998, men det er i dag almindeligt anerkendt. Fremadrettet 
bør der derfor arbejdes på at forvandle den teoretiske erkendelse til praktisk 
handling, som giver forældrene redskaber til at støtte deres børns læring, og 
som styrker samarbejdet mellem forældre og skole om læring. Der ligger et 
stort arbejde forude på dette felt. (Andersen, 2012, s. 18).  
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Begge udtalelser peger på, at forældre har behov for redskaber til at støtte de-
res barns læring, og det er et arbejde, som organisationen vil arbejde aktivt for 
at promovere, hvilket de blandt andet praktiserer gennem produktion af de 
diverse råd og vejledninger. Desuden er det, som i det følgende citat, gen-
nemgående i organisationens argumentation, at de henviser til, at forskningen 
viser, at forældreinvolvering er det mest afgørende parameter for at styrke 
børns læring.   

Forældre har større indflydelse på, hvad deres børn lærer, end skolen har, 
indtil barnet bliver 12-14 år. Det er ikke forældrenes sociale baggrund, der er 
væsentlig, men deres engagement i deres børns læring. Den engelske forsker 
Charles Desforges, der står bag en analyse af talrige undersøgelsesresultater 
(Carboni, 2013b, s. 8).  

Det er nemlig vel dokumenteret, at skoleelevers læringsresultater kan forbed-
res betydeligt ved at sætte forældrene i stand til bedre at forstå deres rolle 
som hjælp og støtte for børnenes læring. (Hagensen, 2015, s. 52).  

 
Ved at pointere, at det ikke er forældrenes sociale baggrund, der er udslagsgi-
vende, men at det er forældrenes engagement i deres børns læring, som har 
betydning for, hvad børn kan lære, indskriver Skole og Forældre sig i en bre-
dere bevægelse, som har fokus på promoveringer af forældres engagement i 
deres børn liv som noget, der tilskrives større og større betydning for barnet. 
En betydning, som i engelske og amerikanske kulturanalyser betegnes som en 
art forældredeterminisme, hvor børns successer og problemer i tilværelsen 
tilskrives forældrenes individuelle indsatser (Lee et al. 2014; Francis, 2012a; 
Nelson, 2010). Det er en bevægelse, som baserer sig på en antagelse om, at 
hvis forældre får anvist og/eller er opsøgende på de rette redskaber, så kan de 
optimere barnets læringsudbytte. I Skole og Forældres materialer fremstilles 
det ofte, som om at børns gode eller dårlige præstationer i skolen primært kan 
anskues som et spørgsmål om forældres vilje til at engagere sig i deres børns 
skolegang. Forudsætninger for at kunne engagere sig på de måder skolen øn-
sker, som i det tidligere eksempel om familieopgaven, fx det som Osvalds 
mor kunne iværksætte omkring Osvalds ’familieopgave’, berøres ikke. Beskri-
velsen af hendes indsats, engagementet, afkodningen af opgaven og tidsfor-
bruget i relation til temaet om dommedag kunne ellers godt lyde til at fordre 
en hel del emotionel, kulturel og uddannelsesmæssig kapital for at kunne ar-
bejde med det på denne måde (Reay, 2005; Palludan, 2012; Akselvoll, 2016). 
Det fordrer på mange måder udøvelse af et både refleksivt og involveret for-
ældreskab at kunne bruge 6-10 timer på en familieopgave om dommedag. Ik-
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ke mindst at kunne prioritere tiden til det og kunne have mulighed for at or-
ganisere hverdagslivet omkring det (Griffin og Smith, 2004; Forsberg, 2009).  
 
Når børns læring udelukkende gøres til et spørgsmål om forældres vilje til at 
involvere sig og ikke indbefatter et spørgsmål om forældres forudsætninger 
og vilkår, og det samtidig pointeres i magasinet, at forskning viser, at foræl-
dres betydning er større end skolens betydning, indtil børnene fylder 12-14 år, 
er det en magtfuld symbolsk fortælling, som her præsenteres. Det er en for-
tælling, som risikerer at producere en ensidig kausal forståelse af børns præ-
stationer i skolen, hvor opmærksomheden ledes hen mod graden af forældre-
involvering, som det væsentligste, og som dermed ekskludere eller bliver 
blind overfor andre forståelser, fx af hvad strukturelle socio-økonomiske for-
hold betyder for muligheder for at involvere sig. 
 
Den forskning, som der ofte henvises til, er et meta-review udført af Charles 
Desforges med henblik på policyudvikling i Storbritannien om forældreinvol-
vering27. Her er det interessant at se, hvordan det kun er Desforges’ overord-
nede konklusioner om forældreinvolveringens positive effekter for børns 
præstationer, som fremføres som argumenter. Reviewet viser også, at fattig-
dom og at have mødre med psykiske lidelser (”maternal deprevation”) har 
stor betydning for børns præstationer, hvilket kunne pege på andre indsats-
områder end forældreinvolvering. En stor del af den forskning, som Desfor-
ges bygger sit review på, og som han finder udgør de mest valide resultater 
om forældreinvolvering, er indskrevet i et positivistisk forskningsparadigme 
baseret på statistiske data. Den overvejende del af den forskning, han refere-
rer til, er baseret på en korrelation mellem lærernes vurdering af forældrenes 
involveringsgrad og børnenes præstationer i test. De bygger helt overvejende 
på resultater fra angelsaksiske uddannelsestraditioner, hvilket der slet ikke re-
flekteres over evt. begrænsninger ved at overføre til danske forhold i artikler-
ne. Når Desforges beskriver den mere mikro-orientererede sociologiske 
forskning, betegner han den som anekdotisk og casebaseret og dermed ikke 
som evidens-videnskabeligt funderet, men dog rig på detaljer, som kan med-

 
27 I artikel i ugebladet A4 henvises der fx også til Desforges’ forskning, og både 
Danmarks Lærerforening og Skole og Samfund anbefaler, at man lader sig inspirere 
af de britiske erfaringer. På dette tidspunkt giver Benedikte Ask Skotte udtryk for, at 
det bedst sker gennem deling af forældreerfaringer, og det ikke bliver lærerne, som 
skal stille krav til forældrene, men at det er forældrene selv, der gør det. 
(http://www.ugebreveta4.dk/god-skolegang-starter-ved-middagsbordet_18965.aspx) 
lokaliseret den 13 juni 2015). 

http://www.ugebreveta4.dk/god-skolegang-starter-ved-middagsbordet_18965.aspx
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virke til informering af samarbejdet. Han anfører en central kritik af forsk-
ning, som peger på, at middelklassekultur er den dominerende og værdisæt-
tende norm for skolens praksis og dermed bedst anerkender forældre fra 
middelklassens involveringsbestræbelser, da statistisk forskning viser, at både 
forældre fra arbejderklassen og middelklassen kan gå på tværs af præstations-
niveauet. Desforges’ studie viser dog, at social klasse har betydning for børns 
præstationer i skolen, men samtidig konkluderer han, at det vigtigste trods 
dette er forældres involvering med skolearbejde derhjemme. Han fremhæver 
særligt vigtigheden i indskolingen og mellemskolen, fordi det er her, effekten 
er størst. Når Desforges’ metareview, som indeholder konkrete policyanbefa-
linger om mere forældreinvolvering på denne måde bliver til det, jeg vil be-
tegne som en autoritetstekst (jf. Smiths (2002) begreb ”boss tekst”) betyder 
det, at andre perspektiver bliver gjort tavse. Som vi så i eksemplet, bliver det 
til en diskurs om forældreinvolvering, som præsenteres som et entydigt gode 
for alle aktører og som noget, der primært handler om de enkelte forældres 
vilje til at involvere sig, hvilket ses som en involvering, skolen kan og bør 
hjælpe på vej. Samtidig bliver det til et ideal om involvering, som skolen kan 
forvente af forældrene. Brugen af meta-review om evidens for særlige inter-
ventioner bliver i stigende grad anvendt generelt i uddannelses- og socialpoli-
tikken (Buus et al., 2011). De bliver dermed til autoritetstekster, som benyttes 
til at sætte politiske dagsordener for, hvad der anses for sandt og ønskværdigt 
at gøre, hvilket jeg vender tilbage til. Samtidig er det interessant, at reviewet 
anvendes selektivt. Selektiv anvendelse af forskningsresultater og brug af ek-
sperter forekommer at være et væsentligt virkemiddel i policing generelt 
(Grumløse, 2014, s. 178) og altså specifikt her i relation til promovering af ar-
gumenter i forhold til øget forældreinvolvering i skolen. Forbehold og be-
grænsninger ved reviewenes fokus og fund synliggøres eller diskuteres ikke, 
når de når frem til konkrete råd og vejledninger til forældre (og skoler), men 
indgår som et aktiv i den narrative styring, som får argumenterne om foræl-
dreinvolvering til at fremstå som selvindlysende rigtige.   
I næste afsnit bevæger vi os ind i det tandhjul i ’familielæringsmaskineriet’, 
som handler om, hvordan forældre opfordres til at kunne støtte deres børns 
læring derhjemme i praksis.   

At støtte børns læring derhjemme 

”Ifølge den engelske forsker Charles Desforges er det, der foregår i hjemmet 
hele seks gange vigtigere for 7-årige børn end det, som foregår i skolen, når 
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det gælder læring. Denne balance tipper først til skolens fordel i udskolingen 
(Thomsen, 2015, s. 4). 

 
Som jeg har vist tidligere, er det i høj grad den engelske skole-hjem-forsker 
Charles Desforges’ meta-review, som trækkes frem af Skole og Forældre, når 
de argumenterer for mere forældreinvolvering. I det ovenstående er det i an-
befalinger til skolebestyrelsen om, at vigtigheden i at skaber principper for 
forældreengagement i skole-hjem-samarbejdet hvor Desforges inddrages. 
Skolebestyrelsen bør med udgangspunkt i denne forskning fokusere på prin-
cipper, som pointerer hjemmets betydning for læring. I det næste afsnit ser 
jeg i forlængelse af denne overordnede strategi i relation til skolebestyrelserne 
på den produktion af råd og vejledninger til, hvad forældre kan gøre (bør gø-
re) i hjemmet for at støtte deres børns faglige læring, og hvad de ikke bør gø-
re. Samlet falder denne produktion indenfor det, jeg vil betegne som en dis-
kurs om forældre som læringsassistenter28. At der er forventninger til, at for-
ældre skal agere læringsassistenter for skolen, og at hjemmet skal blive en 
slags anneks for skolen, viser både Dannesboes (Dannesboe 2012) og Ak-
selvolls (Akselvoll 2016) studier af skole-hjem-samarbejdet i praksis. Jeg be-
skæftiger mig her med de forestillinger om og opfordringer til at udføre dette 
arbejde, som det formidles i Skole og Forældres materialer. I analysen her er 
jeg inspireret af Krygers (Kryger, 2015, 2016) beskrivelse af en samarbejds-
ordningslogik, som kendetegner retorikken om skole-hjem-relationer i det, 
han betegner som den tredje institutionalisering (se også kapitel 2).    

”Lektier er meget mere” – at nytænke lektier  

Lektier er yt – træning er in, og lad os så komme i gang med at træne i skolen, 
i SFO’en, og hjemme. Lektier er ikke kun et kopiark med 42 plusstykker – 
lektier er meget mere end det. (Skotte, 2011, s. 2). 

 

 
28 Det er også en stærk diskurs i Rådet for børns læring (se fx Rådets beretning i 
2016, Rådet for børns læring, 2016) og i Kommunernes Landsforening, at forældre i 
højere grad skal have fokus på læring og skal etablere det, de kalder læringsmiljøer i 
hjemmene allerede fra vuggestuen. Jeg deltog blandt andet på et inspirationsseminar 
for professionelle om forældreinddragelse arrangeret af KL i efteråret 2015, hvor det 
særligt var et tema, hvordan pædagoger og lærere kunne medvirke til at få forældre til 
at skabe læringsmiljøer i hjemmene (se også Schmidt, 2017 for en grundig policyana-
lyse af denne bevægelse).   
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Sådan indledes et nummer af Skolebørn i 2011, hvor forkvinden argumente-
rer for at erstatte begrebet lektier med begrebet træning samt opfordre til at 
lektier bliver et tema, som diskuteres i klasserne og:  

(…) få overblik over den træning og den støtte vi kan bidrage med, kan 
fremme de enkelte klassers faglighed (Skotte, 2011, s. 2).  

 
I dette afsnit tager jeg fat i lektier som et tema, som ikke overraskende er et 
tema, som organisationen har været og er optaget af (et tema med eget foræl-
drehæfte i 2008 og et tema, som tages op i magasinet i 2011, 2013, 2014 og 
2015). Tilgangen til lektier kan igen anskues indenfor en narrativ styring, hvor 
der beskrives en fortid, vi skal væk fra, og alternative forslag til nye måder at 
arbejde med lektier på. Blandt andet foreslår den daværende forkvinde Bene-
dikte Ask Skotte træning som et andet sprogligt udtryk for lektier. Samtidig er 
det også et tema med indbyggede konflikter, perspektiver og interessemod-
sætninger blandt forældre og lærerne, som bliver tydelige i teksterne. Efter 
skolereformen i 2012 og indførelsen af den såkaldte ’helhedsskole’ (som af 
kritikere bliver kaldt heldagsskole) bliver lektier et særligt tema, fordi der bli-
ver indført lektiecafeer, først som frivillige tilbud og senere som obligatori-
ske29. Det bliver et tema, som debatteres, da det på flere måder ser ud til at 
udfordre de eksisterende forestillinger om, at børn har lektier med hjem. 
Umiddelbart kunne man også tro, at det kunne udfordre forestillingen om 
forældre som læringsassistenter. Det gør det på sin vis også, da lektiecafeer 
skal give mulighed for, at alle børn kan få hjælp og støtte i skolen til lektierne, 
men som jeg vil vise i det følgende, ser det snarere ud til at skabe nye former 
for ideer om, hvordan forældre skal involvere sig, som kobler sig til udøvelsen 
af et yderst reflekteret og læringsorienteret forældreskab. 
 
I 2011, inden skolereformen i 2013, er dette også et tema. Overskriften for 
den ene artikel er ”Lektiefri klasse” og her beskrives et forsøg med at gøre op 
med lektier fra dag til dag, og i stedet er der blevet indført nogle større hjem-

 
29 Samtidig med reformens indførelse af lektiecafeer (kaldes på nogle skoler også fag-
lig fordybelse) ses samtidig en stigning i brugen af privat lektiehjælp, som forældre 
selv betaler for (Kryger, 2014), dog i beskeden grad i forhold til en række andre lande 
(Christensen og Ørberg, 2015). Christensen og Ørberg argumenterer med henvisning 
til studier af brug af privat undervisning i Asien, at forældres øgede brug af såkaldt 
’skyggeundervisning’ i Danmark kan anskues som tegn på forældres mistillid til sko-
len. Men samtidig påpeger de, at der er meget langt til ’asiatiske tilstande’, hvor privat 
undervisning udenfor skolen er en norm og nogle steder anses for den vigtigste un-
dervisning.  
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meopgaver. I artiklen beskriver erfaringer med forsøget fra lærerens, nogle af 
børnene og nogle af forældrenes perspektiver. Lærerens erfaringer med for-
søget er, at det for hende har givet mere tid til at arbejde i klassen, da hun ik-
ke skal bruge tid på at gennemgå lektier fra dagen før, og at det får fokus væk 
fra dem, som ikke fik lavet lektierne. I forældregruppen har der været forskel-
lige holdninger til forsøget, da en del var skeptiske over for, at børn ikke skul-
le lave lektier hver dag. I artiklen fortæller en mor, at hun stadig er kritisk 
over for forsøget, da hun mener børnene har brug for lektier derhjemme, fx 
med sprog og grammatik, og hun siger, at: 

 (… ) jeg bekymrer mig for, at de ikke får det hele med (Jørgensen, 2011, s. 
10).  

 
En anden mor fremhæver, at de er blevet fri for daglige konflikter derhjemme 
om lektierne og nævner endvidere, at datteren bedre kan finde ud at dispone-
re sin tid med de nye former for hjemmearbejde (ibid., s. 11).  
I forbindelse med forsøget henvises til et kandidatspeciale af Adam Valeur 
Hansen om lektier, og han havde holdt oplæg på skolen. Det er hans anbefa-
linger, som forsøget ligger sig op ad. I artiklen præsenteres to argumenter for 
at arbejde med lektier på en anden måde end tidligere. Det ene argumentation 
knyttes til en ide om, at eleverne lærer at arbejde projektorienteret, som de 
gør i gymnasiet, fordi dag til dag-lektier er erstattet af opgaver, der skal laves 
derhjemme over en længere periode. Her er det skolebestyrelsesformanden, 
der kommer til orde:   

De arbejder koncentreret, bliver stillet over for deadlines på en ny måde, og 
de arbejder meget projektorienteret, ligesom de gør i gymnasiet, så det er me-
get fremsynet, og vi drøfter meget, at eleverne skal være studieparate helt ned 
i de mindste klasser (Jørgensen, 2011, s. 11). 

 
Og den anden argumentation knyttes til fordelen for børn fra ressourcesvage 
familier:   

(…) ser det som en fordel for de ressourcesvage familier at undgå dag-til-dag-
lektier, fordi de så slipper for at kæmpe med lektier derhjemme og ende med 
skoletrætte børn (Jørgensen, 2011, s. 11).  

 
Børnene, som interviewes i artiklen, giver udtryk for stor tilfredshed med for-
søget og giver udtryk for, at de kan få hjælp til deres opgaver i skolen, og at 
det ’stresser’ dem mindre derhjemme. I denne artikel, ligesom i forældrehæf-
tet om hjemmearbejde fra 2008, gives der plads til forskellige synspunkter på 
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lektiers betydning, og hvad forældres rolle skal eller bør være. Lektier som 
fænomen tilskrives hermed flertydige betydninger, og der gives plads til mod-
stridende perspektiver. Fælles for tilgangen er dog forestillingen om, at børn 
skal arbejde med skolearbejde derhjemme, mens skolearbejdets former og 
formål ser ud til at være til forhandling.   
  
I et nummer i 2013 er et gennemgående tema også lektier eller skolearbejde i 
familien. Overskriften lyder ”Lektier virker ikke. Hvad skal vi så?”. Billedillu-
strationen til temaets artikler er en kvinde, som rører i en gryde med et barn 
på armen, taler i mobiltelefon og laver mad, mens der sidder et barn ved et 
rundt spisebord, som spørger ”Mor, kan du ikke lige hurtigt ridse de sydame-
rikanske pungrotters parringsmønstrer op for mig???” En hund har en fod op 
i saftevandskanden, strygebræt og strygejern står fremme, og der er masser af 
opvask og en halv afgnavet ostemad på en af spisestolene (Carboni, 2013a, s. 
6-7). 
 
Illustrationen giver altså et indtryk af en kaotisk situation i hjemmet, hvor der 
skal foregå mange ting på samme tid, og hvor lektier kan være vanskeligt at få 
tid til. Samtidig spiller illustrationen sammen med problematiseringen af, at 
’traditionelle’ lektier ikke virker, og fører frem til, at temaet handler om at 
komme med gode råd til og vejledninger til, hvordan forældre kan arbejde 
med lektier på andre måder, og hvordan skolen kan understøtte dette arbejde. 
Det er altså ikke som sådan det krævende arbejde, som tematiseres eller pro-
blematiseres i artiklerne, men råd til, hvordan man som forældre kan blive 
klædt på til at tage sig af lektierne på nye og mere effektive måder, som øger 
barnets læringsudbytte, der sættes fokus på.  
I magasinets indledende leder ser vi igen metaforen om at klæde forældre på 
til at kunne være involveret på den bedste måde:  

For at gøre lektietiden til en succes, så den bygger videre på undervisningen 
fra skolen, er det vigtigt, at skole og hjem arbejder i den samme retning og 
anvender de samme metoder. Det er ikke blot børnene, som skal have vej-
ledning med hjem, forældrene har også brug for at blive klædt på til at hjælpe. 
(Hagensen, 2013. s. 2). 

 
Samordningslogikken er også her tydelig, idealet er, at skole og forældre ar-
bejder i samme retning, og at skolen vejleder forældrene. Med udtrykket ’at 
blive klædt på til’ konstrueres forældre i teksten som nogen, der således må be-
tragtes som afklædte i forhold til at kunne engagere sig på den rette måde i 
børneres læring, i dette tilfælde i forhold til at hjælpe med lektier. En pointe 
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om produktionen af vejledninger og råd er således også, at de viser, at der er 
nogen, fx staten eller som her en interesseorganisation, som mener, at andre 
har brug for råd for at kunne agere i verden. Det betyder implicit, at forældre 
qua disse råd og vejledninger konstrueres som aktører, som har brug for 
hjælp til at kunne engagere sig i deres børns skolegang, og at det er skolens 
opgave at give denne hjælp. Artiklerne i dette nummer følger i forlængelse af 
problematiseringen af de ’traditionelle’ lektier, som også blev tematiseret i 
2011. Teksternes narrative styring retter sig mod at skabe en fortid, hvor for-
ældre lavede lektier på en forkert måde i forhold til at kunne optimere børns 
læring, som skal erstattes af en mere fremtid, hvor forældre lærer at forholde 
sig anderledes til lektier og skolearbejde. I dette nummer følges de op med 
råd fra den New Zealandske uddannelsesforsker John Hattie30, hvis effekt-
studier af børns læring ifølge magasinet har vist, at traditionelle lektier ikke 
har effekt, hvis de ikke nytænkes. Det har derimod forældreinvolvering. Hat-
ties reviews kan på samme måde som Desforges’ meta-review også kan karak-
terises som en autoritetstekst med tilhørende anbefalinger til igangsættelse af 
institutionelle teknologier, som jeg i det følgende vil vise bliver givet liv i ma-
gasinet på forskellige måder. I magasinet bliver Hattie spurgt om: 

Hvordan vi som forældre skal hjælpe vores børn til at klare sig godt i skolen? 
(Carboni, 2013d, s. 11). 

 
Hans råd er i overskrifter: 

(… )1: Hav høje forventninger (det er det, der har ”størst effekt”)… 2: Giv 
dit barn udfordringer… (det er ikke nok at sige ”bare gør dit bedste”) 3: Vis, 
at læring er hårdt arbejde… 4: Fokuser på barnets udvikling… 5: Lyt til dit 
barn (ibid., s.11).  

 
Rådene fra Hattie skaber en kompleks standard med indbyggede modsæt-
ningsforhold for forældreskabet, hvor forældre både skal sætte mål for børns 
læring ved at ”finde de ting i børnene, som de ikke vidste, at de kunne’ (ibid., 
s. 11). De skal arbejde med at få dem ud af deres tryghedszone og vise dem, 
at man: ”skal kæmpe for at opnå noget bestemt” (ibid., s. 11), og de skal måle 
”barnet på dets udvikling” (ibid., s. 11).  

 
30 Hatties forskningsoversigter siges at være en del af vidensgrundlaget bag folkesko-
lereformen og konceptet ’Synlig læring’ benyttes i en række udviklingsprojekter over 
hele landet og er blandt andet blevet hjulpet på vej gennem tildeling af fondsmidler til 
kommunerne og UC’erne fra A.P. Møller Fonden. For kritiske (fra forskellige viden-
skabsteoretiske ståsteder) diskussioner af Hatties arbejder og brugen af dem, se Laur-
sen et al. 2017).  
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Han pointerer, at det er vigtigt, at målingen ikke sker i forhold til klassekam-
meraterne, men i stedet fokusere på, at de: ”sætter deres egne mål for læring 
og ved, hvordan de når derhen. (ibid., s. 11).  

 
Ift. mål sammenligner Hattie i artiklen gode læringsprocesser med computer-
spil.  

Computerspil er netop motiverende, fordi man ved præcist, hvilken score 
man fik sidst og prøver at overgå den eller kæmper for at nå til næste bane. 
Forældre kan støtte deres barn ved at vise dem, at man skal øve sig igen og 
igen og kæmpe for at opnå noget bestemt. (ibid., s. 11). 

  
De såkaldte ’traditionelle’ lektier skal således erstattes med en anderledes 
form for forældreinvolvering, som ser ud til at fordre internaliseringen af og 
udøvelsen af en blanding af et resultatorienteret, potentialeorienteret og et 
processuelt læringsperspektiv på samme tid. Som forældre skal du have ambi-
tiøse forventninger til dit barn, du skal sætte ambitiøse mål, du skal kunne 
evaluere dit barn på dets udvikling, og du skal få dit barn til selv at sætte må-
lene og forstå, at det er vigtigt at kæmpe for at nå sine mål. Gennem de råd, 
som Hattie her bliver taget til indtægt for, bliver barnet til et objekt for læ-
ringsbestræbelser, hvor forældre skal arbejde med læringsmålstyring der-
hjemme for at optimere barnets forudsætninger for at opnå faglige resultater. 
Hvordan forældre kan arbejde med Hatties principper for synlig læring, er der 
artikler om i 2014 og 2015. I den ene med henvisning til James Nottingham, 
som en del skoler i Danmark ifølge artiklen har brugt som konsulent, og i den 
anden artikel er det gennem et interview med Anne Marie Winther, som be-
skrives som ekspert i synlig læring og har udgivet bogen Synlig læring – en 
forældreguide (Winther og Sjørup, 2015) og som: 

 (…) rådgiver og underviser skoler i implementering af målstyret og synlig læ-
ring (Klebak, 2015, s. 23).  

 
I forlængelse af Hatties pointer er Winthers budskab, at forældre bør flytte 
fokus fra præstation til progression, dvs. du skal gå fra spørgsmålet, hvad har 
du lavet i dag, til at spørge, hvad har du lært i dag? Du skal kende forskel på 
tegn på deltagelse og tegn på faglig læring, du skal rose indsats fremfor at rose 
personlighedstræk, og du skal arbejde med tre grundlæggende spørgsmål, når 
du arbejder med at:  

(…) støtte dit barn i at arbejde med at gøre mål synlige og håndterbare ved at 
øve det på hjemmefronten. (ibid., s. 23).  
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 De tre mål lyder:  

1)Hvad er målet? 2)Hvor er jeg nu i forhold til målet? 3)Hvad er næste skridt 
for, at nå målet? De kan bruges i mange sammenhænge: Eksempelvis mad-
lavningen, en rejse eller en svær blækregning. Men at de vigtigste pointer er, 
at barnet lærer at bryde målet ned i delmål (ibid., s. 23).  

 
Logikken synes her at være, at når skolen skal arbejde med målbar og synlig 
læring, som konsulenten her er med til at implementere i skolerne, betyder 
det, at det også bør blive del af forældrenes arbejde. Som forældre skal du alt-
så, ifølge dette ideal, tilegne dig en særlig metode eller tilgang med at arbejde 
med mål, som kan udvides til at anvendes generelt i hverdagslivet og altså ik-
ke kun i forbindelse med skoleopgaver. Ideologien om målstyret læring og 
den såkaldte implementering af den kan betegnes som en institutionel tekno-
logi på arbejde, som ender hjemme ved familiens køkkenbord (Griffin og 
André-Bechely, 2008). Det kan anskues som en teknologi, som koordinerer 
forældre og læreres arbejde med hinanden, og som en teknologi, som skal 
kunne medvirke til at få forældre til at orientere sig anderledes til deres børn 
end tidligere31. På den ene side kan det ses som en videreførelse af læringsas-
sistentsdiskursens fokus på forældres arbejde med deres børns læring i hver-
dagen, men jeg mener også, at det kan tolkes som et yderligere forsøg på ’di-
daktisering’ og ’professionalisering’ af forældres måde at skulle være forældre 

 
31 Der har været meget diskussion af, hvad det betyder for lærernes arbejde (se fx te-
ma om synlig læring og målstyring på Lærerforeningens hjemmeside folkeskolen.dk), 
men endnu ikke meget opmærksomhed på, hvad det betyder og kan komme til at be-
tyde for forældrene. Flere kommuner, fx Skanderborg Kommune arbejder meget ak-
tivt med at få forældrene til at arbejde med principperne fra Synlig læring derhjemme 
allerede fra børnehaven, hvor der afholdes forældremøde om ”at lære at lære” (Bør-
nehuset, 2017, mødeindkaldelse). Det gør de blandt andet også med henvisning til 
psykologen Carol Dwecks arbejde om, hvordan man kan ændre forældres mentalitet 
til et mere processuelt læringsperspektiv. Dwecks arbejde bygger på kvasi-
eksperimentelle forskningsdesign, hvor der iværksættes interventioner og måles på 
børns præstationer før og efter interventionen. Brugen af Dwecks arbejde i kommu-
nens politiske strategier kan betegnes som det, sociologen Jan Machavish kalder 
’brainification’ af de politiske argumenter for statens intervenering i familiernes liv, 
som hun har set i England (Machavish, 2016). I det hele taget kan der iagttages sti-
gende bestræbelser på en videnskabeliggørelse af, hvad forældre bør gøre med hen-
visninger til neurovidenskab (Ramartekers and Suissa, 2012, s. 9). Denne tendens ses 
der også eksempler på i Skolebørn med artikler med råd til forældrene, fx fra hjernefor-
sker Kjeld Fredens om, hvordan de bedst sætter den teoretiske viden i spil (Carboni, 
2014, s. 28), og sociolog og konsulent Annette Prehn med en ”guide til hjernetræ-
ning” (Bjerre, 2015).     
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på. I de nye involveringsformer koblet til ideen om synlig og målstyret læring, 
skal forældrene ifølge idealet kunne spørge på de rigtige måder og intervenere 
med særlige tilgange i relation til børnenes skolegang. Det forudsætter, at de 
kan anlægge et meta-perspektiv på deres egen forældreinvolvering, hvor de 
forventes at kunne anlægge særlige didaktiske strategier. Flere studier har vist, 
at de såkaldte ’traditionelle lektier’ også har været en udfordring og fuld af 
spændinger for mange familier tidligere, mens de for andre har været mere 
uproblematiske at håndtere, men for alle gælder det dog, at lektier i større og 
mindre grad har været til forhandling mellem børn og forældre (Dannesboe, 
2012; Forsberg, 2007). Som jeg beskrev tidligere kan de for nogle familier og-
så få karakter af den såkaldte berigende intimitet i familien. Spørgsmålet er 
dog om de nye involveringsformer med krav om et reflekteret og målstyret 
forældreskab koblet til ideen om synlig læring vil gøre udfordringerne med og 
forhandlinger om lektier mindre for forældre at skulle håndtere? Opfordrin-
ger til at lære at arbejde med målstyrede læringsprincipper fungerer samtidig 
som implicitte problematiseringer af, at forældre ikke har haft fokus på at ar-
bejde mål- og evalueringsorienteret med deres børns læring tidligere, og der-
med indenfor organisationens sprogbrug ikke har haft nok fokus på at under-
støtte børns læring. 
 
 ’Familielæringsmaskineriet’ kan ifølge idealerne om synlig læring optimeres 
gennem forældres bevidste didaktiske overvejelser og strategier og viser sam-
tidig, hvordan rådene til forældrene følger i samme spor, som forandringen af 
skolen og lærernes arbejde mod større målstyring, som skolereformen i 2014 
og efterfølgende kommunale strategier (Laursen et al., 2017; Thingstrup og 
Schmidt, 2016) er udtryk for. Det er samtidig en institutionel teknologi, som 
medvirker til en intensivering af kravene til forældreskabet. Det kan fore-
komme som en paradoksal bevægelse, da der samtidig skolepolitisk er blevet 
indført obligatorisk lektiehjælp i folkeskolen. I Skole og Forældres materialer 
kalder det på, at der findes nye strategier til at involvere forældrene og nytæn-
ke lektierne.          

 ”Hvis forældrene ikke er nærværende, bliver det noget jap”  
Ved siden af ekspertviden baseret på meta-review (og såkaldte læringskonsu-
lenters oversættelser af dem til praksiskoncepter) er familieterapeuter og psy-
kologer andre centrale kilder til opfordringer til forældres arbejde i organisati-
onens materialer. Et eksempel på det er brugen af familievejleder Lola Jensen, 
som i temaet om lektier siger:  
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Lektier virker. Det er måden, man gør det på, der ikke virker. Forældre ender 
tit i en rolle, hvor de kan få en negativ effekt på børnenes lyst til at læse lekti-
er, fordi de selv mangler overskuddet. Hvis forældrene ikke er nærværende, 
bliver det noget jap (Carboni, 2013b, s. 20). 

 
Artiklen handler om, hvordan forældre kan få lektier til at blive en god ople-
velse, ved at man som forældre viser overskud og nærvær. Det handler ifølge 
Lola Jensen om at have det rigtige toneleje, når barnet skal i gang med lekti-
erne.  

Nu er jeg spændt på, hvad du har lavet i skolen i dag, og om der er en lille 
opgave, du og jeg skal kigge på sammen (ibid., s. 20). 

  
Det handler om at finde det konstruktive jeg frem, når barnet ikke har lyst til 
at gå i gang med lektierne, og om at få barnet med. Dermed medvirker lektie-
læsning med barnet til at forældre får mulighed for at binde det, det lærer: 

 sammen med virkeligheden (ibid., s. 22).  
 
Som eksempler på det nævner Jensen:  

Det kan være, man har købt en rummeter brænde og lader barnet hjælpe det 
med at bære det ind. Så kan man tænke højt: er det her virkelig en rummeter? 
Og så er det frem med tommestokken og lade barnet måle, om det nu kan 
passe (…). Det kan også være 20 stykker matadormiks, der skal deles ud i lige 
store mængder til alle i familien. Hvor mange er der så til hver? (ibid., s. 22). 

 
Samtidig advarer Jensen om, at man kommer med kunstige eksempler, da:  

(…) det handler om at bruge eksempler, der giver mening (ibid., s. 22), men 
kun i ’små doser’(ibid., s. 22).  

 

Ellers bliver børnene trætte af det. I tillæg til disse råd om at have den rette 
attitude i forhold til lektielæsning har Lola Jensen også en række råd til, hvor-
dan du skaber faste rammer for lektielæsningen. Her er rådene, at som foræl-
der skal man stå fast på, at lektierne skal laves før aftensmaden indtil femte 
klasse:  

Hvis barnet gerne vil have en ven med hjem, skal aftalen være, at de laver lek-
tier sammen til den aftalte tid (ibid., s. 23). 
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Hun anbefaler, at man bruger et stopur, og sidste råd er, at der bruges en 
sanktion overfor barnet i håndteringen af konflikter i forhold til lektier, som 
hun kalder time out.  

Time out: Hvis barnet ikke når sine 20 minutter inden aftensmad, udløser det 
en time out uden computer og eventuelle fritidsaktiviteter. I stedet må barnet 
tænke over, hvor vigtigt det er at få lavet lektier hver dag, og overveje, hvad 
der skal til for at få det til at lykkes dagen efter. Lektier kommenteres ikke 
yderligere fra forældrene andet end ”Vi gør et bedre forsøg i morgen” (ibid., 
s. 23).

Idealet for lektielæsning, som det fremtræder i artiklen her, er en praksis, hvor 
forældre skal arbejde for at etablere og bevare en god stemning omkring lek-
tielæsningen. Det er en praksis, hvorigennem de kan få muligheden for at op-
dage læringsmuligheder i hverdagen. Samtidig er det en praksis, hvor foræl-
drene skal etablere faste rammer og udføre klare sanktioner, hvis barnet ikke 
får lavet lektierne. Lektielæsning fremtræder her tydeligt, som en praksis ’Vi 
gør’ sammen, ligesom vi så i forhold til eksemplet med ’familieopgaven’, men 
her med beskrivelse af behovet for en meget stærk voksenstyring. Idealet ba-
seres på forestillingen om en familiepraksis, hvor lektier skal laves inden af-
tensmaden, og et ideal om at gøre det samme hver dag på samme måde, sam-
tidig med at du som forældre skal være nærværende og interesseret, også selv 
om du er uoplagt. Jensens råd etablerer det, jeg vil kalde nogle meddelelser 
om, hvilke moralske følelsesregler (Hochschild 1977, 1990, 2003), der bør 
udvises i relation til lektielektier, og hvordan du som forældre bør håndtere 
ubekvemme eller upassende følelser, som du som forælder kan have i forbin-
delse med lektier. Her skal du kunne vise glæde og entusiasme, når du kalder 
ind til og deltager i lektielæsning med dit barn, selvom du kan være træt og 
ikke oplagt til det, og du skal også vise en vis fasthed og kynisme, hvis dit 
barn udtrykker modvilje mod lektielæsning. Hermed formidles et flertydigt 
ideal om at både at kunne etablere en situation, hvor lektiesituationen skal væ-
re lystfuld, men samtidig også omgivet af stærke krav og sanktionering, hvis 
barnet ikke indgår i lektielæsningen på tilfredsstillende vis. Samtidig fortæller 
Jensens råd også noget om, at lektielæsning kan være en konfliktuel situation 
for børn og deres forældre at være i. På denne måde bliver der her plads til en 
stemme, som beskriver en vis form for ambivalens og besværlighed i ’familie-
læringsmaskineriet’. Rådene handler dog om at komme med løsninger på, 
hvordan sådanne besværligheder kan overkommes ved bevidst følelses- og 
udtrykshåndtering overfor barnet, sådan at barnet får lavet sine lektier. En 
tilegnelse af følelses- og udtrykshåndtering, hvor du som forælder ikke lader 
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dine mulige negative følelser om lektier skinne igennem, og du formår at 
etablere en tydelig rammesætning, hvor barnet lærer, at du som forælder 
handler konsekvent og ensartet.  
 
Idealet om, at lektielæsning skal kunne forbindes til hverdagens aktiviteter og 
blive en ’vi gør’-familiepraksis, som vi så her, er et ideal, som jeg ser nærmere 
på i det næste afsnit, da det udgør en central forestilling om den gode foræl-
dreinvolvering i ’familielæringsmaskineriet’.   

’Men læringen står ikke stand by i sommerferien’ 
Som jeg refererede til tidligere i et citat fra Håndbogen, konstrueres der et ideal 
om, at forældre bør udnytte enhver mulighed i hverdagen til at gribe et læ-
ringspotentiale. I dette afsnit ser jeg på opfordringer til at gøre ferien og 
hverdagen til en læringsarena for forældre og børn. Jeg ser her på, hvordan 
der konkret opfordres til at transformere hverdagens aktiviteter til bevidste 
læringsaktiviteter, og på, hvordan forældre beskrives som værende usikre på, 
hvordan de kan understøtte skolens undervisning.  

”God sommer, god bog og god snak. Nu nærmer sig tiden sig til at holde 
sommerferie med børnene. Ingen lektier, ingen skolebestyrelsesmøder og in-
gen forældreforpligtelser.. i hvert fald ikke i skolens regi. Men læringen står 
ikke stand by i sommerferien, den foregår i alle barnets vågne timer. Og vi 
forældre kan stimulere den. (…) Der er meget, vi allerede gør, som vi kunne 
gøre mere, når vi tager tiden til det, og det kunne jo starte i ferien. Hvis vi 
sætter dvd’en på pause i bilen på vej til ferie og leger en leg, den hvor man 
starter et eventyr og andre fortsætter det. Hvis vi sætter en halv time om da-
gen af til ”læsetid”. Hvis vi laver ordlege, når vi sidder sammen, når vi lægger 
os til at sove, når vi laver mad eller på andre tidspunkter, hvor det passer, så 
kan vi skabe rammerne til at fortsætte med at læse, når vi starter op på hver-
dagen igen. Er computeren eller Ipad’en med, så kan anbefales 
http://traeneren.emu.dk som et sted at træne læring (…). Sommerferien gi-
ver os ekstra tid til at være sammen med børnene om at læse, snakke, spørge 
og indsamle en masse viden, som de kan bidrage med i undervisningen efter 
sommerferien” (Skotte, 2011, s. 2).  

 
Et tema, som behandles på mange forskelige måder i organisationens materia-
ler, kalder jeg læring i hverdagen og i ferierne, hvor organisationen kommer 
med opfordringer til konkrete læringsaktiviteter, som forældre kan iværksætte. 
I det ovenstående er det sommerferien, som bliver en læringsarena, hvor for-
ældre kan stimulere eller træne deres barns læring i alle de vågne timer, de har 
til rådighed, og i eksemplet er det med henvisning til et projekt om læsning, 

http://traeneren.emu.dk/
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der bruges som udgangspunkt for, hvad forældre kan gøre. I sommerferien er 
der ekstra tid til at gøre det, forlyder det. Og to år efter har de en lignende ar-
tikel, der hedder:  

 ”Tips til sommerferien – og resten af året. Grib chancen for læring i hverda-
gen” (Carboni, 2013e). 

 
Artiklen bygger på beskrivelse af aktiviteter fra organisationens forældrehæf-
ter. Sommerferien anskues således som en væsentlig passage mellem skole-
årene, hvor forældre sammen med børnene skal gøre børnene klar til at bi-
drage til undervisningen efter ferien. På denne måde orienteres forældres op-
mærksomhed på at se deres børn, som læringsobjekter, hvis læring de kan 
optimere. Relationen mellem barn og forældre defineres på denne måde af en 
bestemt læringsforståelse, hvor forældre skal indtænke, planlægge og facilitere 
særlige læringssituationer. At opfordre forældre til at etablere læringsaktivite-
ter ind i deres familiepraksis er meget tydelige i de forskellige forældrehæfter, 
som både udkommer som hæfter til fagene i skolen og som artikler i magasi-
net og de artikler, som deles på Facebook. De formidler alle budskabet om, at 
forældre er en ressource for deres børns læring, som jeg allerede har været in-
de på og kommer med konkrete råd til, hvordan forældre kan gøre denne 
”ressourcing” af deres barn virksom. Forældrehæfterne og forældreguides 
konstruerer forældre som en ressource, der kan optimeres gennem oplysning 
og redskaber, hvor de kan stimulere barnets lystfulde læring. Herigennem 
konstrueres børn også som objekter, der kan gøres virksomme for denne be-
vidste og lystfulde læring i hverdagen. Som anbefaling af forældrehæfterne 
under overskriften: ”Velkommen til samarbejde. Hvordan kan vores børn læ re 
mere i skolen?”, som sælges som klassesæt, skriver de som implicit begrun-
delse for udgivelsen af forældrehæfterne, at:  

Mange forældre er usikre på, hvad de kan gøre for at understøtte deres børns 
læreprocesser (Skolebørn, nr. 4, 2011, s. 7). 

  
Ligesom med de beskrevne familieopgaver i foregående afsnit skal hæfterne 
også guide forældre til at iværksætte læringsaktiviteter i hjemmet, i bilen eller i 
sommerhuset. Når man læser om aktiviteterne, fornemmer man den grænse-
løse karakter, som indlejres i opfordringerne. Som forældre kan du altid gøre 
mere for at optimere dit barns læring, og blikket for læringspotentialer bør 
konstant være et nærværende fokus. I forlængelse af det synes logikken også 
her at være, at forældre har brug for redskaber og ideer til at kunne optimere 
barnets læring.  
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Et eksempel på det er forældreguiden til matematik i 0-3. klasse, hvor forside-
illustrationen er en familie på fire, en kvinde og en mand (en mor og en far) 
og en pige og en dreng. Drengen er i gang med at måle sin mor, som står op 
med et målebæger i den ene hånd og målebåndet op over hovedet i den an-
den hånd, far sidder på gulvet og spiller kort med datteren, som sidder på 
knæene. Foran dem er der en bagevægt, et decilitermål, en lommeregner, nog-
le æbler, papir med udregninger på og en lineal og blyant. De ser glade og ak-
tive ud. Forsideillustrationen formidler med sit billedsprog meget fint de bud-
skaber, som er i guiden, og giver indtrykket af, at det med matematik i famili-
en er til stor glæde for alle, og det er i den grad det, jeg vil betegne som en ’vi 
gør’-aktivitet. I guiden står der blandt andet:  

Den gode lærer kan gøre matematikken spændende for børnene i skolen. 
Men uden for skolen står der ingen lærer parat, når fx pandekageopskriftens 
250 gram mel skal omsættes til litermål. Du kan som forælder hjælpe regnely-
sten frem i dit barn i langt flere situationer end matematiklæreren (Forældre-
organisationen, 2008, s. 2). 

 
Og derefter giver guiden en række konkrete anvisninger til, hvordan man kan 
få matematikken integreret i familiens hverdag, fx kan man:  

(…) med lidt større børn spørge ”om det kan passe?” I supermarkedet blev 
til 152, 50. Kan det passe når vi købte 6 varer, som består af mælk, kaffe, sa-
lat, pasta, dåsetomater og hakkekød (ibid., s. 3). 

 
Udover at give anvisninger på forskellige aktiviteter, som man som forælder 
kan igangsætte, gives der i guiden også information om, at matematik i skolen 
har forandret sig fra dengang man som forælder gik i skole. Desuden gives 
der råd til, hvordan du bør agere, når du forholder dig til barnets matematik, 
som handler om din væremåde som forælder, her skal du fx: 

Lad barnet mærke, at det er vigtigt at regne (…) følg med i, hvad barnet har 
af lektier i matematik (ibid., s. 4). 

 
Man skal også fortælle barnet, hvad matematik kan bruges til, og man skal 
spørge på den rigtige måde, så den gode stemning holdes. På den relativt kor-
te plads (fem sider med illustrationer) bliver der således formuleret en række 
opfordringer til forældre om at gribe mulighederne for at arbejde med mate-
matikken derhjemme, fordi her er mange muligheder for at få matematikken i 
spil. Muligheder, som barnet slet ikke har på skolen. På lignende måder etab-
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lerer alle forældrehæfterne/forældreguides denne type anbefalinger om, hvor-
dan du kan blive en ressource for dit barns læring gennem konkrete aktivite-
ter, som kan iværksættes i hjemmet. De beskriver samtidig, hvilke væremåder 
og pædagogiske tilgange som er mest hensigtsmæssige for, at læringsaktivite-
terne bliver lystfulde. Endvidere skal din tilgang gøre, at børnene får en for-
ståelse af, hvad faget, her matematik, kan bruges til.  
 
Idealerne om væremåderne i ’familielæringsmaskineriet’, som fremtræder her, 
kan også betegnes som inspireret af en særlig form for barnecenteret pædago-
gik med en høj grad af voksenstyring, som af Stefansen og Aarseth (2011) be-
skrives som en særlig nordisk middelklassenorm for børneopdragelse. Beskri-
velserne af læringsaktiviteterne giver indtryk af et behov for en meget høj 
grad af voksenstyring af børns liv, hvor forældre skal tænke sig selv som assi-
stenter for og planlæggere af deres børns læring. De skal stille krav til børn 
om at lære noget bestemt, men de skal gøre det gennem en styring af situatio-
nen, hvor idealet er, at børnene kommer til at synes, det er sjovt (at lære no-
get). Spørgsmålet er, om det ikke risikere at få den konsekvens, at indholdet 
og formålet med aktiviteterne ikke levner meget plads til børns egne initiati-
ver eller interesser. 
 
Endvidere er det idealer, som fordrer, at forældre bør have en særlig opmærk-
somhed på at oversætte og transformere hverdagens aktiviteter til noget, som 
børn kan lære af på en lystfuld facon. Hæfterne kan dermed også ses forslag 
til aktiviteter, som skal transformeres til familiepraksisser, som kan beskrives 
som aktiviteter, som er sjove med et formål (”fun with a purpose”), som de 
to engelske uddannelsesforskere Ball og Vincent beskriver særligt gør sig gæl-
dende som norm hos engelske middelklasseforældre.  
 
Idealet er her helt grundlæggende, at forældre skal kunne stå for læringsaktivi-
teter i hjemmet, hvor de kan transformere hverdagsaktiviteter i familien til 
operationalisering af skolens og fagenes læringsmål. Det sjove og lystfulde 
skal altså aktiveres med tanke på at optimere barnets læringsudbytte i skolen. 
Idealet om etableringen af lystfyldte og sjove læringsaktiviteter i hverdagen, 
hvis logik jeg har vist eksempler på igennem forældreguiden, ser jeg som et 
endnu et tandhjul i ’familielæringsmaskineriet’, hvor de ’gode’ forældre kon-
strueres som dem, som gør (skole)læring til et væsentligt omdrejningspunkt 
for familiens praksis. Samtidig er de ’gode’ forældre dem, som formår at gøre 
det på måder, så ’læringen i familien’ bliver til lystfyldte aktiviteter.    
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Opsummering – ’Familielæringsmaskineriets’ forældre   
I dette kapitel har jeg vist, hvordan der eksisterer en gennemgående diskurs 
om at få forældre til at blive set som en ressource for deres børns læring på 
mere involverede måder, end de tilsyneladende tidligere har været det. Inden 
for denne overordnede diskurs er der en problematisering af, at skolen ikke 
tidligere har givet mulighed for, at forældre kunne være en ressource for deres 
barns læring i tilstrækkelig grad, og løsningen er, at skolen opfordrer til, at 
forældre involverer sig i ’familielæring’. Denne forestilling har jeg i kapitlet 
gået tættere på, og jeg har vist, hvorfra organisationen henter sine argumenter 
om forældreinvolvering fra internationale effektforsknings reviews. Her an-
vendes en argumentation om, at børns præstationer i skolen handler om gra-
den af involvering og dermed om den enkelte forælders vilje til at involvere 
sig, og det betyder, at spørgsmål om forudsætninger, vilkår og strukturer ikke 
rejses. Endvidere har jeg vist, hvordan diskursen betyder, at børn og foræl-
dres samvær i familielivet gøres til et spørgsmål om, hvordan det kan bruges 
til at skabe konstant opmærksomhed på læringspotentialer i hverdagslivet 
med henblik på maksimering af læringsudbyttet for barnet.  
 
Jeg har peget på, hvordan rådene og vejledningerne på tværs af materialerne 
kan anskues som repræsentationer af det, andre forskere har betegnet som 
middelklasseopdragelsesnormer og -værdier. De ’gode forældre’ gøres i mate-
rialet til forældre, som udfører en del af deres ’skoleforældreskab’ som facilita-
torer af læring i familien. Jeg har vist, hvordan opfordringer til forældres in-
volvering i familielæring i Skole og Forældres materialer samlet set antager 
nærmest grænseløse muligheder og facetter. Samtidig har opfordringerne en 
instrumentel karakter, som hele tiden har optimering af barnets læringsudbyt-
te som mål. Opfordringerne til at effektuere ’familielæringsmaskineriet’ for-
binder sig tydeligt til aktuelle skolepolitiske reformer. Her er det blevet en 
stærk retorisk dagsorden, at børn skal have ’lyst til læring’ i en målstyret skole, 
som sætter fokus på at ville højne elevernes faglige standard (Brown, 2017).  
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Kapitel 6: At gøre forældre til ressourcer  
i ’trivselsmaskineriet’  
I dette kapitel viser jeg, hvordan idealer for forældreinvolvering i relation til 
børns trivsel i skolen italesættes af organisationen på forskellige måder. Der er 
færre tekster i magasinet Skolebørn, som omhandler eksperters råd om foræl-
dres involvering i trivselsmaskineriet, end der er om det, jeg i det foregående 
kapitel har valgt at kalde ’familielæring’. Mit bud er, at det handler om at or-
ganisationen ser ’familielæringsmaskineriet’ som den ’nye’ bølge i involve-
ringsmaskineriet, hvormed de er medskaber af et relativt nyt policy-narrativ i 
dansk sammenhæng, hvilket jeg beskrev tidligere. ”Det er ikke (længere) nok 
at bage kage”, som der blev skrevet i en af artiklerne, som jeg beskrev tidlige-
re. Forældres involvering i ’trivselsmaskineriet’ kan således anskues som en 
’ældre bølge’, som organisationen har arbejdet aktivt med i mange år. Det er 
således blevet en selvfølgelig del af forestillinger om det gode skole-hjem-
samarbejde. Jeg mener derfor ikke, at det er udtryk for, at Skole og Forældre 
ikke anser forældres involvering i trivselsarbejdet for vigtigt, at der er færre 
artikler om det. Jeg ser det snarere som ’involveringsmaskinerier’, som funge-
rer sideløbende, hvor det ene maskineri har manifesteret sig som selvfølgeligt, 
mens der arbejdes på, at det andet maskineri får mere fodfæste. Antropologen 
Dil Bach viser i en artikel om forskellige idealer for forældreskab i Danmark 
og Singapore, hvordan forældres engagement i trivselsarbejdet har en stor 
plads i forældreskabet i Danmark.  

Rather than competing academically, middle-class Danish parents compete 
on social engagement and on their children’s social and creative competences 
(Bach, 2016, s. 61).  

   
Samtidig påpeger hun, at der kan være et større fokus på akademisk læring på 
vej som endnu et ideal for det danske forældreskab, og hun diskuterer, hvor-
vidt dette fokus kan sætte de danske idealer om et anti-autoritært og psykolo-
gisk baseret forældreskab under pres. At et større fokus på akademisk læring 
er på vej som noget, forældre i højere grad bør orientere sig imod, vidner 
Skole og Forældres materialer om, hvilket jeg viste i sidste kapitel. Samtidig 
ser det ud til at blive et ideal, som bliver tilpasset en mere skandinavisk op-
dragelsesnorm, hvor det psykologiske perspektiv bliver bevaret, hvilket ses i 
idealerne om den lystfyldte læring (Aarseth, 2014). Ved at påpege, at middel-
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klasseforældre konkurrerer med hinanden om at være socialt engagerede, vi-
ser Bach, at danske forældre er meget optaget af at engagere sig i børnenes 
sociale liv. Det stærke engagement i børnenes sociale liv har også at gøre med 
eller går hånd i hånd med, hvordan rammesætningen omkring trivselsarbejdet 
er blevet institutionaliseret i Danmark. 
 
Selvom ’trivselsmaskineriet’ kan betegnes som en ældre bølge, vil jeg i kapitlet 
vise, at der aktuelt finder en intensivering af forventninger til forældres invol-
vering i trivselsarbejdet sted. En intensivering, som dels handler om involve-
ringsformerne, hvor det ikke længere anses som tiltrækkeligt at støtte op om 
skolefester og børnefødselsdage i klassen. Dels argumenterer jeg for, at det 
handler om en stigende italesættelse af, at forældre skal se deres involvering i 
trivselsarbejdet som en investering i barnets skolegang og læringspræstationer. 
Desuden handler det også om at se sin involvering i ’trivselsarbejdet’ som en 
etisk forpligtelse til at bidrage til forebyggelse af mobning og til at bidrage til 
inklusion af børn med særlige behov. Når opfordringer til forældres involve-
ring i ’trivselsmaskineriet’ ledsages af argumenter om investering og etisk for-
pligtelse vil jeg argumentere for, at det bliver en meget stærk institutionel dis-
kurs, som inkorpereres i forestillingen om, hvordan det ’gode forældreskab’ 
bør udøves.     
 
I det følgende vil jeg vil vise, hvordan Skole og Forældres anbefalinger om 
kontaktforældrenes opgaver spredes til en mangfoldig portefølje af ansvars- 
og koordineringsopgaver i relation til trivselsarbejdet, og også hvor der ek-
splicit eller implicit trækkes grænser for kontaktforældrenes opgaver. Ved at 
fremanalysere idealerne for kontaktforældre arbejdet opnås samtidig et ind-
blik i, hvad forældre forventes at involvere sig i af sociale arrangementer mv. i 
relation til skolen. Dette følges op med en række eksempler på, hvordan ’tri-
velsmaskineriet’ kan sættes i værk, som materialerne har givet indsigt i. Her 
tager jeg udgangspunkt i initiativet Forældrefiduser som det primære eksempel 
på det, jeg vil betegne som intensiverede krav om forældreinvolvering i dette 
’maskineri’. I forlængelse af det ser jeg på, hvilken viden og hvilke eksperter 
som træder frem i materialet, når der argumenteres for forældres involvering i 
trivselsarbejdet. Jeg ser særligt på, hvordan mobbeforskning og ’mobbefor-
skere’ benyttes som viden og eksperter i ’trivselsmaskineriet’. Jeg viser, hvor-
dan deres råd bliver brugt til at bakke op om Skole og Forældres opfordringer 
til forældres involvering i trivselsarbejdet.  
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Til sidst ser jeg på rådene til, hvordan det beskrives, at forældre kan blive til 
ressourcer i inklusionsarbejdet og ser det som en delvis ny opgave i det sam-
lede ’trivselsmaskineri’. Det er en ny opgave, som følger i forlængelse af poli-
tiske målsætninger om inklusion i den danske folkeskole (Ratner, 2011; Røn 
Larsen, 2012; Tetler, Smith, Krab og Kofoed, 2015), som organisationen ar-
bejder aktivt med at bakke op om. I organisationens materialer – både i ma-
gasinet Skolebørn og i en række små videofilm – ser jeg på, hvordan rådene 
skaber idealer for, hvordan forældre kan og bør arbejde for at fremme inklu-
sionen af ’børn med særlige behov’.   

Samlet set ser jeg altså i dette kapitel på, hvordan der produceres råd og vej-
ledninger til forældre om, hvordan de kan (og bør) deltage i skolens trivsels-
arbejde. Det er særligt råd der tematiseres i relation til forebyggelse af mob-
ning, forebyggelse af konflikter i børnegruppen og inklusion af børn med sær-
lige behov. Særligt viser jeg, at styrkelse af forældrefællesskabet er et narrativ, 
som der er store forventninger til kan styrke børns trivsel og læring.    

Trivselsarbejdet historisk og aktuelt 
Først lidt om den historiske rammesætning omkring trivselsarbejdet, som har 
betydet, at der er blevet udviklet idealer, hvor forældrene forventes at stå for 
klassens trivsel. I værket Dansk Skolehistorie (Connick-Smith et al., 2015) vi-
ses det, hvordan der udvikles en arbejdsdeling mellem det faglige og det so-
ciale mellem lærerne og forældrene. Det er en arbejdsdeling som udvikles op 
igennem 00’erne, hvor skolen uddelegerer det ’sociale’ til forældrene med ar-
gumentationen om, at skolen dermed kan koncentrere sig om det faglige og 
undervisningen. Skolen opdager, skriver Connick-Smith, forældre som ’den 
skjulte reserve’, der i stigende grad forventes at stå for mere og mere af det 
sociale (Coninck-Smith et al., 2015, s. 217). Knudsen viser i en anden analyse, 
hvordan forældres ret til indflydelse begrænses til at handle om det sociale 
(Knudsen, 2010, s. 89). Hun viser, hvordan Skole og Samfund (som nu hed-
der Skole og Forældre32) op igennem 90’erne betoner, at skolen står for un-
dervisningen og forældrene for opdragelsen. Dette er ifølge Knudsen også en 
reaktion på, at der i 70’erne var diskurser, hvor forældre ville deltage og spille 
en rolle i formuleringen af skolens undervisning. Det er diskurser, som ud-
grænses op igennem 80’erne og 90’erne (Knudsen, 2010). Nina Hein viser og-

32 Et navneskifte, som skulle illustrere bevægelsen mod at ville være en organisation 
for alle forældre (Andersen, 2016). 
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så, hvordan et skifte i uddannelsespolitikken som følge af PISA-chokket (se 
kap. 2) medførte et større fokus på fagfaglige færdigheder, test og evaluerin-
ger samt et større fokus på et begreb om forældre som medspillere33 fremfor 
passive tilskuere. Manglende opdragelse og det, Hein betegner som en diskurs 
om ”ansvarsfralæggende forældre” (Hein, 2012, s. 162), blev sideløbende med 
kritikken af skolens manglende fokus på det faglige anskuet som en af hoved-
årsagerne til de skuffende resultater i PISA-testene i uddannelsesdebatten i 
starten af 00’erne, og det blev gentaget igen i 2010 (Hein, 2012, s. 161-163). 
Parallelt med denne forældreposition fremanalyserer Hein i lighed med Ravn 
(2008, 2011) og Knudsen (2010) også en diskurs om forældre som forbrugere 
af skolen. Det er på den ene side en konsekvens af udviklingen mod skolen 
som en serviceinstitution på et marked, hvor der skal være frit skolevalg. Men 
som samtidig betyder også, at der udspiller sig diskussioner om de ’krævende 
forældre’, hvis de påpeger problemer eller udtrykker kritik af skolen. 
 
Et af svarene på PISA-resultaterne bliver politiske bestræbelser på at skabe 
klare adskillelser mellem, hvad der fagligt og dermed skolens ansvar, og hvad 
der er socialt og dermed forældrenes ansvar (Hein, 2012, 2016). For Hein at 
se medvirker diskursen om den ansvarsfralæggende forældre til en vanskelig 
position for forældre, som oplever, at deres børns sociale trivsel ikke vareta-
ges i tiltrækkelig krav, fordi de dermed kan blive anskuet som krævende og 
som nogen, der kritiserer noget, som de sammen med de andre forældre selv 
skal tage sig af (Hein, 2012). Det vender jeg tilbage til i de senere analyser af 
forældres arbejde, som levede erfaringer, hvor jeg viser, hvordan en sådan po-
sition kan producere ambivalens og tvivl hos forældre. Her fokuserer jeg i 
første omgang på, hvordan forældre får råd og vejledninger om at tage sig af 
det sociale.   
 
Rammesætningen af det sociale som noget, som forældrene skal tage sig af, 
og som senere bliver tematiseret som arbejdet med trivsel, har nødvendig-
gjort, at nogle forældre skal påtage sig rollerne som dem, som leder trivselsar-
bejdet i de enkelte klasser. Det betyder, at de får (tildelt) særlige positioner i 
forældregruppen som dem, der skal forme og koordinere trivselsarbejdet mel-
lem forældre og mellem forældre og lærerne. Implicit betyder det også, at det 
kommer til at inkludere et ansvar for at styre, påvirke og forme de andre for-
ældre.  
 

 
33 Som jeg også var inde på i forbindelse med analysen af forældrehæfterne ovenfor. 
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Den særlige position er blevet institutionaliseret gennem etableringen af det, 
som kaldes kontaktforældre/forældreråd/trivselsråd, dvs. at en gruppe foræl-
dre tildeles og påtager sig ansvaret for trivselsarbejdet i den enkelte klasse34. 
Som Hanne Knudsen pointerer, kan man se kontaktforældre som dem, der 
får til opgave eller ansvar at ansvarliggøre klassens øvrige forældre (Knudsen, 
2010, s. 92-93). Kontaktforældre som begreb blev i første omgang oprettet i 
forbindelse med indførelsen af skolebestyrelser i 1989, hvor de skulle fungere 
som bindeled mellem bestyrelsen og de enkelte klasser. Siden har det udviklet 
sig til, at det ofte også er dem, som står for sociale arrangementer i klassen 
ifølge en undersøgelse fra 2005 (Connick Smith, 2015, s. 279).   

Kontaktforældre – som bindeled  
I Skole og Forældres materialer beskrives opgaverne og den særlige position, 
som kontaktforældrene tiltænkes i trivselsarbejdet, blandt andet i en guide om 
kontaktforældre35:  

Kontaktforældre udfører en vigtig opgave. De arrangerer sociale aktiviteter, 
som ryster klassen sammen, og de fungerer som bindeled mellem klassens 
forældre, lærere og pædagoger og mellem forældrene og skolens bestyrelse. 
Selv om kontaktforældrene ikke har formelle kompetencer, er de i høj grad 
med til at præge livet i klassen og på skolen (Thomsen, 2015, s. 3).  

 
I guiden beskrives kontaktforældre som dem, der er trivselsansvarlige, og det 
er dem, som forventes:  

 
34 I forbindelse med kampagnen ”Sammen mod mobning”, som blev igangsat i 2004, 
udgav Skole og Samfund i 2008 to publikationer om ’Trivselsambassadører”, som 
blev italesat som nye nøglepersoner i skolens arbejde med trivsel, hvor forældre blev 
italesat som ”den usynlige klassekammerat”. De blev beskrevet som et underudvalg 
under skolebestyrelsen, som skulle arbejde med at udarbejde og iværksætte lokale 
strategier på den enkelte skole. Det var en omfattende rolle med mange funktioner, 
som forældre her frivilligt skulle indgå i (Trivselambasadører, 2008a, 2008b). Jeg har 
valgt ikke at beskrive dette mere indgående, da det i min læsning af materialer fra 
2010 og frem ikke ser ud til, at være en ordning, der har institutionaliseret sig bredt. 
Det ser det i højere grad ud til, at Skole og Forældre koncentrerer sig om kontaktfor-
ældrefunktionen, som dog viser sig at indeholde en del af de opgaver, som trivsels-
ambassadørerne skulle lave. Der er dog skoler, som har indført trivselsambassadør-
ordningen (Skolebørn, nr. 2, 2014).    
35 Kontaktforældre er det begreb, som bruges af Skole og Forældre, men som på de 
enkelte skoler fx også kan blive kaldt trivselsforældre (se fx Akselvool, 2016) eller 
forældrerådsforældre.  
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 (…) at tage initiativ til sociale arrangementer (… ) Tage imod og pleje kon-
takten til nye forældre i klassen (…) Formidle aktiviteter til alle forældrene i 
klassen” (….) og stå for frivillige, praktiske opgaver (Thomsen, 2015, s. 4). 

For kontaktforældrene er det en vigtig opgave at formidle invitationerne til 
alle, også dem, der sjældent eller aldrig er med. Måske ved en ekstra mail eller 
opringning (Thomsen, 2015, s. 4). 

 
Idealet, som inplicit formidles gennem beskrivelsen af, hvad kontaktforældre-
nes rolle er, handler om at deltagelse i og engagement i tilrettelæggelse af so-
ciale arrangementer ses som særdeles vigtigt. I den forbindelse er det ifølge 
guiden en god ide, at kontaktforældrene danner:  

(…) et aktivitetsudvalg, som skal stå for et arrangement om året, og lad opga-
ven gå på tur efter klasselisten, så alle forældre på et tidspunkt i løbet af sko-
letiden prøver at være arrangør (ibid., s. 6).  

 
Kontaktforældrene tænkes også at være med til at formulere dagsorden for 
forældremøder, være ordstyrere og sikre, at der bliver lavet referat. 

 Et forældremøde er netop forældrenes møde, ikke skolens (ibid., s. 5). 
 
Er en af de pointer, som trækkes frem i guiden, og her kan kontaktforældrene 
ifølge guiden være med til at sikre, at de emner, som optager forældrene, 
kommer på dagsordenen. Det er også kontaktforældrene, som kan bringe 
problemstillinger videre til skolens professionelle ved at fortælle om foræl-
drenes oplevelser. Endvidere kan skolen benytte kontaktforældrene som spar-
ringspartnere om aktuelle problemer og ”rammen for livet i klassen” (ibid., s. 
5). Endvidere beskrives en række opgaver og aktiviteter, hvor skolebestyrel-
sen kan bruge kontaktforældrene til at få input, sparre og videregive informa-
tion til. At der er grænser for, hvad kontaktforældrene bør påtage sig, nævnes 
en enkelt gang i guiden.  

(…) handler henvendelsen sig om et bestemt barn eller en bestemt lærer, er 
det uden for kontaktforældrenes område. Kontaktforældrene kan uformelt 
bidrage med løsningsforslag, men laver ikke sagsbehandling. Her skal kon-
taktforældrene henvende sig videre til skolens lærere, pædagoger eller ledelse 
(ibid., s. 7). 

 
Udover denne grænse med ikke at forholde sig til enkelte børn eller lærere, 
men kun ”bidrage uformelt med løsningsforslag” er en anden grænse, at kontaktfor-
ældrenes opgaver ikke handler om at forholde sig til undervisningens indhold, 
men kun til rammerne for det sociale liv. Som det fremgår, er det således ret 
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omfattende, hvad kontaktforældrefunktionen potentielt forestilles at kunne 
bruges til. Grundlæggende konstrueres kontaktforældre som en koordineren-
de funktion for skolen, som er afgørende for at få ’trivselsmaskineriet’ til, at 
fungere. Endvidere kan det også anskues som en position, hvorfra forældre 
kan opnå en særlig social status, hvorfra de kan fremvise deres forældreskab. 
Det fremgår både af Akselvoll og Bachs forskning, at det i praksis kan ses 
som en distinktionsmarkør for de ressourcestærke familier at påtage sig så-
danne opgaver (Akselvoll, 2016, 2018; Bach, 2011). Dil Bach viser i sin af-
handling om veluddannede og økonomisk velstillede mødre, at det at tage an-
svar for sociale aktiviteter kan ses som udtryk for at vise, at man er en ’over-
skudsfamilie’, hvilket anses som en væsentlig værdi for udførelsen af ens 
moderskab (Bach, 2011). Det kunne også anskues som et krævende organisa-
torisk arbejde eller et følsomt ansvarsarbejde med indbyggede dilemmaer, fx i 
relation til at forholde sig til at skulle ansvarliggøre de andre forældre i klas-
sen. Bajric (2017) viser i sit arbejde om kontaktforældrefunktionen, hvordan 
kontaktforældre i hendes undersøgelse giver udtryk for, at det netop er di-
lemmafyldt for dem at skulle tage dette ansvar. Dilemmaer eller problemstil-
linger adresseres ikke af eller i organisationens materialer, hvor funktionen 
som kontaktforældre udelukkende beskrives som sjov og vigtig. Mit formål 
her er ikke at beskæftige mig med kontaktforældrefunktionen som funktion i 
sig selv. I stedet er min pointe, at forestillingerne om kontaktforældre funkti-
onen også implicit viser, hvordan forestillinger om den ideelle forældreinvol-
vering omkring trivsel installeres som en ’sund fornuft’, som institutionalise-
res i samarbejdet mellem skolen og forældrene. Med til denne forestilling hø-
rer forestillinger om, at forældres kendskab til hinanden og deltagelse i sociale 
arrangementer er væsentlige for børns trivsel og læring. Men hvad er det så 
mere præcist for praksisser, som der opfordres til der sættes i gang? Hvordan 
skal (kontakt)forældre hjælpes til at sætte dem i gang? Og hvilke idealer for 
det gode og det mindre gode forældreskab bliver synlige her?  

”Se det som en investering i dit barns skoletid” – opfordrin-
ger til deltagelse i sociale arrangementer 
Guiden om kontaktforældre henviser til hjemmesiden forældrefiduser, som 
organisationen også har flere artikler om i deres magasin.  

På foraeldrefiduser.dk finder du opskrifter på arrangementer lige fra en ska-
belon til indbydelsen til beskrivelsen af de konkrete opgaver, som mindre 
grupper kan løse (Johansen og Carboni, 2013, s. 24). 
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1)Kendskab giver venskab og forebygger konflikter og mobning 
2)Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn 3)Det behøver 
ikke være svært – få fiduserne på www.foraldrefiduser.dk.  (hentet på www. 
foraldrefiduser.dk, den 30. januar, 2017).  

 
Som jeg skrev tidligere, er Forældrefiduser et samarbejde mellem Det Krimi-
nalpræventive Råd, Trygfonden og Skole og Forældre, som skal hjælpe de so-
ciale arrangementer på vej – fx ved at udgive materialer om facilitering af ak-
tivitetsgrupper i forældregruppen (Det Kriminalpræventive Råd, 2014). Lige-
som læringsmålstyring kunne anskues som en institutionel teknologi, som vi 
så på i det tidligere, kan forældrefiduser som initiativ også anskues som for-
midler af en række institutionelle teknologier, som skal med medvirke til ko-
ordinering af forældre, professionelle og børns relationer med hinanden i rela-
tion til skolen. Forældres arbejde med trivsel kan således ses som del af stærke 
politiske bestræbelser på forebyggende og tidlige sociale indsatser (Harrits og 
Østergaard, 2016). Når Det Kriminalpræventive Råd er en central aktør i ar-
bejdet omkring Forældrefiduser, illustrerer det, hvordan der statsligt er en fore-
stilling om, at der kan igangsættes indsatser, hvor forældre kan aktiveres som 
ressourcer, der kan være med til at forebygge kriminalitet på længere sigt.  
 
Hjemmesiden Forældrefiduser formidler en række forslag til, hvilke arrangemen-
ter man kan lave i klassen, som kan medvirke til øget trivsel og fælleskab, fx 
afholdelse af et cykelværksted, halloweenfest, nytårskur og fællesspisning. 
Under parolen ’kendskab giver venskab’ er legegrupper et af de tiltag, som 
beskrives, og som der findes en manual for, hvordan man gør det. Her kan 
man finde tips til, hvordan legegrupperne planlægges, blandt andet med prin-
cipper for inddragelse af læreren til fordeling af grupper og råd om fordeling 
og rotation. Der er en skabelon til at foretage fordelingen, et forslag til et for-
ældrebrev og råd om, hvordan man præsenterer de gode intentioner bag for-
målet med legegrupper for hele forældregruppen36. Det foreslås også, at der 
kan holdes forældrekomsammen uden børn, og her er rådene også specifice-
rede, og der er en manual, som er lige til at gå til.   

”Tour des forældre – på hyggemission. 

 
36 I et andet indlæg på Skole og Forældres hjemmeside havde den daværende for-
kvinde Mette With Hagensen skrevet om legegrupper, at selvom der ikke findes deci-
deret forskning om legegrupper, så ved man fra forskning om tolerance, at det ”har 
langsigtet virkning og stor betydning for børnenes trivsel, tolerance og tryghed”. 
Samtidig skriver hun, at legegruppe er en mulighed, hvis forældrene vil og er motive-
rede for det (Hagensen, Legegrupper, 2015).  

http://www.foraldrefiduser.dk/
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En forældrefest behøver ikke betyde pinlige, akavede situationer eller stor 
kedsomhed. Lad børnene hygge med bedsterne, og kridt skoene til en sjov og 
velsmagende Tour des Forældre.  

Planlægningen trin for trin med huskeseddel mv. (link) 

Invitation til Tour des Forældre (link) 

På cykel eller til fods besøger mødrene to af klassens private hjem, 
mens fædrene besøger to andre.  

Værtsfamilierne sørger for lidt let og god mad. Alle medbringer drikkevarer 
til fælles buffet. Til slut mødes fædre og mødre til en hyggelig afslutning.  

Skeptisk? 

Nogen får sved på panden over at høre det: forældremiddage. Puha. 

Men gør det alligevel og se det som en investering i dit barns skoletid. Det er 
til stor gavn for jeres relationer, måder at tale sammen på, konfliktløsning 
osv. 

 Forberedelse: 2-4 timer til invitation, tilmeldinger, koordinering af værtsfami-
lier, økonomistyring, evt. fælleslokale og indkøb.  

Tidsforbrug: Min. 4 timer. 

Sted: Hos udvalgte værtsfamilier. 

Deltagere: Forældre. 

Pris: Ca. 100 kr. pr. deltager. 

Der sker noget særligt med forældres indbyrdes relationer, når de bliver budt 
indenfor hos hinanden. Et godt kendskab til klassens forældre gør kontakt og 
dialog nemmere – også når det handler om konflikter mellem børnene. God 
stemning mellem forældrene smitter af på børnene (Lokaliseret på hjemmesi-
den, foraldrefiduser.dk. den 15. februar, 2017).37 

 
37 Som visuel illustrator har Forældrefiduser brugt Anders Morgenthaler til både film 
og tegninger i promoveringen. Tegninger af forældre i boblebadet, som følger med 
beskrivelse af forældrefester, hvor en forælder hvisker til sin kone ”Husk nu, vi gør 
det for sammenholdet i Emils klasse” kan ses som en måde at overkomme potentiel 
modstand med humor. Senere diskuterer jeg satiretegninger som ’ballade’ i maskine-
riet, da jeg også mener, at en tegning som denne afspejler problemer i forestillingerne, 
som er på spil i maskinerierne.    

http://www.foraeldrefiduser.dk/sites/default/files/74_FORAELDRERUNDTUR.pdf
http://www.foraeldrefiduser.dk/sites/default/files/Invitation%20til%20tour%20des%20for%C3%A6ldre.docx
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Forældrefidusers mange forslag som fx legegrupper og her forældrefester uden 
børn argumenteres frem og kan ses som en aktiv medskaber af en ’sund for-
nuft’ om involvering med store forventninger til, hvad der kan komme ud af 
det. Det er forslag om aktiviteter, som forsøges institutionaliseret som selv-
følgelig logik og praksis i ’trivselsmaskineriet’, som følger i forlængelse af den 
jo-mere-desto-bedre-logik, som Dannesboe m.fl. (2012) karakteriser som en 
logik for skole-hjem-samarbejdet. Der er samtidig forslag til aktiviteter, som 
alle rykker skolen ind i familiernes hverdagsliv, da det er arrangementer, som 
skal finde sted om aftenen og i weekenderne. Den ’sunde fornuft’ promove-
res gennem argumenter om, at god stemning blandt forældrene smitter af på 
børnene og gør kontakten ved konflikter mellem børnene nemmere at hånd-
tere. Disse argumenter er gennemgående for anbefalingerne om det, som kal-
des ’at styrke forældrefælleskabet’. På undervisningsministeriets hjemmeside EMU 
findes en række eksempler på, hvordan man kan arbejde med trivsel. Et af 
eksemplerne kaldes Forældrehjulet, som er en aktivitetsoversigt over opgaver 
forældre kan/skal tage sig af i løbet af skoletiden, hvor udtrykket styrkelse af 
forældrefælleskabet også indgår. Her pointeres det, at der skal være varierende 
opgaver, som man mindsker risikoen for, at nogle forældre ”står over”, samti-
dig med at det påpeges, at deltagelse er frivillig (Forældrehjulet, 2016 lokalise-
ret på www.emu.dk, 15. februar 2017). 

På Forældrefiduser er der mange anbefalinger til styrkelse af forældrefælleskab, 
og det foreslås også, at man opretter en Facebookgruppe for forældre i en 
klasse, hvilket kan fungere mere smidigt end Forældreintra. Desuden er der for-
slag til indhold på forældremøder, både spil om dilemmaer og holdninger, 
som skal føre frem til forældreaftaler om fx brug af mobiltelefoner, opbak-
ning til samværsregler i klassen, mobning og alkohol. Og der er konkrete for-
slag til, hvordan kontaktforældre og/eller lærerne kan facilitere processer, der 
kan få (flere) forældre til at tage ansvar for sociale arrangementer. På hjemme-
siden kan kontaktforældre og lærere også finde videoer og powerpoint-shows, 
som de kan bruge, når de skal argumentere for, hvorfor det er væsentligt, at 
forældre engagerer sig i ’trivselsmaskineriet’. Ligesom i eksemplet med foræl-
drefester er der også her produceret argumenter, som kontaktforældrene kan 
anvendes i mødet med skeptiske eller kritiske forældre i forældregruppen. 
Hermed er forestillingen, at det kan være en konkret teknik, der kan hjælpe 
kontaktforældrene til at omvende og/eller overbevise eventuelle skeptiske 
forældre. 

http://www.emu.dk/
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Det vil føre for vidt at gå længere ind i de mange ’fiduser’. Pointen her er, at 
tiltag som forældrefiduser illustrerer, hvordan opfordringer til forældre om at 
involvere sig i arbejdet med trivsel er en omfattende og stærk dagsorden, som 
indgår i organisationens aktive policing-arbejde. Det er en dagsorden, som 
kommer til at fremstå selvfølgelig og nødvendig, og hvor det bliver tydeligt, at 
det anskues som en progressiv politisk strategi at udvikle platforme, hvorfra 
forældre og lærere kan hente inspiration og manualer til at få sat endnu mere 
gang i ’trivselsmaskineriet’. Samtidig kan forventningerne om deltagelse og 
engagement i trivselsarbejdet også anskues som del af forestillingen om det 
moralsk gode forældreskab, som anses som værdifuldt af skolen (Akselvoll, 
2018).    
 
At involvere sig i trivselsarbejdet argumenteres frem som værende noget, du 
som forældre skal betragte som en ’investering i dit barns skoleliv’, som vi så det i 
eksemplet med forældremiddagen. Det er en argumentation, som den tidlige-
re undervisningsminister Ellen Thrane Nørby også benytter i Håndbogen. 
 

(…) at forældrene i højere grad engagerer sig. Det er i sidste ende en lille in-
vestering i sammenligning med, hvor meget deres børn kan få ud af det 
(Nørby, 2015).   

 
Nørby fokuserer i sit indlæg på, at forældre skal investere i deres børns frem-
tid ved at engagere sig. Opfordringerne til deltagelse i trivselsarbejdet inde-
holder, som Bajric (2017) påpeger, en stærk etisk rationalitet om at gøre:  

(…) det rigtige på barnets vegne eller handle ud fra barnets bedste (Bajric, 
2017, s. 44).  

 
Og hun viser samtidig, hvordan barnets bedste i en række materialer, herun-
der også i Håndbogen, ofte refererer til forestillingen om at sikre barnets frem-
tid, så det kan klare sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 
Forestillinger om barnets bedste har historisk og kulturelt haft meget forskel-
lige betydninger (Woodhead, 1991). I Skole og Forældres materialer er de 
stemmer, som får taletid, i høj grad fortalere for en investeringstankegang om 
formålet med involveringen, da det udover forebyggelse af kriminalitet er 
barnets læringsudbytte, som argumenteres frem som begrundelse for ’fornuf-
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ten’ af at styrke forældrefælleskabet38. I den forbindelse ser det ud til, at fore-
stillingen om, hvad styrkelse af forældrefælleskabet kan medvirke til, anses for 
den nyeste måde, hvorpå forældre kan aktiveres som en ’skjult reserve’.  
 
Opfordringer til de mange former for deltagelse i trivselsarbejdet, som jeg her 
har skitseret, indgår sammen med ’familielæringsmaskineriet’ som elementer i 
et – historisk set – stadig mere intensiveret forældreskab, som andre har vist 
kendetegner idealerne og forventninger til forældre aktuelt i den vestlige ver-
den (se kapitel 2). Det er opfordringer, som gør mange former for forældre-
involvering til den moralsk rigtige og passende måde at gøre forældreskab på. 
Opfordringernes indvævning i en etisk rationalitet om at gøre det bedste for 
sit barn gør det vanskeligt at argumentere imod. For hvem ønsker ikke eller 
kan ikke se fornuften i at være med til at forebygge mobning, skabe god 
stemning og bidrage til, at børnene udvikler gode relationer med hinanden? 
Og hvis det tilmed øger ens barns læringsudbytte?  
 
På tværs af de forskellige materialer og beskrivelser af diverse tiltag fra Skole 
og Forældre bliver det tydeligt, at der bakkes op om og skabes en fortælling, 
hvor det gode forældreskab udøves ved at deltage aktivt i trivselsarbejdet. Her 
tilbyder institutionaliseringen af kontaktforældrerollen en særlig subjektpositi-
on, hvor du kan blive en særlig god forælder, hvis du også tager ansvar for, at 
de andre tager ansvar. Hermed formidles et ideal om, at forældre, som ikke 
deltager aktivt nok, kan blive hjulpet på vej af de trivselsansvarlige forældre. 
Det skabes altså en skelnen mellem de aktive forældre, som forstår at gøre det 
gode forældreskab og de forældre, som skal hjælpes til at udføre det. Samtidig 
er det et arbejde, som skolens professionelle forventes at opmuntre til at få 
forældre til at tage ansvar for, men som de ellers ikke har noget at gøre med. 
Akselvoll viser i sin afhandling, hvordan skolerne i hendes studie gennem 
skriftlige anbefalinger om forventninger og ved at sætte trivsel på dagsorde-
nen på forældremøder skabte betingelserne for at gøre plads til, at forældrene 
selv kan tage sig af trivselsarbejdet (Akselvoll, 2016, s. 262-263). Det samme 
har jeg set i mit feltarbejde på nogle af de forældremøder, jeg har deltaget i, 
hvor fx forældrefiduser blev anvendt og/eller foreslået anvendt af forældrene 
i flere sammenhænge til at få forældre til at engagere sig. Jeg har selv oplevet 

 
38 Se også Kryger (2015b) for en kritisk analyse om læringsopfattelser i europæiske og 
nationale policydokumenter om familielæring som koblet til en snæver investerings-
logik.   
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det brugt af lærere i forbindelse med forældremøder på mine egne børns sko-
le. Det ser altså ud til, at lærerne også har kendskab til forældrefiduser og 
spreder det til forældrene.    
 
Trivsel ses indirekte som en forudsætning for børns læringsudbytte. En ofte 
brugt frase er, at børn ikke kan lære, hvis de ikke trives. Og her ses styrkelse 
af forældrefælleskabet som en endnu ikke udnyttet ressource, som ’en skjult 
forældrereserve’, som endnu ikke er fuldt aktiveret og dermed kan aktiveres. 
Initiativet Forældrefiduser er således et aktuelt eksempel på, hvordan staten sø-
ger at aktivere forældre og gøre dem til ressourcer for deres børns trivsel og 
læring. Det gøres blandt andet gennem tildeling af projektmidler til interesse-
organisationer, som fx Skole og Forældre. Staten indgår dermed i en aktiv 
’making up’ af forældre som ressourcer gennem tildeling af midler til interes-
seorganisationer.  Interesseorganisationer sætter statens politiske intentioner-
ne om øget forældreinvolvering på arbejde gennem produktionen af forskelli-
ge institutionelle teknologier.  

”Forskning viser, at”… brug af viden i ’trivselsmaskineriet’  
Ligesom i afsnittene om ’familielæringsmaskineriet’ har jeg også været på ud-
kik efter hvilke eksperter og kilder til viden, som anvendes i begrundelserne 
for forældreinvolveringen i ’trivselsmaskineriet’. I materialerne er meget an-
vendt måde at anvende udtryk:  

Vi ved fra forskningen, at sammenhold omkring børn giver sammenhold 
mellem børn (Zepernick, 2014, s. 25). 

 
Ofte argumenteres der, som i dette tilfælde, uden præcise henvisninger til, 
hvad det er for en forskning, der henvises til. Den politiske sprogbrug baserer 
sig ofte på udsagn om meget generelle udsagn om årsagssammenhænge. Et 
eksempel på det er Mette Witt Hagensen indlæg om legegrupper, som handler 
om forskning om udvikling af tolerance blandt voksne mennesker, som bliver 
fremført som årsagen til, hvorfor legegrupper en god ide. 
 
Derudover henviser og beskriver Skole og Forældre en surveyundersøgelse 
blandt forældre, som de selv har gennemført, som viser, at forældrene i un-
dersøgelsen giver udtryk for, at de oplever, at jo mere involveret de er i sko-
lens trivselsarbejde, des større opleves trivslen i klassen (Carboni, 2014b, s. 
18). Endvidere henvises til et systematisk review baseret på randomiserede og 
kvasi-eksperimentelle forskningsdesign om undervisningsmiljø og trivsel som 
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et argument for, at forældre skal inddrages systematisk i skole-hjem-
samarbejdet (Carboni og Halberg, 2014)39. Denne pointe fremføres i re-
viewet, som er resultatet af to undersøgelser af to forskellige forældrepro-
grammer rettet mod børn med socio-emotionelle vanskeligheder (Rambøll og 
Dansk Clearinghouse, 2014). I den praksisrettede publikation med anbefalin-
ger til en såkaldt evidensinformeret praksis (Rambøll Management Consulting 
et al., 2014, s. 4) skriver forfatterne:   

I forhold til de forældrerettede aktiviteter er det en væsentlig pointe, at en ak-
tiv forældreinvolvering er nødvendig, når man skal skabe trivselsmæssige ge-
vinster for de mest ressourcesvage elever og børn (Rambøll et al., 2014, s. 6).  

I Skolebørn bliver denne anbefaling til en generel anbefaling om inddragelse af 
forældre (Carboni og Halberg, 2014, s. 11), selvom reviewet ikke kan sige no-
get om det. Artiklen, hvor reviewet nævnes, omhandler egentlig en kritik af 
metoder, fx den varme stol, som anvendes for at intervenere eller forebygge 
imod mobning på skolerne. Her peger mobbeforsker Stine Kaplan Jørgensen 
på en række utilsigtede konsekvenser i brugen af disse metoder, og i stedet 
anbefaler hun skoler at arbejde med en mere kontekstsensitiv tilgang.  

En skole, der har en systematisk og velgennemtænkt handleplan, som ikke er 
fastlagt, men hvor der er et team, som hele tiden evaluerer. Det ved vi er ef-
fektivt (Carboni og Halberg, 2014b, s. 11). 

I forlængelse af denne pointe bliver reviewet inddraget til at pointere: 

 (…) at det ved vi også fra international og nordisk forskning (ibid., s. 11) 

I genlæsningen af reviewet kan jeg ikke se, at det beskæftiger sig særligt indgå-
ende med dette forhold. De benytter i samme nummer også reviewet til at 
pointere, at:  

 ”Elever trives bedre i skolen når (…) alle parter inddrages i trivselsarbejdet” 
(Carboni og Halberg, 2014, s. 12 og 13).  

39 Reviewet er et af flere, som undervisningsministeriet bestilte i forbindelse med sko-
lereformen 2013, sådan at der kunne arbejdes evidensinformeret med reformens mål. 
At sikre børns trivsel i skolen er et reformens mål. Indførelse af standardiserede triv-
selsmålinger, som børnene skal svare på er en af de grundlæggende institutionelle 
teknologier, som er blevet udbredt som følge af denne målsætning. Fra 2015 blev det 
det obligatorisk for alle skoler at skulle lave trivselsmålinger blandt alle elever (Keilow 
et al., 2014).    
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Her nævnes eller reflekteres heller ikke over, at resultaterne fra undersøgelsen 
om forældreinddragelse stammer fra særlige programmer i andre kontekster 
end den danske (hvilket dog nævnes af forfatterne i reviewet som et forbe-
hold). Det nævnes ikke, hvad det er for typer af indsatser overfor forældre, 
som reviewet omhandler. Spørgsmålet er, om programmer, som handler om, 
at forældrene bliver rådgivet og/eller deltager i aktiviteter målrettet forandring 
af enkelte børns adfærd, som opfattes som problematisk i skolen, kan benyt-
tes til helt generelle anbefalinger om forældres inddragelse i trivselsarbejdet?  

Ligesom reviewet om forældreinvolverings betydning for børns læringsudbyt-
te af Desforges benyttes reviewet også her til policing af opfordringer til in-
volvering uden at nævne forbehold overfor den viden, der er blevet produce-
ret. Det ser altså ud til at reviews baseret på kriterier for evidens baseret på 
videnskriterier fra medicinske forskningstraditioner benyttes selektivt og bli-
ver benyttet som en særlig vidensautoritet til at argumentere for mere foræl-
dreinvolvering i relation til skolen. Det bliver viden, som ophøjes til kunne 
benyttes som almene og universelt gældende opfordringer til, at skolen ind-
drager forældre, og forældre involverer sig i skolen. På denne måde betyder 
benyttelsen af reviewene i policingen af forældre som (endnu uudnyttede) res-
sourcer, at kritiske perspektiver på forældreinvolvering, som kan findes i an-
dre kvalitativt orienterede forskningstilgange, bliver gjort tavse. Denne type 
undersøgelser indgår sjældent i de systematiserede reviews, da de ikke ses som 
valid viden, da de ikke betragtes som valide forskningsresultater i de kriterier 
for evidensbasering, som reviewene ligger til grund for deres udvælgelse. 
Spørgsmålet er, om vi ikke hermed mister muligheden for at diskutere nogle 
af de dilemmaer og ambivalenser, som alle pædagogiske tiltag fører med sig?    

Når den ’nye’ mobbeforskning bliver til ”råd til forældre” 
– alles ansvar eller forældres ansvar? 

Det bedste, du kan gøre for dit barns trivsel i skolen, er det, du kan gøre for 
klassens fællesskab, siger mobbeforsker Helle Rabøl Hansen (Johansen og 
Carboni, 2013, s. 24). 

Det overstående citat benyttes i en artikel, som reklamerer for brugen af for-
ældrefiduser og ligesom i ’familielæringsmaskineriet’ benyttes der altså også 
her eksperter i materialerne til at bakke op om opfordringerne til at involvere 
sig i trivselsarbejdet. Spørgsmålet er, hvad det sker, når forskerne eller forsk-
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ningen ’oversættes’ til råd til forældrene? Hvad betyder det journalistiske for-
mat med særlige ’råd til forældrene’ i en tekstboks ved siden af interviewene?  
Oversættelserne ser jeg som en central del af Skole og Forældres aktive poli-
cing af forældreinvolveringsbudskaber, dvs. skabelsen og vedligeholdelse af 
fortællingen om forældre som nogen, der skal guides til at involvere sig mere i 
barnets skolegang i dette tilfælde i forhold til ’trivselsmaskineriet’. Det er en 
journalistisk teknik, som jeg vil vise, en teknik, som skaber et massivt fokus 
på forældres individuelle handlinger og ansvar. Også selvom budskaberne el-
ler fokusset fx i mobbe- og trivselsforskningen kan anskues som havende sine 
hovedærinder andre steder, fx rettet mod lærernes eller skoleledelsens pro-
blemforståelser, metoder i undervisningen eller organisering af samarbejdet. 
Teknikken om ’råd til forældrene’ medvirker dermed aktivt til ’making up’-
klassifikationerne af forældre som nogen, der anskues som vigtige ressourcer, 
der bør involverer sig i ’trivselsmaskineriet’. Det vil jeg give et eksempel på i 
det følgende.  
 
I et nummer med temaet mobning og trivsel er det mobbeforsker og leder af 
det store mobbeforskningsprojekt Xbus Dorte Marie Søndergaard, som giver 
råd til forældrene om forebyggelse af mobning. Grundlæggende er hendes 
budskab i artiklen, at både forældre og skolernes voksne skal begynde at tæn-
ke på, hvordan de kan være med til ”at ”reparere” det sociale fælleskab på det 
kollektive niveau (Halberg, 2014). Ved siden af artiklen er der en indrammet 
rubrik med række råd til forældrene, som har overskriften: ”Råd til forældrene 
fra Dorte Marie Søndergaard”. Rådene er, at forældre ikke kun skal tænke på 
sit eget barn, men på klassen som helhed, at forældre skal have den indstilling, 
at alle har lov til at være her, og at det skal afspejle sig i alle former for sociale 
aktiviteter, som forældrene tager initiativ til.  

Det nytter ikke, at de marginaliseredes forældre står i et hjørne og skutter sig 
(Halberg, 2014, s. 9). 

 
Disse råd peger i retning af, at forældre skal have en særlig indstilling til for-
ældreinvolvering i relation til fælleskabet i klassen. Det handler nemlig ikke 
kun om at mødes og lave de sociale aktiviteter. Pointen i Søndergaards råd 
handler også om, hvordan man bør forholde sig og omgås hinanden i praksis 
for at forebygge eller intervenere overfor mobning. De næste råd handler om 
forældres forholden sig til deres eget barn. Her opfordrer Søndergaard dels 
forældre til at støtte deres børn i ”at have forståelse for alle børn” (ibid., s. 9) og 
arbejde med at vende børns tolkninger, hvis man som forældre høre om et 
barn, ”som bliver foragtet” (ibid., s.9). Forældre skal også lytte, være opmærk-
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somme på deres eget barns trivsel og stole på barnet, hvis det føler sig mob-
bet (ibid., s. 9).  
Forældre skal altså ifølge disse idealer både være opmærksomme på deres del-
tagelse og bidrag til fælleskabet i klassen, være opmærksomme på deres barns 
fortællinger om andre børn og interagere i forhold til det og være opmærk-
somme på deres eget barns trivsel. De få råd kan anskues som komplekse 
idealer, som fordrer arbejde af forældre med stor sensitivitet, refleksivitet og 
navigeringsevne, både i forhold til klassens fælleskab og i forhold til deres 
eget barns oplevelser. Det er idealer, som viser, at forventningerne til det ’in-
tensive forældreskab’ (jf. kap. 2) er omfattende og går langt ind i forældres fø-
lelsesliv med forventninger om, at de kan og skal forholde sig til børnenes so-
ciale samspil i skolen på bestemte måder. Spørgsmålet er, hvad det betyder, 
når den ’nye’ mobbeforsknings væsentlige og interessante perspektiver og 
opdagelser om betydningen af at se på sociale processer og dynamikker frem-
for individualiserede forståelser af mobning og individualisererede processer i 
interventioner overfor mobning bringes i Skolebørns journalistiske skabelon? 
Medfører formatet ”Råd til forældre” ikke den risiko, at pointerne om at for-
stå mobning i relation til sociale dynamikker i stedet kan medvirke til et for-
øget fokus på forældres individuelle ansvar? Og bliver det ikke til et ansvar, 
som bliver grænseløst og udefinerbart, når det formuleres i denne skabelon?  
 
På trods af at det fremhæves, at mobning er alles ansvar (Halberg, 2014, s. 8) 
eller ”de voksnes ansvar” (Børns Vilkårs kampagne med Trygfonden, se 
Børns Vilkårs hjemmeside) medvirker rådene og de anbefalede institutionelle 
involveringsteknologier i Skole og Forældres materialer rettet mod forældre 
til, at det primært bliver forældres ansvar at få ’trivelsmaskineriet’ til at funge-
re. Som i ’familielæringsmaskineriet’ formidles det som forældre bør gøre, 
som noget, der bare kræver viljen til at engagere sig i styrke klassens fælle-
skab.  

Inklusion som ny dagsorden – at overbevise forældrene   
Som sidste aspekt i ’trivselsmaskineriet’ vil jeg i dette afsnit vise, hvordan de 
politiske bestræbelser på at få sat inklusion af ’børn med særlige behov’ på 
dagsordenen også finder vej til Skole og Forældres materialer med opfordrin-
ger til, hvad forældre kan gøre. I 2013 skriver projektleder Signe Ejersbo fra 
Skole og Forældre i forbindelse med opstarten på en forældrerettet kampagne 
om inklusion i folkeskolen, at:   
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Inklusion er på dagsordenen i stort set alle folkeskoler i disse år. Kommuner-
nes og skolernes håndtering af de nye udfordringer har stor betydning for alle 
elever i klassen, forældrenes oplevelse af skolen, lærernes arbejdsmiljø og 
kommunens økonomi. Men alt for ofte er diskussionerne om øget inklusion 
præget af bekymringer og usikkerhed, og fremtiden beskrives som en udvik-
ling fra slemt til værre og som et spil med mange tabere og ingen vindere. 
Det vil landsorganisationen Skole og Forældre være med til at ændre (Ejers-
bo, 2013, s. 15).  

 
Som vi ser her, vil Skole og Forældre som organisation gerne medvirke til, at 
loven om inklusion fra 2012 kan implementeres, og de problematiserer, at 
”debatten om øget inklusion er præget af bekymringer og usikkerhed”. De ser 
det som en ”nødvendig opgave” (ibid., s. 15), hvor:  

Alternativet er ikke bare værre, det også uacceptabelt, set både fra et etisk, et 
politisk, et økonomisk og et pragmatisk perspektiv (ibid., s. 15).  

 
Skole og Forældre markerer ingen vægtninger af, hvilke perspektiver de læg-
ger mest vægt på, men beskriver, at:   

Kampagnen vil komme alle forældre i møde ved at tage bekymringer alvorligt 
og vise veje til, hvordan skolens forældre kan bidrage til bedre inklusion 
(ibid., s. 16).  

 
Forældres bekymringer skal tages alvorligt, men målet er at finde veje til bedre 
inklusion. Det beskrives, hvordan kampagnen gennem kurser skal give skole-
bestyrelsen redskaber til at få en ”aktiv rolle i skolens inklusionsarbejde” 
(ibid., s. 16), og der skal arbejdes med oprettelse af en hjemmeside, hvor:  

 (…) skolebestyrelser, kontaktforældre og andre interesserede forældre kan 
hente inspiration til deres arbejde med inklusion (ibid., s. 16).  

 
Ligesom i arbejdet med at modvirke mobning anskues styrkelse af forældre-
fælleskabet også her som et centralt indsatsområde. Signe Ejersbo skriver i sit 
indlæg, at det er en:  

(…) vigtig forudsætning for gode faglige og sociale børnefælleskaber (ibid., s. 
16).  

 
Inklusion beskrives i en artikel i 2015 som en dagsorden, som mødes af skep-
sis af forældre, og således refereres her til en undersøgelse blandt 5.575 foræl-
dre til børn i folkeskolen udført for undervisningsministeriet (Carboni, 2015). 
I undersøgelsen så en tredjedel negativt på inklusion, og mange forældre ud-
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trykte bekymring overfor om det faglige niveau ville blive negativt påvirket af 
inklusionsindsatsen. Psykolog Jørn Nielsen udtaler i artiklen, at:  

Det er dokumenteret, at forskellighed kan være med til at øge det samlede 
faglige niveau og berige eleverne på en lang række områder (ibid., s. 9). 

 
 I artiklen problematiseres det, at;  

Forældrene ikke har en tydelig og klar forståelse af inklusion. Undersøgelsen 
viser nemlig også, at to ud af tre forældre ikke kender deres børns skoles til-
gang til inklusion (ibid., s. 9). 

Og det anbefales: 

”Det kan tyde på, at der forestår et ret stort informationsarbejde, hvis man 
ønsker, at forældrene skal trække på samme hammel i inklusionsindsatsen” 
står der i rapporten. (ibid., s. 9). 

 
Ifølge artiklen konkluderes det i rapporten, at:  

Der ligger en vigtig opgave for skolerne i at gå dialog med forældrene og få dem 
overbevist om, at inklusionsindsatsen er til gavn for alle børn (ibid., s. 9).  
 
Skole og Forældre ser det også som deres opgave at være en organisation, 
som medvirker til at overbevise forældrene om, at de kan bidrage til at få in-
klusionen af ’børn med særlige behov’ til at lykkes. I min gennemlæsning af 
materialerne er det bemærkelsesværdigt, hvordan Skole og Forældre i deres 
materialer udelukkende beskriver tiltag om, hvordan der kan arbejdes med 
inklusion ud fra eksempler på ’best practice’40. Hermed medvirkes til at skabe 
fortællinger, som kan understøtte arbejdet med inklusion, hvor forældre ek-
sempelvis ses som medaktører, hvor inklusion beskrives som en gevinst for 
hele klassen, og hvor et højt informationsniveau om børn med særlige behov 
til alle forældre i en klasse ses som en væsentlig forudsætning i hverdagen 
(Frovin, 2015, s. 23). Forældres bekymringer og usikkerhed, som blev nævnt 
som del af debatten i forbindelse med igangsættelse af kampagnen, får sjæl-
dent plads i Skole og Forældres materialer. Ligesom organisationens øvrige 
arbejde om forældreinvolvering kan det derfor ses som en særlig form for 
’overbevisningsarbejde’ uden plads til beskrivelse eller diskussioner af ambi-

 
40 I den forbindelse er det også interessant at se, hvordan eksemplerne på inklusions-
bestræbelser, der fremhæves, knyttes til særlige interventioner som PALS og familie-
klasser, hvilket jeg vender tilbage til senere. 
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valenser og dilemmaer. Det ser derfor ud til, at Skole og Forældre ser det som 
deres opgave at skabe forældre, som kan få den aktuelt besluttede lovgivning 
til, at virke41. I forhold til organisationens arbejde med inklusionsloven i 2012 
(se kap. 1) ser det ud til at være et arbejde, som skal medvirke til at få vendt 
nogle forældres skepsis, usikkerhed og kritik til opbakning og involvering. 
Det ser her ud til, at et afgørende argument er, at inklusion af børn med sær-
lige behov i folkeskolen fremhæves som et initiativ, der kan medvirke til at 
øge det faglige niveau for alle børn. På denne måde bliver inklusion af børn 
med særlige behov også knyttet til en del af den konkurrencestatslige investe-
ringslogik om formålet med uddannelse, hvor det handler om, at det forøger 
uddannelsessystemets effektivitet (se kap. 2). Inklusion af børn med såkaldte 
særlige behov kunne også italesættes som knyttet til et anti-diskriminatorisk, 
ligestillings-, mangfoldigheds- eller rettighedshedsperspektiv for børnene 
(Dyson, 1999). Selvom disse aspekter indgår i filmene i den forældrerettede 
kampagne, er det interessant at se, hvordan der i artiklerne i Skolebørn lægges 
særligt vægt på argumentet om løftet af det faglige niveau for alle børn som 
resultatet af øget inklusion af børn med særlige behov. Desuden er det be-
mærkelsesværdigt, at det er bekymringerne fra forældre om det faglige niveau, 
som der gives stemme til, mens eventuelle bekymringer eller problematiske 
erfaringer i forhold til de politiske inklusionsbestræbelser fra forældre til børn 
med særlige behov ikke gives plads eller reflekteres i materialerne. Set ift. at 
Skole og Forældre også står for den uvildige forældrerådgivning og dermed 
har stort kendskab til sådanne erfaringer, er det bemærkelsesværdigt, at de ik-
ke inddrages. I en analyse af mailhenvendelser konstaterer de således, at om-
kring halvdelen af henvendelser kommer fra forældre til børn med ”psykiske 
og sociale vanskeligheder” (Christensen og Skov, 2016, s 15).      
  
Som interesseorganisation knyttes og knytter Skole og Forældre sig, også her, 
som aktør tæt sammen med statens aktuelle politik, hvor argumentationen 
om, at inklusion styrker alle børns læring, har været fremført. I de næste afsnit 
vil jeg gå tættere på, hvordan forældre opfordres til at involvere sig i inklusi-
onsarbejdet. 

 
41 Her har andre skolepolitiske aktører, fx Autismeforeningen, Ordblindeforeningen 
og foreningen Folkeskoleforældre på forskellige måder kritiseret inklusionsbestræbel-
serne i sammenhæng med implementering af skolereformen for at skabe store pro-
blemer for børnene og forældrene (Hyldal, 2014, Stanek, 2019 og Folkeskoleforældre, 
2017). En feltanalyse af de forskellige ’bruger’-foreningers tilgang og samarbejde med 
staten kunne være interessant, men er ikke indenfor rammerne af denne undersøgel-
se.   



171 

Opfordringer til forældres involvering i inklusionsarbejdet  
Hvordan kan eller bør forældre involvere sig i arbejdet med inklusion af børn 
med særlige behov? er det spørgsmål, jeg ser på i det følgende. Det ene ek-
sempel er fra en Emu-artikel af undervisningsministeriets læringskonsulenter 
Pernille Matthiesen, som bringes i Skolebørn i 2015 om præsentationsrunder, 
og i det andet eksempel går jeg tættere på materialet i den forældrerettede 
kampagne, som kom til at hedde inklusionsklar.dk, som jeg har beskrevet i 
det overstående.  
 
I artiklen ’Præsentationsrunde fremmer forståelsen i forældregruppen’ beskri-
ves en ny praksis på Hellerup skole, hvor nyankomne forældre til børn med 
særlige behov skulle fortælle de andre forældre om deres barns styrker og 
svagheder.  

De nye forældre var alle med på at rejse sig op og fortælle om deres barn, 
men nogle var usikre og nervøse på forhånd. For det er sårbart, når man er 
forældre til et barn, som har en historie, som for eksempel handler om at slå 
andre børn (Matthiesen, 2015, s. 16).  

  
I artiklen beskrives det, hvordan lærerne og pædagogerne havde talt med for-
ældrene om, hvordan de kunne gøre det, sådan at forældrene både fik fortalt 
om deres børns udfordringer og deres kompetencer. 

”Vi har brug for, at forældrene til børn med særlige behov hjælper os med at 
bygge bro til de øvrige forældre” påpeger Rasmus Fangsø. (…. ) ”Vi kan se, 
at de øvrige forældre får en forståelse for det enkelte barn og i højere grad 
bliver omsorgsfulde, stiller spørgsmål og tilbyder deres hjælp i stedet for at 
fokusere på, at noget er for dårligt eller underligt” (ibid., s. 17). 

 
I filmene og i kampagnens øvrige materialer er det også et ideal, at forældre til 
børn med særlige behov skal være åbne om barnets udfordringer og fortælle 
de andre forældre i klassen om det. Samtidig gives der et tip i en boks ved si-
den af artiklen, hvor det anbefales, at præsentationsrunden kunne udvides til, 
at være alle forældre i en klasse, der fortæller om deres eget barn, så alle fik 
mere indsigt i, hvem klassens børn er. Opfordringer til at deltage i en præsen-
tationsrunde med henblik på at skabe større forståelse for hinandens børn er 
et konkret bud på, hvordan forældre kan involvere sig for at skabe trivsel for 
alle børn. I filmene om inklusion og forældresamarbejdet inddrages forskelli-
ge aktørstemmer. Der er børn, forældre, lærere og forskere, som beskæftiger 
sig med inklusion, som fortæller om, hvordan de synes inklusion af børn med 
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særlige behov skal gribes an af både skolen og forældre. Her er argumentet 
ikke, at inklusion har som mål at medvirke til fagligt løft. Det er i højere grad, 
at det dels er en etisk forpligtelse, at alle skal være kunne med i fælleskabet, og 
at alle kan lære noget af hinandens forskelligheder. På forskellige måder bi-
drager de interviewede børn, lærere og forældre til denne fortælling i filmene, 
og filmene afsluttes med åbne spørgsmål om, hvordan fælleskabet kan styr-
kes, som kan diskuteres på forældremøder. Samlet set vil jeg betegne kam-
pagnens budskaber som nogle, der bygger på en fællesskabsdiskurs, en mang-
foldighedsdiskurs og en åbenhedsdiskurs i relation til begrundelserne for, 
hvorfor inklusion af ’børn med særlige behov’ er væsentligt for alle børn. Der 
er en stærk diskurs om at medvirke til at styrke fælleskabet i klassen, som 
minder om rådene i relation til forebyggelse af mobning, samtidig med at 
forældre til ’børn med særlige behov’, som jeg viste før, opfordres til at tage et 
særligt ansvar.  

Et af de steder, hvor diskursen om at støtte op om fælleskabet samles i en 
række råd, er på hjemmesiden, hvor der står, at:     

Som almindelig forælder42 kan du blandt andet støtte fællesskabet ved 
at: 

Tale anerkendende og konstruktivt om andre elever, forældre og lærere der-
hjemme, så dit barn får lyst til at deltage i skolens fællesskab. 

Deltage i arrangementer som fester, juleklip og åbent hus-dage, fordi du der-
med viser dit barn, at det er vigtigt at være med til at bygge fællesskabet op. 

Være åben over for forældre, også dem, der ikke lige ligner dig selv, og ind-
imellem sætte dig ved siden af nogen, du ikke kender, til festerne. 

Deltage i forældremøder og være med til at definere regler og værdier for dit 
eget barns klasse. 

Kommunikere respektfuldt og tillidsfuldt om dine egne børns vanskeligheder 
og/eller dine bekymringer i forhold til andre børn, så problemer kan løses i 
det åbne.  

Åbne dit hjem for alle klassens børn, for eksempel ved at bakke op om lege-
grupper eller opfordre dit barn til at lave legeaftaler med mange forskellige 
børn. (Lokaliseret på hjemmesiden www.inklusionsklar.dk. den 18. februar, 
2017).   

42 At være almindelig forældre henviser her til, at der også er produceret råd til, hvad 
du kan gøre som skolebestyrelsesmedlem.  

http://www.inklusionsklar.dk/
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Idealerne for det gode forældreskab er her forestillingen om, at du her på for-
skellige måder viser dit barn, at du vil gøre noget godt for skolens og klassens 
fælleskab, både ved at tale, deltage, tage initiativ til og udvise engagement og 
involvering på ’passende måder’. Rådene indeholder således også en række 
fordringer til forældre om at have stærke kommunikative og relationelle ev-
ner, samtidig med at man deltager aktivt i en række aktiviteter i og i relation til 
skolen, fx forældremøder, skolefester og legegrupper. Opfordringer til foræl-
dres deltagelse i inklusionsbestræbelserne bliver således en del af ’trivselsma-
skineriet’ logikker, som jeg har beskrevet i de foregående afsnit. Samtidig ud-
vides de til en fordring om, at forældre også bør kommunikere om problemer 
og vanskeligheder med hinandens børn. Det er fordringerne, som formuleres 
særskilt til forældre, som har et barn med særlige behov eller vanskeligheder, 
men også til forældre, som har bekymringer på andre børns vegne. I forbin-
delse med eksemplet med præsentationsrunden fremstår det som en kommu-
nikation, som skolen med fordel kan hjælpe forældrene med.  

Opsamling 
Samlet set skabes der en forestillingsverden, hvor der skabes store forvent-
ninger til, at forældre kan medvirke til at forebygge mobning og konflikter og 
kan medvirke til, at øget inklusion af børn med særlige behov kan lykkedes. 
Det kan de ved at skabe og deltage i fælles trivselsaktiviteter, ved at styrke 
forældrefællesskabet, ved at være gode rollemodeller og ved at kommunikere 
på ’passende måder’ om problemer og vanskeligheder. Hermed intensiveres 
forestillingerne om forældre som ressourcer for deres børns læring og trivsel, 
hvor forældre ses som dem, der kan gøre en afgørende forskel. Min analyse 
viser, at forældreinvolvering omkring trivsel beskrives som noget, der bør sty-
res og formes internt blandt forældrene, og jeg har vist, hvilke former for ak-
tiviteter forældre bør deltage i, og hvilke begrundelser som bliver fremhævet i 
organisationens materialer. Når forældreinvolvering i trivselsarbejdet argu-
menteres frem som en investering i dit barns skoleliv på denne måde, kan det 
også ses som en form for social tvang. Opfordringsstrukturerne og teknik-
kerne til involvering af forældre, som foreslås taget i anvendelse, kan trods 
deres gode intentioner også tolkes som former for institutionaliseret social 
tvang rettet mod forældre, da de knytter sig til tæt til formidlingen af en fore-
stilling om, hvordan du gør det bedste for dit barn. Den indlejrede etiske rati-
onalitet gør det til en selvfølgelighed, som risikerer at gøre andre synspunkter 
illegitime. Ambivalenser eller problemer ved forældreinvolvering berøres kun 
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implicit ved, at rådene sætter fokus på, at du som forælder skal kommunikere 
om skolen, lærerne, de andre børn og forældre på ’passende måder’, hvormed 
det antydes, at det er et problem, hvis du handler på andre måder.   
 
Hvor ’familielæringsmaskineriet’ ser forældre som ressourcer for barnets læ-
ring, som ’læringsassistenter’ italesat som en relation mellem skolen og den 
enkelte familie, bliver forældre som ressourcer for barnet læring som trivsels-
ansvarlige for klassen i højere italesat som et arbejde, der skal igangsættes af 
forældre (med processuel støtte fra læreren). Det skal foregå blandt forældre-
ne, og det ses som et ansvar, de bør påtage sig. Mens skolen i ’familielæ-
ringsmaskineriet’ blev italesat som en tydelig kravstiller til igangsættelse af 
’familielæringsmaskineriet’ som en nødvendighed, for at det kan realiseres for 
alle, bliver skolen og dens professionelle i ’trivselsmaskineriet’ i højere grad 
italesat som en mere perifer ideskaber til procedurer, som forældrene kan an-
vende til at få ’trivselsmaskineriet’ sat i gang. Skolen bliver således til en insti-
tution, der skal uddelegere trivselsansvaret til forældrene og få dem til at tage 
det på sig. 
 
Forældre bliver gennem de mange råd og vejledninger om, hvordan de kan 
medvirke til trivselsarbejdet i og udenfor skolen, dermed gjort til ressourcer 
for deres børns trivsel og læring gennem produktionen af særlige forestillinger 
om at skulle involvere sig meget i dette arbejde. Her forventes det, at de 
medvirker meget aktivt i en hel række aktiviteter og forholder sig på bestemte 
måder til deres eget barn og andre børn i klassen. Set sammen med forestil-
lingerne om ’familielæringsmaskineriet’ har jeg forsøgt at vise, hvordan det 
udvikler sig til at blive en omfattende og kompleks opgave at være forælder til 
et skolebarn. I næste kapitel vil jeg vise, hvordan forventninger til forældrene 
formuleres på særlige måder, når forældre ikke lever op til forventninger om 
at levere det skole- og undervisningsparate barn.  
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Kapitel 7: På tværs af maskinerierne  
I de følgende tre afsnit tager jeg fat på tre aspekter af opfordringer til foræl-
dreinvolvering, som går på tværs af ’familielæringsmaskineriet’ og ’ trivsels-
maskineriet’, hvor det er forberedelse eller reparation af barnet til at kunne 
indgå i skolen, som der fokuseres på. Her handler det om forestillingerne om, 
hvad der skal til for at kunne levere et skoleparat barn, og hvordan forældre 
kan medvirke til at forberede barnet til skolen eller medvirke til at reparere på 
barnets ikke-skoleparathed, hvis det viser sig, at barnet ikke kan honorere 
skolens forventninger. Mens diskurserne om forældres involvering i de fore-
gående afsnit har handlet om, hvordan forældre kan assistere og fremme 
børns læring og trivsel på forskellige måder, handler de næste afsnit i højere 
grad om, hvordan det ikke kun er børnenes læring der er i centrum for invol-
veringsbestræbelserne, men også forældrenes læring i forhold til at være for-
ældre på den rette måde. Norbert Elias’ pointe om, at civiliseringen af børn 
også betød civilisering af forældre anvendes her, som analytisk og empirisk 
udgangspunkt og pointe. I materialet ser det nemlig ud til, at opfattelser af 
barnets manglende civilisering til at indgå i skolen på passende måder fører til 
problematisering af forældres adfærd overfor barnet og til råd eller interventi-
oner, som kan bringe forældrene på rette vej i opdragelsen af deres barn.   
 
I det første afsnit beskrives og diskuteres forestillinger om at kunne levere det 
skoleparate barn, og hvordan der er store forventninger til forældre om at 
kunne udføre et reflekteret og introspektivt forældreskab. I det andet afsnit 
tager jeg fat i problematiseringen af den manglende robusthed hos børn, der 
beskrives som noget, der enten skyldes forældres overbeskyttende eller deres 
overservicerende adfærd, og i det tredje afsnit beskriver jeg, hvordan adfærds-
regulerende psykoterapeutiske interventioner som familieklassen og PALS 
(Positiv Adfærd i Læring og Samspil) introduceres som nye arbejdsformer, 
som skal medvirke til at involvere forældrene i skole-hjem-samarbejdet. Sidst i 
kapitlet skiftes perspektivet til at se på, hvordan der i materialerne også indgår 
stemmer, som repræsenterer en anden form for ambivalens i beskrivelserne af 
involvering og samspil med skolen, end der ellers gives plads til, når forældres 
arbejde tematiseres i materialerne. Jeg kalder disse stemmer for ’ballade’ i ma-
skineriet, og jeg viser, hvordan de kan anskues som ballade, som skaber 
sprækker og rod i det velsmurte maskineri. Det er stemmer, som er marginale 
i den forstand, at der er meget få af dem i materialet.   
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Det skoleparate barn og det introspektive forældreskab 
Et af afsnittene i Håndbogen handler, som jeg allerede nævnte i kapitel 4, om 
skolestart og om skoleparathed. Her det tydeligt, at der er mange færdigheder, 
som barnet skal have, og at det ses som del af forældres arbejde at kunne le-
vere det ’skoleparate barn’. Skoleparathed har været et omdiskuteret emne i 
mange år, og undervisningspligten blev i 2005 ændret til at begynde det år, 
barnet fyldte seks år, og i mange kommuner er det blevet vedtaget procedurer 
for skoleudsættelse. De fleste børnehaver i Danmark har nu ”før-skole-
grupper” eller ”storegrupper” (Andersen, 2013), som skal medvirke til at gøre 
overgangen til skolen nemmere. Mange kommuner har indført procedurer for 
skoleparathedsundersøgelser og handleplaner, hvis barnet ikke bliver vurderet 
klar til skolen ud fra forældrenes eller daginstitutionens vurderinger i første 
omgang. Det politiske ønske har været, at børn skulle starte tidligere i skole, 
og børnehaveklassen skulle gøres mere faglig og sikre børn en bedre overgang 
til skolen, deraf navnet 0. klasse som erstatning for begrebet børnehaveklas-
sen, som blev gjort obligatorisk i 2009 (Christensen, 2020).  
De pædagogiske diskussioner om skoleparathed har typisk handlet om to for-
skellige synspunkter, som kan formuleres i spørgsmålet: Er det børnene, der 
skal være klar til skolen, eller skolen, der skal være klar til børnene? (Christen-
se, 2020).  

Børnehaveklassens forandring fra et sted, hvor børn langsomt skulle vænne 
sig til skolens rum og arbejdsformer, til en mere fagfaglig orienteret tilgang 
tyder på, at kravene til, at børnene skal være parate til at kunne indgå i en me-
re fagfaglig orienteret skole, er blevet mere tydeligere de senere år (Christen-
sen, 2020).  

Håndbogens anbefalinger bygger udelukkende på, at børn skal være klar til sko-
len, da skolens krav og forventninger fremstilles som nogle, der allerede er 
etableret, relativt fastlagte og ikke er til forhandling. Afsnittet om skolepara-
thed til forældre i Håndbogen følger således et politisk og samfundsmæssigt fo-
kus på skoleparathed som et særligt indsatsområde, som forældre og daginsti-
tutioner skal arbejde frem mod. I Håndbogen er der en længere liste med detal-
jeret beskrevne færdigheder, som børn gerne skal kunne inden de starter i 
skolen (fx sproglige, fin- og grovmotoriske færdigheder, interesse for tal og 
bogstaver og kunne sidde stille i 20 minutter). Selvom det pointeres, at listen 
over færdigheder ikke skal ses som en facitliste, og børnene ikke skal til eksa-
men, kan en sådan liste alligevel anskues som et kulturelt vindue til en række 
diskursive standarder. Forældre skal vurdere deres barns færdigheder og etab-
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lere forventninger til dem på baggrund af en form for ”pensum”. Men det il-
lustrerer også en paradoksal og tvetydig kulturel logik om, at forældre skal an-
vende dem som rettesnor, uden at de samtidig udsætter barnet for et pres for 
at leve op til kravene. På den ene side skal forældrene medvirke til, at børnene 
præsterer på de givne mål, men de skal samtidig sørge for, at børnene ikke 
mærker, at der er dette præstationspres. Idealet er, at barnet skal hjælpes til at 
leve op til etablerede standarder om skoleparathed, men at barnet skal ikke 
opleve det som et pres.  
 
Håndbogen kommer som sagt ind på mange færdigheder, som barnet skal have. 
Omfanget af forskellige områder skaber i sig selv fokus på, at forældre (i sam-
arbejde med daginstitutionen) skal skabe et barn, som hele tiden udvikler sig 
efter nogle standarder for, hvordan børn skal være. Omfanget af færdigheder 
får her karakter af at pege på et nærmest uendeligt refleksivt, kropsligt og 
praktisk arbejde, som forældre skal udføre for at gøre deres barn skoleparat. 
Som forældre fordres det, at de konstant skal udøve et forældreskab mellem 
et ideal om barnecentreret opdragelse, dvs. at have fokus på og øje for bar-
nets potentialer, og et krav om at skulle styre aktiviteterne mod særlige mål, 
hvor de etablerer den rette mængde af udfordringer for barnet, for at barnets 
potentialer kan udvikles og forløses (Stefansen, 2008). Implicit etablerer og 
formidler håndbogen en forestilling om, at forældre skal gøre hele barnets ad-
færd til genstand for vurderinger om barnets skoleparathed og iværksætte til-
tag (i samarbejde med daginstitutionen), som skal gøre barnet parat til at kun-
ne starte i skole, hvis de ikke lever op til standarderne. Tiltag, som både kan 
rette sig mod at lære barnet nogle manglende færdigheder, som de ikke har, 
og/eller rette sig mod forældrenes selv. Her vil jeg som eksempel fremhæve 
forestillingen om barnets selvstyring, hvor forældres arbejde særligt bliver 
genstand for problematisering og kategorisering.  
  
I Håndbogen (Hejgaard, 2008) betones det særligt, at barnet skal besidde en 
vis grad af selvstyre, når barnet skal starte i skole, hvis barnet ikke skal: 

 (….) opleve sig ganske fortabt i et forvirrende og uoverskueligt univers. 
(ibid., s. 10). 

 
og barnet skal: 

 (…) kunne styre sig, så det fx ikke utålmodigt råber på læreren efter hjælp. 
(ibid., s. 12). 
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 Som forældre gives råd til, hvordan du skaber dette barn, fx ved at: 

Du lære det at skiftes, at dele og i det hele taget tage hensyn til andre ved selv 
at være sådan. Forældre har kolossal betydning, som rollemodel. (ibid., s. 14).   

Det er især det sidste opsamlende udsagn, jeg hæfter mig ved i forbindelse 
med beskrivelsen af, hvordan man som barn lærer at styre sig selv. Pointen 
om, at forældre er vigtige rollemodeller, er gennemgående i organisationens 
materialer, hvor det pointeres, at forældres adfærd har meget stor betydning 
for børnenes ageren i skolen og altså her i forhold til deres parathed til at star-
te i skole. At børn kan styre sig selv handler altså om, at man som forælder 
har en adfærd, hvor man også kan styre sig selv, fordi barnet lærer af en, fordi 
man er rollemodel. Rådene ligger således op til, at man udover at vurdere ens 
barns færdigheder også bør rette et introspektivt blik imod ens egen adfærd, 
fordi forestillingen er, at ens egen adfærd transformeres over i barnet. Implicit 
er det ens forældreadfærds skyld, dvs. ens rollemodeladfærd, hvis barnet ikke 
er skoleparat. I sig selv kan det forekomme plausibelt, at børn imiterer foræl-
dres adfærd, og at forældres adfærd har stor betydning for børns måde, at for-
stå sig selv og andre på og forskellige ældre socialiseringsteorier vil også ar-
gumentere for, at det må forholde sig sådan43. Men samtidig betyder ideen 
om forældre som rollemodeller også, at børns sociale samspil og evne til at 
indgå i disse i en anden institutionel kontekst forstås som primært knyttet til 
forældres opdragelse af deres barn fremfor at diskutere, hvad den institutio-
nelle sammenhæng børn indgår i sammen med andre børn og voksne også 
betyder. I afsnittet skriver de videre, at: 

 (…) forældre har en stor opgave med at lære deres barn, at være sig selv, i 
afbalanceret og ligeværdigt samspil med andre. (ibid., s. 14). 

Teksten etablerer på denne måde komplekse forventninger til forældre, og det 
kan anskues som opfordringer til et introspektivt orienteret forældreskab, 
hvor man som forælder hele tiden må stille (umulige) spørgsmål, der kan sæt-
te en i tvivl. For hvordan lærer man sit barn at være sig selv og i afbalanceret 
og ligeværdigt samspil med andre? Og hvad betyder det egentlig?  
Videre fremhæves det, at det er vigtigt ikke at være overbeskyttende, fordi: 

 Undersøgelser viser, at den slags børn klarer sig mindre godt i skolen. (ibid., 
s.14).

43 Mens nyere socialiseringsteorier vil problematisere denne forståelse, som en enty-
dig eller god forklaringsmodel (Dencik, 1999).  
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Der er ingen nærmere henvisning til, hvilke undersøgelser der her refereres til.  
Og det pointeres også, at det også er vigtigt ikke at være overservicerende, 
fordi: 

 (…) overservicerede børn har lært, at andre springer for dem. De vil have 
svært ved at indgå i ligeværdige samspil med andre børn og at acceptere reg-
ler, både skolens og legens (ibid., s. 14).  

 
og barnet skal være:  

(…) personligt robust, så det kan gøre sig gældende blandt de andre børn. 
(ibid., s. 14). 

  
Det er derfor vigtigt, ifølge Håndbogen, at barnet har haft pligter derhjemme 
og har fået passende udfordringer, og at du kan:  

 (…) slippe din styring, og lade barnet styre sig selv i det omfang, det er i 
stand til.(ibid., s. 14).  

 
 Det anbefales derfor, at du kan: 

 (…) gribe i egen barm og tjekke, om du hører til de alt for servicerende eller 
overbeskyttende forældre og rent faktisk forhindrer dit barn i at gøre de erfa-
ringer, det har brug for” (ibid., s. 18). 

 
Med reference til etnologen Karen Ida Dannesboes begreb om at kunne ud-
øve et ’passende engagement’ i skole-hjem-relationerne bliver det for mig ty-
deligt, at det at gøre sit barn ’skoleparat’ også er et arbejde, der ifølge idealer-
ne skal mestres med et ’passende engagement’. Om forældre udfører et ’pas-
sende engagement’ i forhold til at være overservicerende eller 
overbeskyttende kan du ifølge Håndbogens anbefalinger finde ud af ved at in-
trospicere dine egne adfærdsmønstrer. Hvis du har mønstre, hvor du er over-
servicerende eller overbeskyttende, er det mønstre, som du bør ændre, da de 
har en uheldig indflydelse på barnets adfærd. Ved læsningen af Håndbogens an-
befalinger får man fornemmelsen af, at der er tale om et krævende balance-
ringsarbejde mellem forskellige krav. 
 
I Håndbogen gøres arbejdet med skoleparathed til en særlig vigtig passage, som 
forældre bør interessere sig for med særlig opmærksomhed. Overgangen til 
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skolen præsenteres nemlig som et stort brud med daginstitutionens praksis-
former og som en særlig vigtig institution, fordi det  

(…) at gå i skole rummer et andet alvor end at blive passet i en børneinstitu-
tion (Hejgaard, 2008, s. 8).  

At gøre sit barn skoleparat er således indlejret i stærke kulturelle forestillinger 
om at gøre sit forældreskab med en passende fornemmelse og evne til at ba-
lancere opdragelsen mellem det, Håndbogen kalder ”krav og støtte” (ibid., s. 14), 
og sikre, at du som forældre hverken bliver for overbeskyttende eller for 
overservicerende, når barnet skal overgå til et liv med ’et andet alvor’. Diskur-
ser om forældre som overbeskyttende eller overservicerende er diskussioner, 
som optræder i mange forskellige sammenhænge44, hvor forældres indsatser 
diskuteres, og ses således også i Skole og Forældres materialer45. Her ser det 
særligt ud til, at forældres arbejde med at kvalificere barnet til at blive person-
ligt robust, så det kan klare sig i skolen, er et indsatsområde, da det særligt 
problematiseres, at mange forældre ikke har formået at løfte denne opgave. 
Dette indgår i en bredere kulturel fortælling og diagnostik om, at børn tidlige-
re var mere robuste (og dermed implicit fortalt mere skoleparate), men at den 
moderne såkaldte ’curling’-forældreopdragelsesstil forhindrer børn i at blive 
robuste.  

Robusthed som et spørgsmål om selv 
”at finde ind i klassen” 
Robusthed og skolestart behandles også som et tema i en artikel i Skolebørn i 
2012 med overskriften.  

”Robuste børn finder selv ind i klassen”. (….) 

Skoleåret – og skolelivet – er kun en uge gammelt, og alligevel finder Gustav 
på 5 år selv ind i klassen til resten af 0.A, da han har parkeret cyklen i stativet 
foran Mårslet skole. Nu er han nemlig en stor skoledreng, så det kan han 
selvfølgelig sagtens. Til far Palle Villesen Fredsteds store overraskelse. Han 

44 Eksempelvis i forlængelse af Per Schultz Jørgensens bog ”Robuste børn” (Jørgen-
sen, 2017) var der en mængde artikler, radioudsendelser og tv-interview, hvor foræl-
dres indsatser blev problematiseret.  
45 Problematiseringen af danske forældres mangel på evner til at skabe ’robuste’ børn 
ses med forskellige vinklinger også i interview i Skolebørn med den kinesiske tv- vært 
og coach Xinyin Ren Gudbjörgsson (Carboni, 2014c), med tv-vært og tidligere jæger-
soldat B. S. Christiansen (Carboni, 2013f) samt psykolog John Halse (Klebak, 2015b). 
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troede ellers, at Gustav ville kræve at blive fulgt helt ind til stolen i mindst et 
halvt år, ligesom storebror Viktor blev det. (Thuesen, Skolebørn, nr. 4, 2012, 
s. 3). 

 
At Gustav selv skal ind i skolen beskrives som et nyt initiativ fra skole, som 
har sammenhæng med kommunens vision om at skabe robuste og livsduelige 
børn. Det interessante er ikke det nye initiativ i sig selv, men den argumenta-
tion for initiativet, som præsenteres i artiklen:  

Baggrunden for skolens fokus på robuste børn skal findes i VKO-regeringens 
mål om, at 95 % af en årgang skulle have en ungdomsuddannelse. Da Mårslet 
skole målte, hvor mange af eleverne, der gik i gang med en uddannelse efter 
9.kl, var det næsten 100 %. Men tre år senere viste det sig, at under 80 % 
havde gjort uddannelsen færdig. Bestyrelsen og ledelsen spurgte sig selv hvor-
for. – Er det fordi skolens børn lever i en osteklokke, hvor der er for meget 
service på? Mestrer de ikke de forhindringer, de møder, fordi forældrene har 
fjernet dem gennem hele deres barndom? spørger Skoleleder Bodil Hvid. 
(ibid., s. 4).  

 
Videre berettes der i artiklen om, at skolen i de senere år har oplevet, at for-
ældre gør flere og flere ting for deres børn:  

 (…) helt op til 3. klasse følger de stadig børnene ind til stolen. (ibid., s.4). 
 

Vi forstår med ordet ”helt og stadig”, at det ikke er et passende engagement, 
som forældrene her har udvist. Artiklen forbinder sig altså til fortællingen om 
de overservicerende og overbeskyttende forældre, som i andre sammenhænge 
(i medierne og praksisrettet faglitteratur om samarbejde) er blevet kaldt ’cur-
ling-forældre’ (Hougaard, 2000; Halse og Rasmussen, 2006; Jørgensen, 2017, 
se også Hein, 2012 for en inspirerende analyse). Her forbindes denne fortæl-
ling til, hvorfor børnene fra skolen ikke gennemfører ungdomsuddannelse i så 
høj grad, som den politiske målsætning intenderer. Den antagne sammen-
hæng mellem, at det er forældrenes adfærd overfor deres børn ift. at gøre dem 
robuste, som resulterer i den ikke gennemførte ungdomsuddannelse, er inte-
ressant i forhold til den tidligere nævnte forældredeterminisme. Det er ikke 
ideen om, at børn selv skal gå ind i klassen, som jeg i sig selv finder bemær-
kelsesværdig: Der findes mange forskellige kulturelle traditioner for at afleve-
re børn til skole (se eksempelvis Palludan, 2009), og forandring af og spørgs-
mål til kulturelle traditioner om fx aflevering af børn kan sagtens være me-
ningsfulde. Men den fremførte monokausalitet i forhold til at indføre tiltaget, 
med henvisning til at det skulle have indvirkning på de unges gennemførsel af 
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ungdomsuddannelserne, hvor der bestemt også kunne være andre forklarin-
ger på de unges frafald eller uddannelsesskift (se fx Steno, 2015) finder jeg 
bemærkelsesværdig. For hvad er det kulturelle budskab mere grundlæggende 
her? Problematiseringen af forældre, der følger børn i skole blev også til en 
avisartikel i de landsdækkende medier i efteråret 2015, hvor det blev proble-
matiseret, at forældre forstyrrede undervisningen, når de afleverede deres 
barn i skolen, hvilket gjorde, at undervisningen blev mindre effektiv (Berling-
ske Tidende, 2015). På den ene side skal forældre altså involvere sig mere i 
deres børns skolegang (komme mere på banen, jf. Hein, 2012), men på den 
anden side skal de vide, hvad der anses for et være det ’passende engage-
ment”, når de kommer på banen. Her ser det ud til, at aflevering af børn til 
skolen (i parentes bemærket det eneste tidspunkt hver dag, hvor lærere, børn 
og forældre fysisk kan være samme sted) bliver til en kulturel grænsemarkør 
for, hvad der anses for passende og upassende engagement. Artiklerne om at 
aflevere sit barn ved skoleporten, og at forældre følger deres barn ind i skole-
klassen om morgenen, er eksempler på, hvordan skolen ønsker at markere en 
grænse ved at argumentere indenfor en diskurs om skabelsen af det robuste 
barn, som børn aktuelt er i risiko for ikke at udvikle sig til. Forældre skal lade 
være med at involvere sig i denne sammenhæng, fordi de dermed bliver anses 
for at være for ’overservicerende’ og/eller for at være forstyrrende for under-
visningen. Det er også en grænsemarkør, som fortæller en større historie om 
relationer mellem skole og hjem. Om hvordan det er relationer, som altid er 
til forhandling, hvilket gør en nysgerrig på, hvordan disse grænser skabes og 
hvorfor de skabes. Med udgangspunkt i Skole og Forældres materialer ser det 
ud til at være en stærk dagsorden er, at skolen bør påtage sig et større ansvar 
for, at opdrage forældrene end der har været behov for tidligere46, hvilket føl-

 
46 En dagsorden, som politikere fra forskellige partier også har bakket op om 
de senere år. Forældrene må mere på banen og tage mere ansvar, lyder det (se 
Hein, 2012; Kryger, 2008). Undervisningsminister Merete Riisager udtaler i en 
tale på KL’s børnetopmøde i februar 2017: ”Noget andet, meget håndgribe-
ligt, er, at der er for meget uro og larm i klasseværelserne. Og følgeforsknin-
gen peger ikke overraskende på, at det giver lavere faglige resultater og dårli-
gere trivsel blandt eleverne. Det duer ikke! Og her skal I kommuner få foræl-
drene mere på banen. Dannelse er netop også, at man viser respekt for andre 
– både for sine klassekammerater og for læreren. Det er og bliver forældrenes 
ansvar at opdrage deres børn. Det skal I fortælle dem. (Riisager, 2017 
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Indlaeg-af-M/2017/170202-
Det-talte-ord-gaelder hentet den 8. februar 2017).  

 

http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Indlaeg-af-M/2017/170202-Det-talte-ord-gaelder
http://uvm.dk/%7E/UVM-DK/Content/News/Indlaeg-af-M/2017/170202-Det-talte-ord-gaelder
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ger i forlængelse af politiske debatter om øget forældreansvar. Denne dagsor-
den handler de næste afsnit om.  

Adfærdsregulerende psykoterapeutiske interventioner  
i forældreinvolveringen 
Bevægelsen mod, at skolen skal påtage sig en mere eksplicit opdragelse af 
forældre, samt problematiseringen af (nogle) forældres manglende evne til at 
tage det passende forældreansvar har flere peget på bliver en samfundsmæssig 
tendens op igennem 1990’erne og 00’erne. Det sker blandt andet gennem 
lovgivning om styrkelse af forældreansvaret, som blev besluttet i 2006, hvor-
efter kommunerne fx kan pålægge forældre kontrakter om, hvad de skal gøre, 
og trække forældre i børnepenge, hvis de ikke overholder aftalerne i kontrak-
terne (Knudsen, 2010; Kruger, 2008, s. 34-35; Egelund, 2006). Det er også en 
bevægelse, der ses, ved at kommuner og skoler udvikler interventioner til øget 
forældreinvolvering med inspiration fra engelske og amerikanske familie- og 
forældreinvolveringsprogrammer (Servicestyrelsen, 2011; Grumløse, 2014). I 
disse interventioner bliver det tydeligt, at idealet er at forældre skal involvere 
sig mere i deres børns skolegang, hvor de skal lære at tage deres 
forældreansvar på sig på nye måder gennem deltagelse i særlige 
involveringsprogrammer inspireret af adfærdsregulerende og 
psykoterapeutiske tankegange. Denne logik afspejles også i to artikler i Skole-
børn, som handler om to specifikke interventioner, hvor forældre bliver invol-
veret på nye måder foranlediget af skolens opfordringer, som jeg vil opholde 
mig ved i det følgende. I den ene artikel beskrives en skole, som arbejder med 
interventionen Familieklassen, som retter sig mod særligt gruppe børn, som har 
det svært i skolen. I den anden artikel er det en skole, som arbejder med pro-
grammet PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil)47, som retter sig mod 
retter sig mod alle børn og forældre. Jeg vil i det følgende vise, hvordan det i 
begge artikler beskrives, hvordan forældre bliver hjulpet til at kunne påtage 
sig deres forældreansvar gennem deltagelse i de to forskellige interventioners 
psykoterapeutiske inspirerede arbejdsformer. I begge artikler beskrives det 
som interventioner, som forældrene er meget positivt indstillede overfor og 

 
47 PALS er et norsk koncept, som henter sin inspiration fra modellen PBRIS (”The 
School-Wide Positive Behavior Intervention and Support”) udviklet i Oregon i USA 
(Aabro, 2016, s.110).  
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får stort udbytte af48. Familieklassen og PALS er begge interventioner, som i 
de senere år er blevet mere og mere udbredte i den danske folkeskole (Knud-
sen, 2010; Smits, 2010; Aabro, 2016), og som begge kan siges at trække på et 
behavioristisk tankesæt i den måde den praktiske udførelse af interventioner-
ne beskrives på.    

Vi kan godt lave skole uden forældrenes medvirken. Men hvis vi skal lave god 
skole, må forældrene med. Det er de kommet. (Jack, 2012, s. 13). 
 

Udsagnet om at få forældrene med er fra en skoleleder i artikel om familie-
klassen, som hedder ’Far og Mor med i skole’, og som beskriver det udvik-
lingsprojekt, som skolen har haft med at oprette en familieklasse på skolen.  
 
Hvordan kommer forældrene med i skolen og hvorfor? I artiklen beskrives 
familieklassens mål på følgende måde:  

Kolind Centralskole opstiller fem mål for familieklassen. Projektet vil: 

-bevare barnets tilknytning til klassen 

-give forældrene mulighed for et medansvar for barnets forandring i skole 

-få barnet aktiveret og ansvarliggjort for egne handlinger  

-gøre forandringerne målbare 

-kigge fremad og se muligheder (Jack, 2012, s. 13). 
 
Familieklassen beskrives altså som en måde, hvorpå skolens ’integrationspro-
blemer’ med et barn kan håndteres på en ny måde. Forestillingen er, at foræl-
dre gennem deltagelse i familieklassen får en mulighed for at tage medansvar 
for, at barnet kan forandre sig, så de kan bevare deres tilknytning til klassen. 
Samtidig tydeliggøres det, at det, forældre skal tage medansvar for, er at akti-
vere og ansvarliggøre barnet for sine egne handlinger. 
 
I artiklen beskrives, hvordan skolelederen ser familieklassen som en måde:  

at organisere en hurtig indsats overfor udfordrende eller udfordrede børn. Og 
her skal forældrene på banen (Jack, 2012, s. 14). 

 
48 Hvilket er i overensstemmelse med budskaberne i de artikler jeg har fundet om in-
terventionerne i lærerens fagblad og øvrige avisartikler fx Lauritzen, 2012, Thomsen, 
2015).   
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Og det beskrives, hvordan forældrene inddrages i arbejdet med det målbare: 

Forældrene påtager sig i familieklassen en del af ansvaret for indlæring og ad-
færd. De giver børnene point på et skema ud fra det enkelte barns personlige 
mål, som er slået op i klassen. Målene er typisk noget med opførsel og med at 
huske ting og ikke noget fagligt (ibid., s. 14). 

I artiklen møder vi Lasse og hans far Karsten, og det beskrives, hvordan Las-
se er blevet glad for at lave lektier, og at han har ’lært at respektere lærerne’, 
efter at han har været på det 12 uger lange familieklassekursus sammen med 
sin far (ibid., s. 14). Deltagelse i familieklassen kan således ses som en art re-
paration af Lasses manglende forudsætninger for at gå i skole. Forældrenes 
aktive rolle ses som den væsentligste årsag til børnenes forandring. Den akti-
ve rolle beskrives blandt andet ved, at forældrene giver hinanden gode råd 
indbyrdes ved blandt andet at diskutere situationer, som opstår i familieklas-
sen.  

Engang imellem kan vi finde på at provokere. På et tidspunkt sagde en foræl-
der at hun stod helt magtesløs over for sin datter, når pigen oplevede et ne-
derlag og gik totalt i baglås. Vi konstruerede så en situation hvor pigen fik et 
nederlag. Hun reagerede, som hun plejede. Vi spurgte, om vi må spørge de 
andre forældre om gode råd. Det måtte vi godt. I fællesskab fandt vi en løs-
ning (ibid., s. 15).  

At konstruere en situation, hvor et barn får et nederlag, hvor man derefter 
kan diskutere episoden med de andre forældre i familieklassen, er et eksempel 
på, hvordan psykoterapeutiske arbejdsformer bliver en del af skole-hjem-
samarbejdet, som skolens lærere skal stå for49. I dette tilfælde som en arbejds-
form, hvor forældrene blandt andet forventes at skulle rådgive hinanden ud 
fra en række principper. I familieklassen er det en intention at skabe en særlig 
atmosfære af åbenhed og fortrolighed blandt forældrene, der kan gøre denne 
rådgivning af hinanden mulig.   

Vi skaber et rum, hvor det er helt legalt at være helt åben. Samtidig lærer nog-
le forældre at sætte grænser over for deres børn og få en bedre dialog med 
dem. Og børnene hjælpes til at få en retning på deres skoleliv (ibid., s. 15). 

49 Et andet tegn på den stigende opmærksomhed på psykoterapeutiske metoder i sko-
le-hjem-samarbejdet ses også i de anbefalinger til indsatser, som et review om foræl-
dreinddragelse kommer med (Egelund og Dyssegaard, 2016).   
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Når forældrene inviteres ind i skolen på denne måde, producerer det samtidig 
implicit en fortælling om nogle forældre, som ikke har sat passende grænser 
for deres børn eller evnet dialog med deres barn. I artiklen er der fokus på, 
hvordan forældre gennem dialoger mellem forældrene om opdragelsespro-
blemerne og med familieklasselæreren som en slags proceskonsulent kan ud-
føre deres forældreskab på en bedre måde. Det beskrives også, at det for for-
ældrene:  

(…) ligefrem kan være gavnligt at rette på andres børn og kommentere an-
dres forældre ageren. Man kan endda bytte børn. (Jack, 2014, s. 15). 

 
Forældre, som kommer på et familieklassekursus, forventes dermed også at 
skulle (lære at) forholde sig til andre forældres opdragelsesformer gennem be-
stemte opfordringsstrukturer til involvering. Interventionen udvider dermed 
forventningen om forældreinvolvering til ikke kun at kunne handle på en an-
den måde over for sit eget barn, men også til at forældre involverer sig aktivt i 
andre forældres opdragelsesformer og problemer med deres børn.    
  
Hvor familieklassen retter sig mod en særlig gruppe børn, som i det ovenstå-
ende blev beskrevet som udfordrerede eller udfordrende børn, og deres for-
ældre, så retter PALS sig imod alle børn og forældre på en skole, som en fæl-
les metode, der arbejdes efter. Idealet, som beskrives, er her, at der skal være 
fælles normer eller spilleregler for opdragelsen i skole og hjem. Gennem ar-
bejdet med PALS beskrives det af skolelederen, hvordan der er blevet etable-
ret et fælles sprog, som gør, at skole-hjem-samarbejdet er blevet meget vel-
fungerende. Det har blandt andet haft betydningen for fagligheden.  

Fagligheden har ligeledes fået et løft, idet god trivsel fremmer læringen, men 
det spiller også ind, at PALS indebærer, at både elever og lærere hver dag 
kommer til tiden (Rasmussen, 2014, s. 23).      

 
Forældrene er blevet inviteret til PALS-kurser, og der har været stor opbak-
ning til at deltage i kurserne. Desuden beskriver et medlem af skolebestyrel-
sen, at:    

Det er så nemt at bruge PALS-principperne derhjemme. Tidligere skældte jeg 
en del ud, når mine tre børn kom i konflikt med hinanden, eller når de ikke 
hørte efter, hvad jeg sagde. Skældud virker her og nu, og så er det glemt igen. 
Anderledes med PALS, hvor du helt konkret går ind og viser børnene nye 
måder at gøre tingene på (Rasmussen, 2014, s. 24).  
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Igennem PALS-principperne opfordres forældre til at arbejde med deres op-
dragelsesteknikker derhjemme på meget konkrete måder. I artiklen møder vi 
en mor, som fortæller, at hun har lært at arbejde med lister over, hvad hendes 
børn skal i løbet af dagen, som hænges op på køleskabet, fx er der et billede 
af sønnens Jakobs dag, hvor de daglige pligter beskrives:  
 

Jakob.  

  Morgen  

Spise morgenmad 

Børste tænder  

Vaske sig el. bad 

Tage tøj på 

Lukke vinduer + slukke lys på værelset 

Pakke taske (mandag idræt) 

Tage jakke + sko på.  
 

Eftermiddag 

 Jakke + sko på plads 

Madkasse og drikkedunk på plads 

Taske på plads 

Lave lektier  

Læse 15 minutter 

   
Hver dag 

Tage armbøjninger  

Stå på hænder. 
 (Omskrevet billedillustration, Rasmussen, 2014, s. 24) 
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Moren til Jakob beskriver, at PALS har betydet, at der nu er ”styr på de dagli-
ge pligter”(ibid., s. 24). I artiklen beskrives det endvidere, hvordan man som 
forældre kan arbejde med ens opdragelsesstil, så den bliver mere positiv og 
konkret. Rådene til forældrene er, at de skal rose barnet, fortælle det, hvad de 
gerne vil have det til at gøre, og lade være med at bruge ’ikke’ i forhold til de-
res forventninger og krav til deres børn (ibid., s. 24). Med beskrivelsen af Ja-
kobs dag vil jeg vise, at skolens PALS-’spilleregler’ ifølge artiklen kommer 
med hjem i familien og bliver del af forældrenes måde at udføre deres foræl-
dreskab på. Idealet er, at indførelse af PALS-principper fører til særlige nor-
mer for håndteringer af følelser i samspillet med ens børn. Håndteringer af 
følelser, som bør være de samme som dem, skolen skal praktisere overfor 
børnene. Når fortællingen om Jakob indgår i Skole og Forældres materialer, 
medvirker det dermed til at skabe nogle normer for det ’gode forældreskab’, 
da det dermed indgår i en skolepolitisk sammenhæng og bliver en del af orga-
nisationens policing.  
 
Det ’gode forældreskab’ bliver gennem en sådan fortælling til et forældreskab, 
hvor du kan gøre det tydeligt og konkret, hvad du forventer af barnet, og du 
kan være positiv i din tilgang til barnet, mens du formidler disse krav. Det 
minder meget om logikken, som Lola Jensen også stod for i forbindelse med 
lektielæsning i kapitel 5. I begge interventioner kan forældre ses som nogle, 
der både bliver til genstand for disciplinerende magtudøvelse fra skolen, sam-
tidig med at målet også er, at de selv skal (blive i stand til at) udføre discipli-
nerende magtudøvelse overfor deres barn. Logikken i denne type af interven-
tioner er grundlæggende, at forældre og læreres relationer til børn kendeteg-
nes, ved at børn bliver gjort til passive objekter, som skal kontrolleres af de 
voksne (Forsberg, 2009, s. 24).  
 
I begge interventionsformer er der på forskellige måder fokus på at lære for-
ældre at agere på bestemte måder overfor deres børn, hvilket institutionalise-
res gennem forskellige tilbud om at komme på kursus, som skolen arrangerer. 
Skolen tager således ansvar for at opdrage forældre til at opdrage deres børn, 
så de passer ind i skolens normsæt. Skolen bliver således en vejleder for for-
ældrenes adfærd på nye og mere konkrete måder end tidligere. At skolen sæt-
ter interventionerne i værk ses som en del af styrkelse af skole-hjem-
samarbejdet, hvor forældre og skolen skal lære at sætte krav til barnet. I begge 
interventioner er fokus på, at forældre lærer deres børn at kunne efterleve de 
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voksnes krav til dem. Samtidig illustrerer det en forestilling og et ideal om, at 
forældre skal tilegne sig skolens normer og arbejdsformer i deres opdragelse.  

I de næste afsnit foretager jeg et skifte i analyserne og ser på det, jeg kalder 
’ballade i maskineriet’. Det er ligesom i de foregående afsnit i dette kapitel 
analyser, som går på tværs af maskinerierne, men i en anden betydning end 
den, jeg lige har haft beskrevet. På tværs henviser hertil til begrebet om ’balla-
de’, hvilket adskiller sig fra de foregående afsnit, som kan ses som værende i 
overensstemmelse med maskineriernes logikker om at gøre forældre til res-
sourcer på ’passende måder’.    

’Ballade’ i ’maskineriet’ – andre stemmer i materialet set 
som ballade  
I de næste to afsnit vil jeg vise, at der ved siden af de omfattende opfordrin-
ger til igangsættelser, udvidelser og vedligeholdelser af ’familielæringsmaskine-
riet’ og ’trivselsmaskineriet’ i Skole og Forældres materialer også findes andre 
stemmer om forældres arbejde i materialet. Det er stemmer, som problemati-
serer ’maskineriernes’ involveringsbestræbelser enten gennem eksplicit kritik 
eller implicit, ved at de beskriver vanskeligheder i at samarbejde med skolen 
om børns trivsel og læring. Mere specifikt findes de i magasinet Skolebørn.  

Det er stemmer, som repræsenterer en anden form for ambivalens i beskri-
velserne af involvering og samspil med skolen, end der – som jeg har vist i de 
to foregående kapitler - ellers gives plads til, når forældres arbejde tematiseres 
i materialerne. Der er ikke mange af den slags bidrag i materialet, men jeg har 
valgt at skrive om dem, fordi jeg finder det vigtigt at belyse, hvordan ’maski-
nernes’ logikker om involvering også kan forstyrres indenfor organisationens 
egne materialer. Med forstyrrelser af logikker mener jeg, at det er stemmer, 
som udfordrer selvfølgelighederne om forældreinvolvering, som ellers kan 
fremstå så selvindlysende (Nakagawa, 2000). De kan analytisk betegnes som 
en form for ’ballade’, hvilket Togsverd og Rothuizen (2016) betegner som alt 
det:  

(…) der går på tværs af det effektive, regelrette, ordentlige og produktive 
(Togsverd og Rothuizen, 2016).  

I det følgende vil jeg vise, hvordan stemmerne skaber ’ballade’, ved at de kan 
ses som sprækker eller rod i det ellers så velsmurte maskineri, hvor idealerne 
for forældres involvering i relation til skolen antager en nærmest grænseløs, 
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accelererende og insisterende karakter. Stemmerne, som skaber ’ballade’, træ-
der frem gennem brug af tre forskellige vidensformer. Den ene er forsker-
stemmer, som baserer sig på viden fra deres egen forskning, den anden er en 
rådgivningsstemme fra Skole og Forældres forældrerådgivning, som baserer 
sig på viden fra konkret rådgivning af forældre, og den tredje træder frem 
som ’kendisinterview’, satire og klummer50, hvor det er en blanding af menin-
ger og erfaringer med at være forældre og humoristiske indlæg, som refererer 
til forældreinvolvering.  

Forsker – og forældrerådgivningen 
som ’ballade’ i maskineriet 
Den ene måde, de fremtræder på, er som forskerstemmer, som i tre indlæg i 
løbet af den periode, jeg har læst materialet fra, tematiserer ambivalens og 
frustrationer i relation til forældres arbejde med at være involveret i skole-
hjem-samarbejdet, og som på hver deres måde stiller spørgsmål til involve-
ringsmaskinernes selvfølgeligheder samt til præmisser for involveringen. Her 
stilles der spørgsmål til eller sættes fokus på logikker og strukturer for skole-
hjem-samarbejdet, og hvilken betydning det har for forskellige forældre ud fra 
kvalitative studier om skole-hjem-samarbejde. I en børnepolitisk kommentar 
sætter Louise B. Andersen med udgangspunkt i sit kandidatspeciale fokus på, 
hvordan skolens rammer for skole-hjem-samarbejde skaber A- og B-hold, 
hvilket betyder, at det er vanskeligt at etablere et fælleskab. Ifølge Andersen 
skyldes det, at ansvaret er uspecificeret og uklart for forældrene, samt at det er 
skolen, der sætter rammerne for, hvad der er rigtig og forkert forældreadfærd 
(Andersen, 2011, s. 28). Karen Ida Dannesboe påpeger ligeledes i en børne-
politisk kommentar ud fra sine studier i børnefamilier (se også kapitel 2), at 
krav om mere ansvar kan få negative konsekvenser for de familier, hvor de i 
forvejen er udfordret på at hjælpe deres børn derhjemme. Hun opfordrer til, 
at der i stedet for at sætte fokus på at ville pålægge forældre yderligere ansvar, 
rettes fokus på at se på rammerne for, hvordan børns skolevanskeligheder 
kan håndteres i skolen (Dannesboe, 2012b, s. 20). Endelig er der et interview 
med Nina Hein, som på baggrund af forskning i forældrepositioner i forhold 
til mobning viser, at forældrene ofte oplever, at ansvaret individualiseres, og 

50 Knudsen og Åkerstrøm (2013) inddrager også P1’s satire ”I hegnet” i deres analyse 
af nye former for forældreansvar som hyperansvar. I ’hegnet’ kan også anskues et ek-
sempel på ’ballade’ i relation til dominerende idealer om forældreinvolvering og for-
ældreansvar i skolen.   
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at forældre til børn, der bliver mobbet, bliver kategoriseret som curlingforæl-
dre eller pylrede. Hun citereres for at sige:   

Nogle lærere deltager i seminarier for at træne strategier til at håndtere de for-
skellige typer af besværlige forældre. De ville gøre sig selv en tjeneste ved at 
tale rigtigt med dem i stedet for (Carboni, 2014d, s. 23).  

 
Blikket rettes her mod nogle læreres forståelsesformer af forældre, hvor der 
ifølge Hein er brug for andre forståelser, som kan skabe andre handlingsfor-
mer i samarbejdet. Hein og Dannesboes forskning har jeg berørt ovenfor i 
min beskrivelse af forskningsfeltet, og jeg vender tilbage til andre steder i af-
handlingen, så jeg vil jeg ikke opholde mig ved dem her. Pointen er her, at vi-
se, at kritiske perspektiver på, som påpeger vanskeligheder eller ambivalenser 
ved præmisserne for mere forældreinvolvering og ansvar gives taletid i mate-
rialerne, men dog kun som marginale stemmer i materialet som helhed.  
 
Den anden måde, ballade er repræsenteret i materialet, er i forbindelse med 
indlæg i Skolebørn, hvor Skole og Forældres forældrerådgivning ’har ordet’. 
Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, som finansieres af under-
visningsministeret. Fra 2013 har Forældrerådgivningen en rubrik i magasinet 
Skolebørn, hvor de giver eksempler på spørgsmål fra forældre og de svar, 
som de har sendt til forældrene. Grundlæggende udfordrer svarene fra Foræl-
drerådgivningen ikke ’maskineriernes’ logikker om forældreinvolvering. 
Spørgsmålene fra forældre tematiserer, at forældre kan have frustrationer i 
mødet med skolen, herunder vanskeligheder med at vide, hvordan man skal 
involvere sig på den rigtige måde, samt hvilke rettigheder man har som foræl-
der, hvis man ønsker hjælp fra skolen til sit barn. Det viser dermed også, 
hvordan tvivl om håndteringen af sådanne frustrationer udgør en del af nogle 
forældres arbejde og kan inkludere, at man som forældre bruger tid og kræfter 
på at søge råd51. Når forældrenes perspektiver på vanskeligheder i samarbej-
det med skolen bringes i Skolebørn, kan det potentielt betyde, at forældre, som 
oplever frustrationer i samarbejdet med skolen, gives mulighed for at genken-
de sig selv. I nogle svar fra rådgivningen markeres der samtidig grænser for 
forældres involvering i deres børns læring. Et eksempel på det er beskrivelsen 
af en henvendelse fra en forælder, som undrer sig og er frustreret over, at læ-

 
51 I Christensen og Holm (2016) og i mit interview med koordinator for Forældreråd-
givningen Charlotte Broe fremgår og fremgik det, at de har et stigende antal henven-
delser, både over mail og telefonisk til rådgivningen.    
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reren kan give lektier for, som barnet skal lave hen over weekenden. Her sva-
rer rådgiveren:  

Jeg synes, du skal tale med din søns lærere om det uheldige i at have lektier 
for i weekenden, hvor familien burde have fri til at hygge sig (Forældrebrev-
kassen, 2013, s. 30).  

Her opfordrer Forældrerådgivningen endvidere forælderen til at spørge til 
principper for lektier. Set i relation til diskursen om læring i familien, som jeg 
tidligere har beskrevet, bryder dette råd med familielæringslogikken. At have 
fri til at hygge sig med familien formuleres her ikke som værende i overens-
stemmelse med den insisterende læringsretorik, som ellers er dominerende i 
Skole og Forældres materialer, hvilket jeg har vist i de foregående kapitler. 
Opfordringen til forældrenes involvering i skole-hjem-samarbejdet vendes her 
fra et blik på barnet som læringsobjekt i familien til et blik, hvor forældreren 
kan stille spørgsmål til denne logiks selvfølgelighed. Samtidig er der her en 
forestilling om, at familien helt legitimt kan og bør holde ’fri fra skole’ i week-
enden.  

Kendis-interview, satire og klummer, 
som ’ballade i maskineriet’ 
Beskrivelser af behovet for at holde familien ’fri fra skolen’ og/eller at føle 
sig presset af ’involveringsmaskiner’ er stemmer, som bliver tydelige figurer i 
in-terview med kendte personligheder, i klummer og i de satiretegninger, 
som finder vej ind i magasinet. De udgør den tredje måde, hvorpå 
ambivalenser og/eller frustrationer ved forældreinvolvering finder vej ind i 
Skole og Foræl-dres materialer. Det er disse stemmer, jeg vil opholde mig 
ved i det følgende, da jeg finder det interessant, at det er gennem disse 
former, at der skabes bal-lade i relation til de dominerende forestillinger.  

”Jeg må bare gøre op med mig selv, 
hvor meget det pres skal styre mit liv” 
Da Skolebørn omlægger sin redaktionelle strategi for at nå ud til alle forældre, 
bliver interview med kendte mennesker (politikere og kunsterne), klummer og 
satiriske tegninger en større del af bladet. Som jeg læser det, åbner det op for 
nogle nye perspektiver på forældreinvolvering i relation til skolen, som 
kan anskues som ’ballade’. Den tidligere socialminister Manu Sareen er på 
forsi-den af Skolebørn i 2014, hvor han er citeret for at sige:  
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Jeg nægter at slå mig selv i hovedet med dårlig samvittighed (Forsiden, Sko-
lebørn, nr. 3, 2014). 

I interviewet beretter han om, hvordan han er blevet nødsaget til at prioritere, 
hvordan han kan sikre tid til at være sammen med hans børn kombineret med 
et travlt ministerliv, samtidig med at han er blevet delefar. Han fortæller, at 
han ikke længere har tid – eller vil prioritere sin tid – til at deltage i forældre-
fester og klassekaffe.  

På et tidspunkt havde jeg tre børn i folkeskolen på én gang, og jeg kan godt 
love dig, at det bliver en hel del forældremøder, sommerfester og juleklipperi-
er! siger han. Lige til at få stress af. (…. ) Skolen må gøre, som den vil, og jeg 
skal ikke forhindre nogen i at efterspørge de arrangementer. Jeg må bare gøre 
op med mig selv, hvor meget det pres skal styre mit liv (Thomsen, 2014, s. 
32).  

At trivselsarrangementerne kan skabe et pres på familien er ikke et tema, som 
tidligere har været berørt i materialerne. I interviewet giver Manu Sareen ud-
tryk for, at han ser det som et individuelt ansvar at sige fra overfor det. Det er 
altså ikke strukturerne, han ønsker at ændre på, men han ønsker at rette fokus 
på en diskussion af, hvordan forældre selv er med til at skabe stress, fordi de 
har for højt et ambitionsniveau. Samtidig udtrykker han, at hans ideal som 
forælder er at involvere sig i sine børns liv, men at det er nogle andre aspekter 
end fællesarrangementerne, han prioriterer. At være involveret i sine børns liv 
er også et ideal for Sareen, når han fortæller om sit forældreskab. Involverin-
gen beskrives som at have tid med sine børn, og at ved at han eksempelvis 
diskuterer politik med sin ene datter, og ved: 

At prøve at følge med i, hvordan hans børn ligger fagligt (Thomsen, 2014, s. 
32).  

I interviewet giver han endvidere udtryk for, at for ham er det vigtigere at 
diskutere, hvordan vi undgår, at børn bliver stressede på grund af det pres, de 
udsættes for. I forlængelse af det siger han, at han ikke er bekymret over, at 
hans ene søn er mest optaget af, at ”hygge sig og nyde livet” (ibid., s. 32.)   

Jeg synes, det er så vigtigt, at mine børn er sammen med deres venner og har 
fritid. Måske er det, fordi jeg er pædagog, men jeg siger hele tiden til dem: 
Leg, for fanden! (Thomsen, 2014, s. 32).  

Perspektiverne på pres og stress for børn og voksne og den eksplicitte itale-
sættelse af vigtigheden af leg og fritidsbeskæftigelse kan for mig at se anskues 
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som ’ballade’ i relation til de forestillinger om det læringsrettede og involve-
rende forældreskab, som ellers dominerer materialet. I interviewet med Sare-
en bliver forældreinvolvering og deltagelse i ’trivselsmaskineriet’ ikke til et en-
tydigt og selvfølgeligt gode, men til et arbejde, som skal tilpasses andre idealer 
for forældreskabet i relation til arbejdsliv mv. På samme måde som inter-
viewet med Sareen er det også oplevelsen af pres og stres over opfordringer 
og kravene til involvering kan også ses i andre indlæg i magasinet.  

ÅH GUD!! Der er en ny meddelelse på forældreintra!!!    
I en klumme med titlen ’Spidsroden gennem hverdagen’ af journalist Susanne 
Frovin og i en satiretegning af Pernille Muhlhausen, som jeg nu vil inddrage, 
er det også de intensiverede forventninger til forældreskabet om involvering, 
som tematiseres.  

Der er tidspunkter, sådan ca. midt på ugen, hvor jeg har det som en mara-
thonløber, der rammer muren 15 kilometer før mål. Hey, jeg er bare et al-
mindeligt menneske, har jeg lyst til at råbe, men så bimler min telefon. Ny 
besked på intra, som jeg forsøger at læse, mens Carla med forventningsfuld 
stemme fortæller, at i morgen er der åben skole og alle, alle, de andre forældre 
kommer. Mit blik flakker, jeg kan ikke i morgen, men måske næste gang lover 
jeg. Til den tid har formentligt sagt mit job op for at passe børnenes skole. 
Breath in. Breath out. (Frovin, 2013, s. 23). 

 
Klummen sætter fokus på en mors oplevelse af intensiveringen af krav om 
involvering i skolen. Her formidles fornemmelsen, at kravene kan opleves 
som svære at leve op til. Klummen skaber dermed fokus på de strukturer, 
som forældres hverdagsliv er indlejret i og skal leve op til. Forældreintra nævnes 
i denne klumme5253 som en teknologi, som hele tiden kan minde en om det, 
man skal huske at gøre, hvilket også er en pointe i en satiretegning, hvor et 
forældrepar koordinere ugens skole-hjemarrangementer og modtager en ny 
meddelelse på Forældreintra ”Åh, GUD!! Det er en ny meddelselse på Foræl-
dreintra!!!. (Mühlbach, 2014, s. 40).  
 
 
På samme måde som i Frovins klumme er det også de mange forventninger 
om involvering og deltagelse i arrangementer, som her humoristisk behandles. 

 
52 Forældreintra som stressfaktor i familielivet indgår også i en klumme af Thue 
Fuhrmann Kjær (Kjær, 2013).  
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Der er flere satiretegninger i magasinet, som skaber denne form for ’ballade’. 
Satire har i lang tid spillet en rolle som en samfundsmæssig kritikform, hvor-
fra der kunne stilles spørgsmål til samfundsmæssige selvfølgeligheder eller 
dominansformer (se fx George, 1967) om grafisk satire i forhold til socialpoli-
tisk kritik), og denne rolle mener jeg også satire spiller i Skole og Forældres 
materialer. Satiretegninger har på den seneste været en kritikform, som kunne 
iagttages som kritiske kommentarer i debatter om forældreskab, pædagogik 
og uddannelse54. Anskuet som ballade kan indlæg som disse nemlig ses som 
stemmer, som repræsenterer andre perspektiver på ’trivsels- og familielæ-
ringsmaskineriernes’ konsekvenser for forældre. Min pointe med at inddrage 
disse eksempler på stemmer i materialerne er, at de udtrykker en skepsis over-
for forestillinger om det ’selvfølgelige’ ved det involverede forældreskab. På 
lidt forskelige måder illustrerer de, at der kan være ambivalenser ved intensi-
veringen af kravene til forældre. På sin vis fungerer de som protester mod op-
fordringer til selvfølgeligheder i opfordringer til forældreinvolveringen, hvor 
der kan skabes rum for genkendelse og diskussion af hverdagslivets udfor-
dringer for forældre. At denne ambivalens bliver repræsenteret gennem et in-
terview med en minister, i klummer og i satiretegninger er bemærkelsesvær-
digt. Ikke desto mindre kan de ses som tegn på, sammen med de nævnte kri-
tiske forskerstemmer og råd fra forældrerådgivningen, at der aktuelt tegner sig 
et billede af et kulturelt landskab med stærke idealer om forældreinvolvering, 
som får forskellige betydninger for forældre (og børn)55. Et landskab, som 
kan skabe pres på forældre i forhold til at kunne leve op til de standarder, 
som det skaber for forestillingen om det ’gode forældreskab’. Det er disse 
former for pres, som ’balladen’ i maskineriet her handler om. Og det er inte-
ressant, at dette pres får taletid indenfor Skole og Forældres egne narrative 
styringer af stemmer, da de kan ses som værende i modstrid med opfordrin-
ger til deltagelse i ’trivsels- og familielæringsmaskinerierne’. Sagt med Hack-
ings begreb om ’making up’ kan der her identificeres positioner, som prote-
sterer mod eller stiller spørgsmål til ideen om forældre som ressourcer for 
børns trivsel og læring, dvs. at der kan identificeres modfortællinger eller 
modpositioner (Kryger, 2008, s. 52). Disse modfortællinger minder om, at 
den rationelle og ’sunde’ fornuft om involvering, som ellers gennemsyrer fo-

 
54 Her kan nævnes Maren Uthaugs tegninger, P1-satiren ”I hegnet’ og SFO Sofie om 
skolepædagogen i skolereformens malstrøm. Analyser af opkomsten af sådanne sati-
retegninger i relation til uddannelsesmæssige og pædagogiske spørgsmål som kritik-
former kunne være interessant at foretage.  
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restillingen om forældre som ressourcer ikke nødvendigvis hænger sammen 
med hverdagslivets praktiske ’fornuft’.    

Opsamling 
I dette kapitel er jeg gået på tværs af ’trivsels- og familielæringsmaskinerier’ 
ved at sætte fokus på, hvordan der i materialerne ikke kun er forestillinger 
om, hvordan og hvorfor barnet skal (lærings)civiliseres, men at der også er 
forestillinger om, hvordan forældre skal civiliseres, så de kan producere det 
gode skolebarn. På tværs henviser her til, at forestillingerne her ikke handler 
specifik om familielæring eller trivsel, men at det er forestillinger, som handler 
om, hvordan forældre kan forberede barnet til skolen eller reparere på det ik-
ke-skoleparate barn. Forestillinger om, hvordan det ’gode forældreskab’ bør 
gøres, skabes i relation til særlige problematiseringer af forældreadfærd, hvor 
forældre ikke har vist ’passende engagement’.  

Jeg har vist, hvordan det bliver et ideal at udføre et introspektivt forældre-
skab, hvor du som forældre skal vurdere, om du er for overservicerende eller 
overbeskyttende. Desuden har jeg vist, hvordan problematiseringen af over-
servicerende og overbeskyttende forældre kobles sammen med en forestilling 
om risikoen for ikke at sikre skabelse af ’det robuste barn’. Jeg har forsøgt at 
vise, hvordan forældre på ene side opfordres til at involvere sig mere i deres 
børns skolegang, men at det på anden side også kan anskues som et kompli-
ceret balancerings- og afkodningsarbejde for forældre at vide, hvad der anses 
for et være det ’passende engagement’, når de involverer sig i deres børns liv.   

Jeg har i kapitlet også søgt at vise, hvordan skolen gennem særlige adfærdsre-
gulerende psykoterapeutiske inspirerede programmer (Familieklassen og 
PALS) skal civilisere forældre til at kunne civilisere børn på bestemte måder. 
Når skolen sætter sådanne interventioner i værk, begrundes det i relation til 
argumentet om, at det styrker skole-hjem-samarbejdet, hvor forældre skal lære 
at sætte krav til barnet. I begge de nævnte interventioner er fokus på, at for-
ældre lærer børn at kunne efterleve voksnes krav til dem. Samtidig illustrerer 
det en forestilling og et ideal om, at forældre skal tilegne sig skolens normer 
og arbejdsformer i deres opdragelse, hvilket betyder, at skolens logikker fore-
stilles at komme med hjem i hverdagslivet. Jeg har vist, at interventionernes 
logikker bygger på særlige forestillinger om børn og forældres relationer, der 
gør børn til passive objekter for voksnes kontrol og affektiv regulering på be-
stemte måder. Set som skole-hjem-samarbejdsformer kan det anskues som 
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særlige måder, hvorpå samfundet gennem skolen ønsker at civilisere hele fa-
miliens omgangsformer (Elias, 2000/1939).  

Sidst i kapitlet skiftede jeg spor til at se, hvad der gik på tværs på en anden 
måde. Her henviser på tværs til, at jeg har vist, hvordan der er stemmer i mate-
rialet, som går på tværs ved, at de skaber ’ballade i maskineriet’. Jeg har vist, at 
der er stemmer i materialet, som på forskellige måder problematiserer eller 
sætter spørgsmål ved involveringsoptimismen og/eller involveringsmaskineri-
ets selvfølgelighed og bringer flertydighed og ambivalenser i forestillinger om 
forældres arbejde ind i materialet. 

Spørgsmålet er, hvorfor disse stemmer tilsyneladende kan eksistere ukom-
menteret side om side med opfordringerne i magasinet? Betyder de, at der er 
et mulighedsrum for at sætte spørgsmålstegn ved ’involveringsmaskinerierne’? 
I hvert fald ser jeg det som stemmer, som medvirker til en vis destabilisering 
af de ellers, som vist, massive ’involveringsmaskiner’. De viser, hvordan for-
ældres hverdagssamarbejde med skolen, som disse stemmer tematiserer, 
rummer historier med ambivalenser ved, tvetydighed og muligvis modstand 
mod de intensiverede og involverede idealer i (skole)forældreskab. 
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Del 3: Forældres arbejde fra 
tre ståsteder.  

Tre forældreetnografier med 
fokus på samarbejde mellem 
skole og forældre og familie-
hverdagsliv  
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Kapitel 8: Forældreetnografier - metodisk 
fremgangsmåde og refleksioner 
Forældreetnografierne, som udgør afhandlingens tredje del, skal læses som 
etnografisk inspirerede analyser af familiernes hverdagsliv, skolens betydning i 
dette hverdagsliv, og hvordan forældre håndterer mødet med skolen. Etno-
grafierne er konstrueret som fortællinger om problemer i familiernes hver-
dagsliv (Francis, 2015) og håndteringer og håndteringsmuligheder af disse 
problemer set fra forældrenes ståsteder. Jeg arbejder med inspiration fra Do-
rothy Smiths institutionelle etnografi med at forstå det arbejde, som forældre-
ne gør, og de problemer, de støder på i hverdagslivet (Smith, 2002, 2003, 
2005). Smith positionerer sin metodologi som en sociologi for mennesker, 
hvor udgangspunktet er menneskers hverdagsliv, og hvordan hverdagslivet 
forbinder sig til det, hun kalder for styringsrelationer (’ruling relations”) på 
tværs af tid og rum, som medvirker til organiseringer af hverdagslivet (Smith, 
2005, s. 10). Om ståsted (standpoint) skriver hun:   

”Standpoint” as the design of a subjectposition in institutionel ethnography 
creates a point of entry into discovering the social that does not subordinate 
the knowing subject to objectified forms of knowledge of society or political 
economy. It is a method of inquiry that works from the actualities of people’s 
everyday lives and experience to discover the social as it extends beyond ex-
perience” (Smith, 2005, s. 10). 

Med etnografierne vil jeg gerne etablere et udgangspunkt i hverdagslivet set 
fra forældrenes subjektpositioner (’point of entry’), og de måder, hvorpå de 
som subjekter med agens orienterer sig mod håndteringer af opgaver i relati-
on til børns skolegang. Her sætter jeg fokus på forældres ”work knowledge” i 
relation til skolens arbejde og børnenes skolegang (Smith 2005), og hvordan 
de på forskellig vis og på forskellige tidspunkter oplever, at dette arbejde lyk-
kes eller mislykkes, anerkendes eller miskendes. Igennem udforskning af for-
ældres arbejde er sigtet at få øje på, hvordan det sociale (samfundet) får be-
tydning i menneskers hverdagsliv. Jeg ser forældrene som kundskabsbærere, 
som kan lære mig (forskeren) om, hvordan deres arbejde gøres.  

”Institutionel ethnography’s concept of ’work’ is meant to direct attention to 
what someone is/was doing; it wants to include the actual doings that go on 
to making institutions happen, whether they are recognized in institutional 
discource or not (...) the concept of work as defined here helps to direct the 
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ethnographer. It is a reminder to constantly return to the particularities of 
what people do or have been doing, to their thinking and feelings as well as 
to the circumstances, means, time and other resources of that activity (Smith, 
2005, s. 157)”.   

Med inspiration fra Smith er interesse at gå fra situerede og partikulære analy-
ser af hverdagslivet til forståelser af, hvordan hverdagslivets organiseringer og 
praksisser har sammenhæng med, hvordan institutioner og institutionelle re-
gimer og diskurser skaber givne mulighedsbetingelser for ageren. Hvad bliver 
forældres mulighedsbetingelser, hvordan håndterer forældrene mulighedsbe-
tingelserne, og hvordan handler forældre mod og med de mulighedsbetingel-
ser, de tilbydes?  

Fra pilotinterview til etnografisk feltarbejde 
Relativt hurtigt efter projektopstart foretog jeg to pilotinterview med to mød-
re med børn i indskolingen (inddrager eksempel fra det ene i et af de indle-
dende afsnit), som jeg havde fået kontakt til gennem en pædagog, jeg kendte, 
som arbejdede på en SFO i København, og som arbejdede med børn, som 
var i vanskeligheder i skolen. Med udtrykket børn i vanskeligheder trækker jeg 
på blandt andet på den kritiske psykologis arbejde, hvor de arbejder med 
denne begrebsliggørelse for at tydeliggøre et socialpsykologisk perspektiv 
frem for et individualiseret perspektiv på børns vanskeligheder (Højholt, 
2011). Formålet med pilotinterviewene var at få et første indtryk af, hvordan 
forældre oplevede samarbejdet med skolen, at få et indblik i deres oplevelse af 
mødet med børneinstitutioner gennem barnets liv samt at få erfaringer med at 
interviewe forældre i deres eget hjem. Når jeg gerne ville vide noget om mø-
det med institutionerne, var det for at få viden om, hvorvidt det at samarbej-
de med skolen adskilte sig fra daginstitutionernes praksis, og dermed kunne 
det bidrage til kontekstualisering af, hvordan forældres arbejde relaterede sig 
til institutionelle praksisser, hvilket var afhandlingens overordnede erkendel-
sesinteresse. Det var dermed en måde, hvorpå jeg kunne fokusere samtalen 
på de institutionelle relationers betydninger for forældre. Dermed satte jeg 
nogle rammer for samtalerne, som var informeret af mine teoretiske indfalds-
vikler.  

Jeg udarbejdede og medbragte derfor en ret åben spørgeguide med inspirati-
on fra tidslinieinterviewformen, hvor jeg ville spørge ind til barnets instituti-
onshistorie (Thomsen, Ravn og Østergaard, 2013). Interviewformen var her 
beskrevet som at sætte fokus på vendepunkter i et menneskes liv. Det var ik-
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ke mit formål med interviewet at få beskrevet vendepunkter, men det var i 
stedet, at vi i løbet af interviewet skulle bevæge os fra forældrenes oplevelse af 
’mødet’ med vuggestue/dagpleje, børnehave og ind i skolen. Ideen var, at vi 
undervejs skulle tegne udviklingen sammen og dermed visualisere kendetegn 
og evt. forskelle ved samarbejdsformerne og barnets vej gennem institutio-
nerne. Min ide var på dette tidspunkt, at jeg gerne ville fokusere på overgan-
gen mellem børnehave og skole, da jeg på forhånd havde en viden om, at 
samarbejdsformerne og betingelserne for dem var forskellige, og jeg var nys-
gerrig på, hvordan forældrene havde oplevet dette skifte. Desuden var ideen, 
at jeg ved at fokusere på institutionskendetegn kom til at tale om konkrete 
samarbejdsrelationer mellem de professionelle og forældrene.  

Interviewene foregik i familiernes hjem, hos den ene en aften, hvor faren tog 
sig af putning af deres dreng, og ikke deltog i interviewet. Og det andet inter-
view foregik om dagen, da det passede moderen fint i forhold til hendes ar-
bejdsdag. Hun boede alene med drengen, og de havde en 7/7-deleordning. 
Interviewene var henholdsvis på omkring 3 timer og 2 timer og 20 minutter. 
Samtalerne var præget af, at begge mødre havde meget at fortælle og lyst til at 
fortælle om deres oplevelser med deres sønner. Begge var præget af en aktuel 
situation med stor frustration over samarbejdet med skolen og bekymringer 
over deres børns trivsel. De fandt det begge vigtigt, at andre måske kunne læ-
re noget af deres historier om samarbejde med skolen, som de fandt meget 
vanskeligt på det tidspunkt, jeg interviewede dem. Desuden fortalte de begge 
efterfølgende, at det havde været rart at sætte ord på den situation, de var i. 
At være hjemme hos familierne betød, at jeg blev gæst i deres hjem. De bød 
på kaffe/the og chokolade/kiks, og jeg hilste på mand/far og sønnen i denne 
ene familie, før vi gik ind i et rum i lejligheden. Hos den anden mor sad vi ved 
hendes køkkenbord. I starten af besøget spurgte jeg lidt til, hvor langt de 
havde boet i kvarteret, og hvor mange de boede her, mens de lavede kaf-
fe/the. Det kan måske kendetegnes som en måde at bryde isen, som er meget 
almindelig i interviewsituationen (Fontana & Frey s. 660). For de to mødre 
forekom det ikke svært at snakke med mig, og de ville meget gerne berette 
om deres erfaringer.  

Mit indtryk efter interviewet var, at det for dem havde været trygt rum at 
snakke med mig i, hvor de kunne vælge, hvor vi skulle sidde, og det skabte en 
tryghed, at det var dem, som havde inviteret mig hjem. De var begge kom-
munikativt stærke, hvilket betød, at deres svar på mine spørgsmål blev til ud-
foldede beskrivelser og refleksioner. Jeg oplevede i denne sammenhæng ikke, 
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som Daly og Dienhart (Daly og Dienhart, 1997) ellers beskriver, at det var 
vanskeligt at træde ind over dørtærsklen til familien. Ifølge Daly og Dienhart 
kan familien anskues som en institution, der gerne vil beskytte sine grænser 
og intimitet. En grund kan muligvis også være, at mine spørgsmål rettede sig 
mere mod oplevelser af, hvad andre gjorde i processerne omkring deres barn, 
end hvad de selv gjorde. Jeg vil senere vende tilbage til, hvordan jeg oplevede 
sådanne vanskeligheder senere i projektet. Gatekeeperens betydning er ofte 
beskrevet som central ift. adgangen til informanter og ’sites’ (Hammerslev og 
Atkinson, 2007) og spillede også en rolle i forhold disse interview. Det var 
tydeligt, at de havde tillid til den pædagog, som jeg havde fået kontakten 
igennem, og at hun havde ’sagt god for mig’ havde også haft en betydning for 
skabelse af det ’fortrolige’ rum.  

Visualiseringen af tidslinjen lykkedes det mig ikke rigtig at gennemføre, men 
jeg oplevede, at strukturen omkring at spørge til drengenes institutionshistorie 
og deres oplevelser af drengenes trivsel i institutionerne gav mig meget viden 
om konteksten for det, som de oplevede i forhold til samarbejde med skolen 
på det tidspunkt jeg interviewede dem. Og det var en form, jeg fortsatte med i 
mine efterfølgende indledende interview med forældre. Da jeg efterfølgende 
hørte og udskrev interviewene og dermed var i gang med at analysere, var der 
bestemt forhold omkring skiftet mellem børnehave og skole, som gav mig 
indtryk af, hvordan de to institutionstyper var forskellige og fordrede, at man 
som forældre indgik i samarbejdet på forskellige måder. Men det, som slog 
mig mest var, hvordan mødrene beskrev, hvordan kontakten med skolen var. 
Dels at det fordrede et stort arbejde af dem i forhold til afkode, hvad der fo-
regik omkring deres barn i skolen, og dels hvordan de berettede om, hvordan 
de reflekterede over og planlagde, hvordan de skulle interagere med de pro-
fessionelle om deres barns trivsel. Mødrene anvendte her forskellige tilgange, 
som blandt andet havde at gøre med deres erhvervsbaggrund, kendskab til 
skolesystemet, og hvem de reflekterede og planlagde sammen med. Samtidig 
blev jeg i interviewet bevidst om, at følelseshåndtering var et tema, som fyldte 
meget i mødrenes beretninger, og som jeg blev optaget af. De beskrev et vir-
var af følelser, som var på spil for dem, og de beskrev, hvordan det ’at holde 
styr på sig selv’, når børn har det svært, havde en særlig betydning. Det kunne 
fx være, at de på den side skulle formidle deres oplevelser og budskaber til de 
professionelle på en ordentlig måde, samtidig med at de formåede at lytte til 
professionelle, som fortalte dem noget, de blev berørt af eller var uenige i. I 
beskrivelserne af de situationer var det tydeligt, at de kæmpede med ’at holde 
styr på sig selv’ og håndtere de følelser, som situationerne fremkaldte i dem. 
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Efter disse interview blev jeg således opmærksom på, at det kunne være inte-
ressant at forfølge denne ’følelsesdimension af forældres arbejde’. Hvordan 
håndterer, forældre til børn, der har det svært i skolen, samarbejdet med sko-
len, både ift. et fokus på, hvad de gør, som er synligt, fx at gå til møder, lave 
lektier etc., men også på, hvad de gør, som er mere ’usynligt’, dvs. hvilke tan-
ker og følelser er på spil i forbindelse med forældres håndtering af samarbej-
det med skolen? Hvad kræver det af forældre, og hvordan håndteres samar-
bejdet forskelligt af forældre, og hvilke (forskellige) forudsætninger har foræl-
dre for at håndtere det? Og hvad styrer, hvad forældre anser for at være 
’passende’ måder, at håndtere deres følelser på i samarbejdet? Er der særlige 
følelseskonventioner for samarbejdet? 

Teoretisk førte disse problemer, som forældrene oplevede, og mine spørgs-
mål til disse problemer mig til en interesse for Arlie Hochschilds følelsessoci-
ologi og hendes begreber om følelsesarbejde, følelseshåndtering og følelses-
regler (Hochschild, 1979, 2012). Begrebet om følelsesarbejde fandt jeg særligt 
interessant i forhold til mødrenes beskrivelser af deres måder at forsøge at 
håndtere de vanskelige følelser, som samarbejdet producerede hos dem.  

By "emotion work" I refer to the act of trying to change in degree or quality an emo-
tion or feeling. To "work on" an emotion or feeling is, for our purposes, the same as 
"to manage" an emotion or to do "deep acting." Note that "emotion work" refers to 
the effort -the act of trying- and not to the outcome, which may or may not be suc-
cessful. Failed acts of management still indicate what ideal formulations guide the ef-
fort, and on that account are no less interesting than emotion management that 
works (Hochschild 1979, s. 561).   

At sætte fokus på at forstå, hvordan forældre forsøger at ændre på de følelser, 
som opstår i samarbejdet, som Hochschilds begreb sætter fokus på, blev en 
særlig opmærksomhed, som jeg blev optaget i relation til at udforske denne 
del af forældres arbejde. Jeg fandt, at Hochschilds begreber kunne give mig 
en større forståelse for den dimension eller de dimensioner af forældres ar-
bejde, som handler om at styre sine følelser i relation til samarbejdet med sko-
len, og samtidig få øje på, hvornår det kunne se ud til at være en ’overflade’-
følelsesstyring, og hvornår det var tale om det, som Hochschild kalder ’deep 
acting”, hvor følelsesstyringen er blevet en integrereret del af ens ageren. Det 
er en dimension, som var på spil i pilotinterviewene, og som jeg ofte kom til 
at se var på spil hos de forældre, jeg interviewede og fulgte i feltarbejdet. Det 
blev tydeligt for mig, at følelsesarbejde og følelsesstyring kunne ses i sam-
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menhæng med det, som Hochschild betegner som en kulturs dominerende 
følelseskonventioner for samspil mellem lærere og forældre og forældre og 
børn. At styre eller forsøge at styre sine følelser på passende måder og at høre 
om forældrenes intentioner og/eller strategier ift. at styre deres følelser i sam-
arbejdet og arbejdet med skolen kom jeg således til at se som en væsentlig 
dimension ved forældres arbejde. Her nævnes det for at vise, hvordan jeg 
konkret har arbejdet i en vekselvirkning mellem opdagelser i det empiriske 
arbejde og inddragelse og opdagelse af teoretiske perspektiver undervejs i 
projektet. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at selvom alt i familielivet vil 
kunne siges at referere tilbage til menneskers følelser, har det ifølge Notko 
m.fl. (Notko et al., 2013) være relativt ubehandlet i familieforskningen. Et an-
det tema, som fyldte i begge interview, var beskrivelser af afmagt: at man som 
forældre oplevede, at det kunne være svært at handle på ens bekymringer, og 
at man var overladt til de professionelles handlemuligheder og problemfor-
ståelser og ’systemets’ måder at fungere på. For de to mødre var deres forud-
sætninger for at gå i dialog med de professionelle forskellige, da den ene hav-
de stort kendskab til skolesystemet, da hun var ansat på en skole, mens det 
for den anden var en relativt ukendt verden. Når forældrene blev spurgt om 
kontakten med institutionerne, ledte det altså til beskrivelser af mødet med 
institutionelle forståelser, som de havde forskellige muligheder for at afkode 
og at handle i forhold til.  
 
Jeg blev dermed nysgerrig på, hvordan jeg kunne få greb om dette samspil 
mellem institutioner og forældre, som ’stod’ forskellige steder og med forskel-
lige muligheder for at sætte egne kompetencer i spil. Her fandt jeg inspiration 
i Smiths institutionelle etnografi, som jeg har beskrevet i de foregående afsnit, 
men også Bourdieu-inspirerede studier (fx Palludan, 2012; Reay, 2005), som 
fokuserede på kønnede og klassede aspekter ved skole-hjem-samarbejdet, 
som understøttede en orientering mod betydningen af forældres forudsætnin-
ger for at indgå i samarbejdet. Ikke som forhåndsdefinerede kategorier, som 
jeg lagde ned over materialet, men som en opmærksomhed på, hvordan for-
ældre trak på kulturelle og økonomiske ressourcer i deres arbejde.    
  
Pilotinterviewene betød, at jeg blev tydeligere på min erkendelsesinteresse og 
på, hvad jeg kunne have lyst til at interessere mig for i projektet. Pilotinter-
viewene gav mig også lyst til at udføre etnografisk feltarbejde, hvormed jeg 
håbede at kunne følge forældre og opnå en større kontekstsensitiv viden om 
samarbejdsrelationerne end et rent interviewstudie ville kunne give. Selvom 
interviewene var fulde af beskrivelser og fortællinger om samarbejdet, forestil-
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lede jeg mig, at jeg med et etnografisk feltarbejde bedre ville kunne indfange 
og spørge ind til den sociale kontekst, som konkrete episoder kunne forstås i 
relation til. Dermed ville jeg kunne komme tættere på hændelser i hverdagsli-
vet og ikke kun på særlige begivenheder (Hastrup, 1992), som interviewfor-
men let kommer til at fokusere på. Det var ikke en ny ide for mit projekt, 
men interviewene styrkede min ide om at udvikle et forskningsdesign, som 
kunne gøre det muligt at følge forældre og familier over en lidt længere tids-
periode og dermed få mulighed for at opnå viden om konkrete faktiske aktivi-
teter i hverdagslivet, som forældre deltog i.  
 
Begrundelsen for det var, at jeg gerne ville opnå indsigt i skolens betydning i 
hverdagslivet, og hvad samarbejdet mellem skole og forældre virker i og om-
kring. Et hverdagslivsperspektiv må forpligte sig på at udforske rutiner, vaner, 
følelser og praktiske gøremål, hvilke er forhold, som samfundsvidenskabelig 
forskning kun har haft begrænset blik for, og som kan være vigtig viden for at 
forstå de gab, der kan opstå mellem politik og menneskers hverdagsliv (Gul-
lestad, 1989). Hverdagslivsorienteringen betyder også, at jeg er optaget af det, 
der sker på tværs af flere forskellige institutionelle sammenhænge.  
 
Samtidig trak jeg på Marianne Gullestads pointe om, at hjemmet kulturelt set 
er et meget væsentligt ankerpunkt for menneskers ønske om at skabe mening 
og integration i deres liv (Gullestad, 1984, 1989). Hjemmet fik derfor en privi-
legeret rolle i mit studie som et sted, som jeg så som et centralt sted at udfor-
ske, ift. hvordan samarbejdet virker i og omkring i hverdagslivet. Som jeg har 
beskrevet tidligere fandt jeg metodologisk inspiration i Smiths institutionelle 
etnografi og især begreberne arbejde og arbejdsviden som teoretiske perspek-
tiver, der kunne understøtte denne erkendelsesinteresse. At vælge en etnogra-
fisk tilgang til familieforskning med vægt på deltagerobservation at følge fami-
lierne over en længere tidsperiode og på tværs af institutionelle sammenhænge 
frem for et interviewstudie gav mig en række udfordringer i rekrutteringen af 
familier, der ville deltage i projektet.   

At skabe kontakt til skoler og forældre – om snørklede 
 veje og valg  
Selvom der i de senere år er kommet flere bidrag end tidligere, viser gennem-
gange af familieforskning, at etnografisk orienteret familieforskning er under-
repræsenteret, da familieforskningen har i overvejende grad har været kvanti-
tativ orienteret (Göransson, 2015, s. 904). Det er derfor relativt få erfaringer 
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at trække på i forhold til at udføre etnografisk feltarbejde i familier og kun få, 
som har interesseret sig for skole-hjem-relationer med et forældrefokus i den-
ne sammenhæng (se dog Paludan, 2012). Etablering af kontakt til forældre, 
som vil deltage i et interview, som foregår i et relativt tidsmæssigt afgrænset 
tidsrum, er nemmere end at rekruttere forældre og familier, som vil lade en 
forsker komme på etnografisk feltarbejde i deres hjem (Göransson, 2015, s. 
904). Andre danske studier har etableret kontakten til familier ved først at del-
tage i børnenes institutions- og skoleliv (Kousholt, 2013; Dannesboe, 2012; 
Juhl, 2014), før de kom på besøg i hjemmene, men disse projekter var også 
kendetegnet ved at have et erklæret børneperspektiv i deres forskningsdesign, 
hvor inddragelse af forældre bliver et mere sekundært spor i deres arbejder.  
 
Jeg valgte i stedet at forsøge at komme i kontakt med skoler, hvorigennem jeg 
kunne få kontakt med forældre, hvor de professionelle så, at børnene var i 
vanskeligheder i skolen. Det var en sværere proces, end jeg havde forventet. 
Jeg kontaktede 12 skoler i forskellige områder på Sjælland. Jeg havde en ide 
om, jeg gerne ville til et ’yderområde’ i Sjælland og til en mere ’centralt’ belig-
gende skole i en by. Ideen var på det tidspunkt, at jeg gerne ville se på, om 
der var forskellige måder at samarbejde mellem skole og forældre i en urban 
og en rural sammenhæng og dermed en opmærksomhed på steders betydning 
(Rasmussen, 2004; Hansen, 2013). Jeg kontaktede enten med mail til skolele-
deren med en vedhæftet folder om mit projekt eller ved at skrive eller ringe til 
nogen, jeg havde fået kontakt til gennem forskningskollegaer eller bekendte 
med kendskab til skoleverdenen. Desværre startede mit projekt i perioden, 
hvor der havde været en overenskomstkonflikt mellem Danmarks Lærerfor-
ening og Kommunernes Landsforening, hvilket betød, at det var meget van-
skeligt at komme i kontakt med skoler. De skoler, jeg kom i kontakt med, 
takkede nej, hvis de da overhovedet vendte tilbage til mig. De havde naturligt 
nok nok at gøre med at få styr på den aktuelle ’uro’ på skolerne samt en in-
klusionslov og en skolereform, der skulle implementeres (som beskrevet i ka-
pitel 2). Når jeg nåede frem til at snakke med ledere, var det vanskeligt for 
dem at se det umiddelbare udbytte for dem i projektet, selvom de ofte gav 
udtryk for, at det var et interessant fokus og vigtigt at skabe viden om foræl-
dres perspektiver. To professionelle, som arbejdede særligt med børn i van-
skeligheder, fandt projektet interessant, men vendte også tilbage med afslag 
på min henvendelse, efter at de havde snakket med deres ledere. Ideen om at 
gå igennem skolens ledelse var, at jeg dermed ville have ledelsens legitimitet 
til at bevæge mig ind på skolens domæne, da jeg forestillede mig, at det ville 
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være vanskeligt at få det, hvis jeg var kommet ind udelukkende igennem for-
ældrene.  
 
Det er velbeskrevet i den etnografiske metodelitteratur, at ’adgangen til feltet’ 
er central at beskrive og reflektere over, og derfor er min pointe med at skrive 
om vanskeligheder ved at få adgang til feltet væsentlig. Som forsker kunne jeg 
ses som endnu en kravstiller til en skole, hvor kravene er mange og forskellig-
artede. Ledelserne måtte derfor prioritere deres energi, herunder beskyttelse 
af deres ansatte, hvilket var særligt præsent i et forår, hvor skolens fundament 
var rystet og mange lærere oplevede, at de var blevet kørt over af politikerne 
med skolelederorganisationens opbakning med en lovbestemt aftale, der gav 
lærerne forringede vilkår (Stigemo, 2020). Det var en skole, som man i hvert 
fald i den mediemæssige dækning af konflikten kunne beskrive som værende i 
en form for undtagelsestilstand. I den kontekst var et projekt om forældre-
perspektiver på skole-hjem-samarbejde ikke det nemmeste at entrere feltet 
med.   
 
Jeg måtte derfor skifte strategi, da det pga. de ovenstående kontekstuelle for-
hold ikke lykkedes mig at få kontakt til skoler og forældre igennem min første 
strategi. Det lykkedes mig i stedet at få skabt en kontakt gennem en bekendts 
kendskab til en familie, som gerne ville tale med mig. De fik også tilsendt fol-
deren om projektet, og vi aftalte, at jeg kom ud og snakkede med dem om 
projektet, og om de kunne have interesse i at deltage i projektet. Forældrene 
(som jeg kalder Line og Johan i afhandlingen) havde inden det første inter-
view hjemme hos sig talt med skolen om deres accept af, at de muligvis ville 
deltage i projektet. Efter et interview med Line og Johan hjemme hos dem, 
som foregik efter samme princip som pilotinterviewene, fik jeg aftalt rammer 
for mine besøg hjemme hos dem. Her fortalte jeg dem, hvad projektet hand-
lede om, og hvorfor jeg var interesseret i at komme på feltarbejde hos dem, 
og de gav deres samtykke. Igennem dem fik jeg kontakt til skolens vicein-
spektør, som jeg interviewede om skolen og principper for og udfordringer i 
skole-hjem-samarbejdet set fra et ledelsesperspektiv. Derefter fik jeg mulig-
hed for at snakke med en lærer på skolen, som stod for koordineringen af 
indsatser overfor børn med særlige behov. Hun stod blandt andet for skolens 
familieklassetilbud. Jeg fik gennem hende mulighed for at deltage i familie-
klassen, hvor hun præsenterede forældrene for projektet. Jeg fik på denne 
måde deres samtykke til at deltage i familieklassens aktiviteter. Gennem denne 
deltagelse fik jeg adgang til forældre, hvor deres børn havde det svært i sko-
len. Her var der ret hurtigt en mor, Miriam, som meget gerne ville snakke 
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med mig, og hvor jeg gerne måtte deltage i deres hverdagsliv. Desuden fik jeg 
adgang til en relativ stor gruppe forældre (samt enkelte bedstemødre) i fami-
lieklassen. De havde i første omgang sagt ja til, at jeg måtte deltage i familie-
klassens aktiviteter, men ikke til interview eller etnografisk feltarbejde i deres 
hverdagsliv i første omgang. Jeg forestillede mig, at jeg i løbet af feltarbejdet i 
familieklassen kunne spørge forældrene, om de, efter de havde lært mig lidt at 
kende, havde fået tillid til mig. Det vender jeg tilbage til, da det viste sig van-
skeligere, end jeg havde forestillet mig at komme dette skridt videre.  
 
Desuden fik jeg adgang til en skole i en by på Sjælland på baggrund af et sa-
marbejdsmøde om udviklingsprojekter mellem professionshøjskolen og 
kommunen. Her fik jeg en kontakt til en skoleleder, hvor jeg efter samtale 
med ham og med skolens ledelsesgruppe fik lov til at præsentere mit projekt 
og fortalte, at jeg søgte efter forældre, som ville snakke med mig. Jeg præsen-
terede projektet og delte folderen med invitation til forskningsprojektet ud og 
deltog på tre årgange i indskolingens forældremøder. Det resulterede i, at en 
mor gerne ville snakke med mig, men jeg blev ikke kontaktet af flere efterføl-
gende. Når jeg ikke formidler empiri fra denne familie, skyldes det blandt an-
det, at skolen skiftede leder. Og da jeg deltog i møder på skolen, fik jeg for-
nemmelsen af, at de ikke var orienteret om projektet, og at min deltagelse 
dermed blev vanskeliggjort. Desuden kom problemstillingerne i familien til at 
have meget fokus på moderens forhold til datteren, som var teenager og gik 
på en anden skole i byen, og dermed ikke sønnen i indskolingen på den skole, 
som jeg havde fået adgang til og ledelsens accept til at deltage i. Selvom jeg 
besøgte denne familie 8 eftermiddage og aftner, har jeg valgt, at jeg ikke an-
vender min empiri fra denne familie i afhandlingens analyser. Det betyder ik-
ke, at jeg ikke lærte noget af denne familie om skole-hjem-samarbejde. Det 
gjorde jeg i høj grad. Men dels vurderede jeg, at problemstillingerne på mange 
måder bevægede sig væk fra skole-hjem-samarbejdsrelationerne i indskolin-
gen og ind i andre typer af problemstillinger, som ville føre til andre typer af 
analyser end dem, som afhandlingen fokuserede på. Samtidig fandt jeg det 
etisk problematisk at beskæftige mig med empirisk materiale, hvor jeg på 
grund af et lederskifte ikke havde en ordentlig kontakt til skolen. På de mø-
der, jeg deltog i sammen med moren på skolen, var de professionelle tydelig-
vis ikke orienterede om min deltagelse, hvilket betød, at jeg i situationen måt-
te forhandle, om jeg måtte deltage i møderne, og det skabte en akavet stem-
ning. Jeg reflekterer derfor ikke nærmere over mit feltarbejde i den 
sjællandske familie i afhandlingen, hverken metodisk eller indholdsmæssigt.   
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I stedet har jeg valgt at fokusere på at fremstille analyser ud fra tre forældres 
ståsteder fra den ene skole, hvor jeg deltog i familieklassen og beskrive de 
metodiske fremgangsmåder og arbejdsprocesser i forhold til mit etnografiske 
feltarbejde her. Ud over de to familier, jeg allerede har nævnt, er den sidste 
familie et forældrepar, hvor moren deltog i familieklassen med sin søn. Denne 
vej ind i projektet fik dermed betydning ved, at jeg fremfor at sammenholde 
to geografiske steder og eventuelle forskelle i skolernes institutionskultur mv. 
blev optaget af at få viden om og sammenholde de specifikke familiesituatio-
ner med hinanden. Jeg var dels optaget af at ville se og studere hver familie 
som et særegnet kulturelt meningssystem med deres egen familiekultur 
(Spradley, 1979, s. 211). Samtidig var mit blik at se på den mening, som fami-
lierne skabte i relation til skolen relateret til, hvordan familierne blev konfron-
teret med institutionelle diskurser og teknologier (Smith, 2005), og dermed til, 
hvordan familiernes egen familiekultur blev påvirket af translokale styringsre-
lationer. At studere hverdagsliv gennem tre familiers (forskellige) håndterin-
ger af disse institutionelle konfrontationer blev således gradvist feltarbejdets 
fokus. Endvidere fik jeg en større opmærksomhed på at studere forældres ar-
bejde over tid med fokus på små hændelser, som havde betydning i deres 
hverdagsliv. En inspirationskilde til det var etnologerne Billy og Siv Ehns bog 
om en polsk familie, hvor hele forskningsprojektet tog udgangspunkt i en fa-
milies hverdagsliv (Ehn og Ehn, 1977). De lejede sig ind hos familien og boe-
de der et år. Bogen viser, hvordan man ud fra beskrivelser af en families 
hverdagsliv kan bidrage til en forståelse af den polske samfundsorganisering, 
og hvordan familiernes opdragelsesværdier er udspændt i en kultur, hvor der 
var en stærk kirkelig opbakning, et kommunistisk stats- og lokalstyre og et 
landbrug i forandring. Studiets fokus på en families hverdagsliv illustrerer den 
etnografiske forsknings styrke i at fordybe sig i detaljerede beskrivelser af 
hverdagslivet og forbinde disse beskrivelser til analyser af sociale og kulturelle 
strukturer, som kan give indsigt i, hvordan mennesker lever deres hverdagsliv. 
Som Spradley skriver, er en god etnografi kendetegnet ved:  

As a reader, you immediately begin to see things happening, perhaps feel 
things that the actors in the situations feel. Instead of merely being told what 
people know, how they generate knowledge, and how they interpret things, 
you have be shown this cultural knowledge in action. A good ethnographic 
translation shows; a poor one only tells (Spradley, 1979, s. 210).  

 
At skabe og fremstille partikulære analyser, som gør det, Spradley her beskri-
ver som ideal for gode etnografiske oversættelser, er en ambition, jeg har for-
søgt at forfølge i min formidling af min empiri. Formålet er at vise, hvordan 
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udforskning fra forældres ståsteder kan bidrage til at fremanalysere institutio-
nelle processer og problemstillinger (Smith, 2005; Widerberg, 2015), som 
skaber forskellige handlemuligheder for forældre, børn og professionelle. Be-
stræbelsen på at efterleve Spradleys pointer om formidlingen af en god etno-
grafi har betydet, at jeg metodisk har haft fokus på at komme tæt på mine in-
formanter, så jeg kunne få mulighed for at få viden om, hvordan de levede 
deres hverdagsliv, hvilke tanker de gjorde sig om skole-hjem-samarbejdet, og 
hvilke følelser der var på spil. Endvidere har deltagerobservationer i familie-
klassen, på møder, afhentning i SFO og i hjemmet bidraget til at kunne forstå 
forældrenes arbejde relationelt, da jeg her fik blik for nogle af de sociale rela-
tioner, som forældrenes arbejde blev til igennem. I det følgende beskriver jeg, 
hvordan jeg har arbejdet med at komme tæt på, etablere og vedligeholde for-
trolige informantrelationer i forhold til de tre familier, og hvordan jeg stødte 
på udfordringer undervejs, som gjorde, at jeg stødte på etiske dilemmaer, som 
krævede forskellige former for etisk stillingtagen.  
 
De tre jeg familier, som jeg skriver om i forældreetnografierne, fulgte jeg i 
hverdagslivet i og uden for skolen. To af familierne var også tilknyttet en fa-
milieklasse på skolen, hvor de kom sammen med deres barn en gang om 
ugen, som jeg fik mulighed for at følge i otte måneder. Jeg har fulgt forældre-
ne til forskellige uformelle og formelle møder med de professionelle på sko-
len og med forældregruppen i skolen og uden for skolen over en længere pe-
riode (op til 1½ år). Feltarbejdet var planlagt til at forløbe meget fleksibelt i 
forhold til at kunne indgå i familiernes liv.  
 
I afhandlingen er det som beskrevet kun tre familier, som jeg fokuserer på i 
forældreetnografierne, som alle var tilknyttet den samme skole. I feltarbejdet 
har jeg skabt empirisk materiale sammen med og om et større antal af famili-
er, da der var 11 børn tilknyttet familieklassen i den periode, jeg fulgte klas-
sen, og jeg har dermed skabt et stort empirisk materiale, hvor jeg dog i efter-
behandlingen af materialet efter det afsluttede feltarbejde har haft de tre fami-
lier og deres ståsteder i forgrunden.    
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Adgang til forældres perspektiver og skabelse af fortrolighed 
”I want to know the world from your point of view. I want to understand the mean-
ing of your experience, to walk in your shoes, to feel things as you feel them, to ex-
plain things as you explain them. Will you become my teacher and help me under-
stand?” This frame of reference is a radical departure from treating people as either 
subjects, respondents, or actors”. (Spradley, 1979, s. 34).  
 
Spradley beskriver essensen ved etnografisk forskning ved, at det handler om, 
at etnografen lærer af sine informanter, og det kræver etnografen bliver en 
elev, og informanten ens lærer. Hvis det skal kunne lade sig gøre kræver det, 
at der kan etableres og skabes fortrolige relationer mellem etnografen og in-
formanterne. Spradley beskriver også, hvordan relationen mellem informan-
ten og etnografen er en særlig relation, og han diskuterer, hvordan den adskil-
ler sig fra en venskabsrelation: 
 

Conversation between ethnographer and informant is much less balanced; 
the ethnographer asks the questions and the informant talks about activities 
and events that make up his lifestyle. A friend does not ask for endless clari-
fication; an ethnographer does. This does not mean ethnographers cannot be 
friends with the informants (Spradley, 1979, s.28). 

 
Relationen mellem informanten og etnografen er således kendetegnet ved at 
være en asymmetrisk relation, hvor etnografen stiller bestemte spørgsmål og 
har særlige udforskningsinteresser. At få mennesker til at fortælle om deres 
aktiviteter og deres tanker og følelser, som knytter sig til dem, kræver, at jeg 
som forsker kan etablere og vedligeholde fortrolige og ligeværdige relationer 
til mine informanter trods den asymmetriske relation, hvor det er mig, som vil 
lære noget. Arbejdet med det er en stor del af det etnografiske forsknings-
håndværk, som jeg har forsøgt at tilegne mig. Det er et arbejde, som sjældent 
gøres til genstand for udfoldet refleksion i meget forskning. Jeg ser det som 
meget væsentligt for vidensproduktionen at reflektere over, hvordan forsker-
nes relation og interaktion med informanterne får betydning for den viden, 
der skabes. I nyere etnografisk metodediskussioner er man gået fra at se etno-
grafen som en, der opererer på afstand af sine informanter, og som konstrue-
rede sin viden om en kultur eller et samfund ud fra en privilegeret monolo-
gisk stemme, til at se etnografisk forskning som en dialog og et samarbejde 
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mellem etnografen og informanterne (Angrosino and Mays de Perez, 2000, s. 
675). Hermed bliver konteksten for og dynamikker i interaktionen i feltarbej-
det helt central at reflektere metodologisk over. I mit arbejde har jeg bestræbt 
mig på at have en tilgang, hvor jeg lagde vægt på, at jeg sammen med foræl-
drene udforskede deres arbejde, begrundelserne for det og tanker og følelser, 
samt udforskede betingelserne for deres arbejde sammen med dem. Det be-
tyder også, at jeg ikke ser mig selv som en objektiv og neutral betragter, som 
kan skaber viden om ’natural settings’, men snarere som en forsker, der med 
sin deltagelse sammen med informanterne indgår og påvirker den interaktion, 
som foregår. Jeg forholder mig kritisk til forestillingen om, at der findes ’na-
tural settings’, som forskeren kan gå ud og se og afrapportere fra som en neu-
tral beskuer af det, som foregår. Erkendelsen af betydningen af interaktioner-
ne og karakteren af samarbejdet og forhandlingerne om mening med ens in-
formanter, ser jeg som en vej til at skabe viden om hverdagslivet. Her er jeg 
inspireret af interaktionistiske perspektiver på empiriskabelse, hvor refleksio-
ner over måderne viden bliver til mellem forskeren og informanterne i for-
skellige kontekster bliver helt central (Fontana and Frey, 2000). Empiriskabel-
se ser jeg dermed som dialogisk på den måde, at den skabes i samspil mellem 
forsker og deltagerne i forskningsprojektet (Smith, 2005).  
 
Aamann (2017) påpeger, at en kritik, der kan rejses over for den institutionel-
le etnografis ambition om at skabe viden fra menneskers ståsteder, er, at det 
kræver, at man kan få adgang til menneskers perspektiver. Det oplevede hun i 
flere tilfælde som vanskeligt eller umuligt i hendes projekt (Aamann, 2017, s. 
122). Jeg kan godt følge kritikken et stykke af vejen. For mig at se bliver det 
særdeles relevant at reflektere over, hvilke stemmer man som forsker ikke får 
i tale, hvis det ikke er muligt at opnå et fortroligt forhold til sine informanter. 
Fortroligheden er en forudsætning, når man tilslutter sig Smiths formulerin-
ger om forskersubjektets arbejdsviden som den institutionelle etnografs data-
grundlag (Smith, 2005, s. 123). Og for mig er det en pointe i sig selv, at den 
viden, jeg skaber i dette projekt. bliver skabt sammen med nogle mennesker, 
og det skaber særlige fordringer for den måde, jeg har arbejdet på som forsker 
i projektet. Skabelse af fortrolighed mellem informanterne og den etnografi-
ske forsker er afgørende for muligheden for at skabe viden, hvis ønsket er at 
skabe viden om menneskers arbejde set fra deres ståsted. 
      
I arbejdet med at udføre etnografisk inspireret feltarbejde blandt familier til 
børn, der havde det svært i skolen med skolen, stødte jeg på en række af de 
udfordringer, som Daly og Dienhart peger på i deres artikel om etnografisk 
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forskning med og i familier. Her beskriver de erfaringer med at navigere i og 
reflektere over praktiske udfordringer i feltarbejde i familier, som er knyttet 
til, at familiesfæren er en intimsfære, som i nogen grad er adskilt fra det of-
fentlige rum og er et sted med sine egne hemmeligheder og rutiner.  

A challenge for qualitative reseachers is to enter the relatively closed and pro-
tected boundaries of families experiences. Although families vary with re-
spect to their permeability of their boundaries, they typically are thought of as 
being one of the most closed and private of all social groups (Daly and 
Dienhart, 1998, s. 102).   

 
Daly og Dienharts pointe om, at der er nogle særlige grænser og grænsedrag-
ninger rundt om familien, som kan gøre det vanskeligt overhovedet at udføre 
etnografisk forskning i familier var forhold jeg reflekterede en del over, da 
familierne skal have lyst til, at man kommer ind over ’dørtærsklen’ og spørge 
til familiens ’backstage’ liv. Samtidig var det i mit projekt forældre til børn, der 
havde det svært i skolen, der var et ’tema’, hvor forældre kan være i en form 
for stresssituation og opleve sig stigmatiseret, have selvbebrejdelser og følel-
ser af skyld. Det kan være familier, hvor der er mange konflikter, tumult og 
kaos (Francis, 2015). I den situation kan det være særdeles vanskeligt at invi-
tere en forsker ind i ens hverdagsliv, men samtidig kan det være samfunds-
mæssigt vigtigt, at vi får viden om det ’tumultariske’ familieliv. Det kræver en 
særlig etisk bevidsthed og refleksion, i forhold til hvordan det gribes an på en 
måde, så familierne oplever, at de bliver forstået og hørt. Endvidere handler 
det ikke kun om ’grænsebeskyttelse’ for familien ift. ens privatlivssfære, men 
også om de etiske overvejelser i forhold til ens barn velbefindende, man gør 
som forælder. Som Lasses far Johan sagde til mig i forbindelse med mit første 
besøg hos dem.  

Hvis Lasse får det rigtig skidt igen, så bliver vi nødt til at sige, at du ikke kan 
komme mere (feltnote).  

 
På samme måde har jeg haft fokus på at sikre, at min involvering i familierne i 
så høj grad som muligt var på deres præmisser: Jeg lagde fx vægt på, at de al-
tid kunne aflyse vores aftaler, og vi sluttede altid mine besøg af med at samle 
op på, hvordan de oplevede at have mig på besøg. En enkelt gang aflyste en 
af familierne et besøg, fordi de fandt, at det blev for meget, at jeg kom to da-
ge i træk, men generelt gav forældrene udtryk for, at det var fint, at jeg var til 
stede i deres hverdagsliv. De gav udtryk for, at de fandt det givende at fortæl-
le mig om deres arbejde som forældre og de mange forskellige overvejelser, 
de gjorde sig om dette arbejde. Notko et. al har en række pointer om etiske 
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overvejelser man som forsker bør gøre sig, når man ønsker at lave forskning 
med familier i sårbare livssituationer, som jeg har fundet relevante ift. mit 
feltarbejde.  
 

Thus, ethically informed research should seek to prevent harm and risks to 
the participants. Such research should be beneficial and non-maleficent, do 
good and actively promote the welfare of the participants, or at least mini-
mise any possible harm to them. The benefits of participating in research 
might include, for example, personal learning and growth for the participants, 
having their voices heard or personal and social empowerment (Notko et, al. 
2013, s. 401).  

       
For mig har det været væsentligt at arbejde med, at min forskning både i det 
aktuelle feltarbejde og i mine analyser medvirker til, at forældrenes stemmer 
bliver hørt og italesattes. Men det vil naturligt altid være et tilnærmet foræl-
dreperspektiv, som i den sidste ende er mine fortolkninger af deres stemmer. 
I forhold til min feltarbejdsmetodik har det været min bestræbelse at blive en 
’fortrolig fremmed’, hvis det skulle kunne muliggøres. I de familier, jeg kom 
hjem til, oplevede jeg at blive forstået som en ’fortrolig fremmed’ (, Prieur, 
2002, Muchinsky, 2002), som indgik i en tillidsfuld relation til mine informan-
ter, hvor de ville dele deres tanker med mig, og hvor de lod mig se med i de-
res hverdagsliv. Det oplevede jeg fx også ved, at de selv kontaktede mig, hvis 
der skete nye ting i deres børns liv og samarbejde med skolen, og at de gerne 
ville tale med mig om svære og konfliktuelle temaer. Gennem skabelse af for-
trolighed i relationen fik jeg således adgang til deres perspektiver på deres ar-
bejde og deres arbejdsviden og dermed mulighed for at udforske samarbejdet 
med skolen fra deres ståsteder. Min erfaring med at udføre etnografisk feltar-
bejde i familier, hvor et barn har det svært i skolen, er, at det ikke kan undgå, 
at skabe forstyrrelser og at røre ved følelsesmæssigt vanskelige emner. Det ser 
jeg ikke som et problem, og jeg har forsøgt at praktisere en situationel etisk 
forholden mig til familierne og de situationer, jeg blev en del af, hvor jeg har 
forsøgt at skelne mellem ’at forstyrre’ og ’at gøre skade’ i min forskningsprak-
sis. Denne skelnen henter jeg fra en artikel om etiske overvejelser om forsk-
ning i og med ’udfordrede familier’, hvor de diskuterer forskellen mellem risi-
koen for at forskeren medvirker til ’distress’ og at medvirke til ’harm’ (Notko 
et al., 2013). Her lægger forfatterne vægt på, at det at medvirke til ’distress’ 
ved at tale om følelsesmæssige temaer i familierne ikke nødvendigvis er et 
problem, da familiemedlemmer godt kan opleve det som meningsfuldt at få 
en ’stemme’ om svære temaer for dem, men det er risikoen for at gøre skade 
på nogen, som er den mest væsentlige etiske overvejelse, man som forsker 
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skal gøre sig. Det kan dog være vanskeligt at afgøre, hvornår ens deltagelse 
skaber ’forstyrrelser’, og hvornår ens deltagelse ’gør skade’. Det handler ikke 
kun om det frivillige samtykke, om at man kan deltage, men også om at vur-
dere konsekvenser i et bredere perspektiv. Det vil jeg gerne komme med et 
eksempel på fra mit feltarbejde. Undervejs i feltarbejdet hos Miriam beslutte-
de jeg ikke at komme mere hjem til dem, mens sønnen Lucas var hjemme. 
Der var – som jeg kommer ind på i forældreetnografien om Miriam – en me-
get vanskelig forældrekonflikt omkring deres samvær om Lucas, som eskale-
rede i løbet af den tid, jeg lærte familien at kende. Der var pludselig mange 
professionelle inde over deres hverdagsliv, som skulle støtte og inspicere. Og 
der var en retssag om forældremyndighed, som på mange måder påvirkede 
deres hverdagsliv. I den situation fandt jeg, at jeg blev endnu en voksen, som 
forstyrrede Lucas’ hverdag i en situation, hvor der var meget tumult omkring 
hans liv. Jeg var i tvivl, om det var godt for Lucas, at jeg fortsat besøgte dem. 
Jeg besluttede derfor, at jeg i stedet mødtes med Miriam til te-aftaler, når Lu-
cas var i skole eller hos faren for ikke at risikere ’at gøre skade’. Jeg ved ikke 
med nogen form for sikkerhed om min deltagelse kunne ’gøre skade’ i Lucas’ 
hverdag, men i dette tilfælde besluttede jeg altså at trække mig for, at jeg skul-
le blive en del af konflikten på måder, jeg ikke kunne gennemskue konse-
kvenserne af for Lucas. Jeg forklarede Miriam mine begrundelser for ikke at 
ville deltage, og selvom hun ikke mente, det var et problem, holdt jeg fast i 
min beslutning. Og jeg fik sagt farvel og tak for hjælpen til Lucas. Jeg bevare-
de efterfølgende kontakten til Miriam og havde efterfølgende fem te-aftaler 
med hende af op til tre timers varighed, hvor vi talte videre om hendes arbej-
de. På denne måde opnåede jeg fortsat et indblik i det arbejde, som Miriam 
gjorde, og et indblik i, hvordan det forandrede sig over tid, og samtidig beva-
rede jeg en fortrolig relation til Miriam.  

Familieklassen som adgang  
Nogle af de udfordringer, jeg oplevede i forhold til at få adgang til familierne i 
deres hverdag i deres hjem, kunne jeg måske havde undgået, hvis jeg havde 
grebet projektet anderledes an. Set i bakspejlet blev udfordringerne i at kom-
me tæt på familierne forstærket af, at jeg valgte vejen gennem skolen og fami-
lieklassen. At møde forældrene i familieklassen havde en række konsekvenser, 
som på den ene side både åbnede og spærrede min vej til at få adgang til for-
ældrenes perspektiver, men på den anden side gav den viden om den sociale 
relation, som familieklassen som institutionel ordning var indlejret i. Det lyk-
kedes således ikke for mig at skabe så god en fortrolighed med alle de foræl-
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dre, jeg mødte undervejs i projektet, så jeg kunne opnå adgang til deres ar-
bejdsviden på en fyldestgørende måde. Fx opnåede jeg stor viden om familie-
klassens praksisser ved at deltage i en sådan hen over 8 måneder, og jeg kun-
ne her observere forældrenes arbejde. Men ligesom Aamann påpeger, betyder 
det ikke, at jeg fik adgang til alle forældrenes perspektiver på deres arbejde 
ved at deltage her. Fx var der er en enkelt, som helt afviste at snakke med 
mig, da jeg spurgte hende, om hun havde lyst til at snakke med mig, mens der 
var andre, hvor jeg godt nok havde mange uformelle samtaler med dem i fa-
milieklassetiden (og frikvarterne), og jeg oplevede, at vi havde en god fortro-
lighed, men hvor det ikke lykkedes mig at lave en aftale med dem udenfor 
familieklassens rum. At udforske forældres arbejde i en kontekst, som var 
rammesat af skolen, og hvor jeg havde fået adgang gennem skolen og lærerne, 
betød muligvis, at nogle forældre var usikre på min position. Fx overhørte jeg, 
at der var en mor, som ikke ønskede at blive interviewet af mig, som spurgte 
lærerne, om det var okay for dem, at hun sagde nej, og at det ikke fik betyd-
ning for deres vurdering af hende? 
 
Dette gav mig viden om familieklassen som et rum for særlige dominansfor-
hold mellem forældre og lærere, men viste også, hvordan det var vanskeligt at 
skabe kontakt til forældre, som ville invitere mig ’indenfor’. En far fortalte 
mig også, at nogle af forældrene havde været skeptiske overfor, ”at der skulle 
komme en og kigge på dem, men jeg synes, det var helt fint”, da de var blevet spurgt af læ-
rerne, om jeg måtte deltage i familieklassen (feltnote). Det fortalte mig noget 
om det sårbare ved min egen deltagelse i rummet, og hvad det var for en 
form for samtykke, forældrene havde givet. Som Notko (Notko et al., 2013) 
påpeger, er der særlige overvejelser at gøre sig ift. at få adgang gennem gate-
keepere, som organiserer behandlingsarbejde eller lignende indsatser.    

Powerlessness can also mean being less able to resist ‘voluntary’ participation, 
for example if the data collection is organised through an agency in which the 
participants are clients (Notko et al., 401). 

 
Det ovenstående eksempel viste, at dette dilemma også var på spil i den må-
de, jeg opnåede adgang til feltet. I feltarbejdet har jeg forsøgt at være tydelig 
om, hvorfor jeg var med i klassen, og jeg har i mine samtaler med forældrene 
fortalt, at det var helt frivilligt, om de ville tale med mig. Jeg præsenterede mig 
selv og mit ærinde på den første observationsdag og fortalte, at jeg var der, 
fordi jeg var nysgerrig på, hvad der foregik i en familieklasse, og at mit projekt 
handlede om at se på, hvordan forældre så på samarbejdet med skolen, samt 
at jeg gerne ville høre om, hvordan det var at være forældre til et skolebarn. 
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Og jeg fortalte, at jeg meget gerne ville snakke med dem, som havde lyst til 
det, uden for undervisningen. Jeg fortalte også, at jeg noterede i en lille bog 
eller på en Ipad for at kunne huske det efterfølgende, og de var velkomne til 
at se, hvad jeg skrev ned. I feltarbejdet var jeg meget opmærksom på, om 
forældre og børn viste interesse for at tale med mig, og forsøgte at aflæse, 
hvordan jeg skulle agere for ikke at overskride deres grænser. De fleste foræl-
dre og alle børnene, oplevede jeg, gerne ville tale med mig, når jeg kontaktede 
dem. Samtidig oplevede jeg dog også vanskeligheder ved at indtage en delta-
gerobservatørrolle, hvorfra jeg kunne skabe en tillidsfuld relation til forældre-
ne på grund af den særlige kontekst, som familieklassen udspillede sig i. I fa-
milieklassen skulle jeg helst ikke forstyrre den orden, som var etableret i 
rummet, hvilket betød, jeg ofte kom til at observere ’på dem’ frem for at del-
tage sammen med dem og etablere en deltagelsesposition, hvorfra jeg kunne 
bestræbe mig på at se fra deres perspektiv (Røn Larsen, 2011). Det var således 
især pauserne mellem det officielle program, hvor lærerne gik til pause, og 
forældre og børn havde egen tid, samt i de fælles gruppeaktiviteter (fx fod-
bold i skolens boldbur, gåtur rundt om skolen og fælles samtaler ved bordet 
med forældre, børn og lærere), at jeg kunne opnå andre deltagelsespositioner 
end den meget beskuende deltagelsesposition, som var den, som familieklas-
sen som institutionel ordning gav mulighed for. Det var den position, som 
lærerne var placeret i, men de havde samtidig en rolle, hvor de hjalp med fag-
lige spørgsmål eller havde samtaler med forældrene. Det vanskeliggjorde mu-
lighederne for at opnå en fortrolig relation til forældrene, da jeg ikke havde så 
mange muligheder for at snakke med dem, da de var i rummet for at interage-
re på bestemte måder med deres børn. Jeg følte nogle gange, at jeg brød ind i 
familieklassens ’dagsordenen’, når jeg talte med forældre eller børn i rummet. 
Lærerne fortalte mig, at det var vigtigt, at jeg forstyrrede mindst muligt, da det 
netop var den tætte interaktion mellem barn og forælder og det, at de skulle 
klare sig selv, der var centralt i familieklassens pædagogik (feltnote). Det be-
tød, at jeg forsøgte at finde anledninger til at komme i snak med forældrene 
på tidspunkter, hvor det ikke virkede forstyrrende. Det var en vanskelig ba-
lancegang, og det påvirkede mig følelsesmæssigt ved en utilpashed i kroppen, 
når jeg følte, at jeg sad og ’kiggede på dem’, da jeg syntes, at jeg med min til-
stedeværelse medvirkede til en form for objektgørelse af dem. Jeg har i mange 
andre pædagogiske sammenhænge lavet (deltagende) observationer, hvor jeg 
ikke har oplevet samme grad af kropslig utilpashed ved min deltagelsespositi-
on, og jeg oplevede det heller ikke på samme måde, når jeg var hjemme hos 
forældrene eller deltog på møder mellem professionelle og forældre. Samtidig 
oplevede jeg også over tid, at det blev lettere at indgå i klassen, efterhånden 



219 

som vi fik mere og mere kendskab til hinanden. Jeg vil i dette følgende reflek-
tere over betydningen af at være deltagende observatør i forskellige deltagel-
sespositioner. Min kropslige utilpashed skiftede til en kropslig tilpashed, når 
jeg opnåede andre deltagelsespositioner, hvor der blev mulighed for mere li-
geværdige interaktioner, som mindskede min oplevelse af objektgørelse. Det 
beskriver jeg i de to følgende bearbejdede feltobservationer, hvor jeg har fo-
kus på mine egne kropslige og følelsesmæssige reaktioner.  

I familieklassens klasseværelse – som en flue fanget i et spindelvæv. 

Det er så svært et rum at være i og navigere rundt i som deltagende observa-
tør, når børn og forældre er sat i gang med barnets individuelle skoleopgaver, 
hvor de fleste sidder ved hvert deres bord. Hvis jeg går rundt til bordene, 
kommer jeg nemt til at forstyrre aktiviteten, fordi det er meget intimt, men 
jeg kommer også meget hurtigt til at blive placeret i samme position som læ-
rerne. Lærerne har en dobbelt rolle som dem, der skal hjælpe forældrene, hvis 
de har ønske om det, men det er også et overvåget rum, hvor alle handlinger 
er synlige for hinanden, og hvor lærerne både er facilitatorer og kontrollanter, 
da det er dem, som styrer, hvad der skal foregå, hvornår det skal foregå, og 
efter hvilke principper det skal foregå. Det kendetegner i princippet de fleste 
institutionaliserede undervisningssituationer, så hvorfor oplever jeg det så 
som et meget vanskeligt rum at navigere i? For mig er det et meget overvåget 
rum, som jeg trods den også ofte gode stemning mellem børn og voksne (læ-
rere, forældre og børn) oplever som et rum, hvor mange følelser skal håndte-
res, og alle forældrenes handlinger overfor deres børn er under konstant ob-
servation. Jeg er her jo også som observatør og oplever, at det er svært ikke at 
blive den distancerede forsker, som betragter deres handlinger, og som 
kommer i en position, som nemt kan anskues ud fra den samme evaluerings-
logik af forældre og børns samspil, som implicit er indlejret i konceptet. Ikke 
som det officielle formål med aktiviteten, som er at medvirke til at gøre bør-
nene til ’gode skoleelever’, men implicit er det også forældrene, som er til 
evaluering eller eksamen i deres forældreskabspraksis hver tirsdag formiddag. 
Jeg føler mig låst fast i konceptet, som en flue fanget i et spindelvæv, hvor 
det er vanskeligt ikke også at komme i en situation, hvor jeg bliver set som 
en, der er i rummet for at overvåge deres adfærd. Er det her overhovedet en 
god måde at nærme mig forældrenes praksisser, erfaringer og oplevelser på? 
(feltrefleksion fra feltdagbog). 

Med familieklassen i boldburet – den lette krop. 

Jeg er sammen med familieklassens børn, forældre og lærere ude i fodboldbu-
ret, hvor vi spiller fodbold. Alle er med, og alle går op i fodboldspillet. Der 
dribles, afleveres og scores mål. Der løbes, grines og jubles. Det her er sjovt, 
og vi er på lige fod. Nogle er selvfølgelig bedre til fodbold end andre, men vi 
spiller det samme spil, og alle kan være med. Her er det ikke vanskeligt at væ-
re med. Min krop er i bevægelse og føles let, og jeg kan se, hvordan alles 
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kroppe løsner op og bliver anderledes end lige før inde i klassen (feltrefleksi-
on fra feltdagbog).    

 
Spørgsmålet er, hvad mine iagttagelser af kropslige reaktioner i skiftet mellem 
forskellige deltagelsespositioner har af betydning for den viden, som skabes i 
et etnografisk feltarbejde. Fortæller det overhovedet noget? Og om hvad? 
Kan refleksioner over mine egne kropslige og følelsesmæssige reaktioner være 
bindeled til at skabe sociologisk og kulturel forståelse af skole-hjem-
samarbejde og håndteringer af forældreskab, når børn har det svært i eller 
med skolen?  
 
I første omgang mener jeg, at det var afgørende for at kunne snakke med 
forældrene, at jeg kom til at deltage i andre aktiviteter end dem, som handlede 
om skolearbejde i klassen mellem barn og forældre. Der betød nemlig, at min 
deltagelsesposition ændrede sig fra den beskuende deltagelse til en mere aktiv 
deltagelsesposition, som betød, at vi deltog mere ligeværdigt med hinanden. 
Den beskuende deltagelsesposition, oplevede jeg, i begyndelsen gjorde det 
vanskeligt at komme i kontakt med forældrene. Samtidig fik jeg gennem de 
forskellige deltagelsespositioner, som blev mulige for mig at indtage også en 
bevidsthed om, hvordan forældrene agerede forskelligt, alt efter om der var 
lærere til stede eller ikke. Mine observationer fra beskuerpositionen er brug-
bare i forhold til at spørge til forældrenes oplevelser og erfaringer med at være 
i det, som jeg opfattede som et ’overvåget’ rum. Hvordan oplevede de det? 
Som jeg skriver var stemningen i rummet ofte afslappet og med mange dialo-
ger mellem forældrene og de professionelle, hvor det så ud til, at forældrene 
henvendte sig til de professionelle. Det var således en ’venlig’ form for over-
vågning. Jeg har undervejs i feltarbejdet bestræbt mig på at reflektere kritisk 
over mine egne følelsesmæssige reaktioner og benytte dem som måder, som 
jeg kunne bruge til at stille åbne spørgsmål til informanterne. Carolyn Ellis 
beskriver det et sted som at placere sig i et kontinuum mellem ’traditionel’ et-
nografisk forskning, hvor det er observationerne og interviews (eller andet 
empirisk materiale), som er i forgrunden for inddragelse af de personlige erfa-
ringer, og ’nyere’ feministiske tilgange, hvor det er forskerens personlige hi-
storier og subjektive oplevelser, som er i forgrunden, og som relateres til in-
terviews og observationer (Ellis, 1997). Jeg ser deltagelse som produktiv for at 
gøre erkendelser om verden og særligt for at skabe erkendelser om sociale og 
mellemmenneskelige processer. Det betyder samtidig, at ens subjektive ople-
velser bliver helt centrale at forholde sig refleksivt til, fordi erkendelserne om 
verden altid mediereres gennem en selv, samtidig med at forskningen også 
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skaber kulturelle repræsentationer af en virkelighed, som findes. De oven-
nævnte situationer er selvfølgelig min subjektive konstruktion af det, jeg op-
levede. Samtidig er det også en virkelighed, som har fundet sted. Opmærk-
somheden på det subjektives betydning er det, som auto-etnografien sætter 
fokus på. På den ene side er det centrale i de ovennævnte situationer, beskri-
velsen af det, som gik for sig, mens jeg var der, men samtidig bliver refleksio-
nen over min deltagelse og over de følelser, som de fremkaldte også centrale 
at sætte fokus på. Følelser af kropslig behag og ubehag ved ens deltagelse i 
sociale situationer kan iflg. Ellis være vigtige at introspicere for at opdage for-
ståelser og praksisser i det felt eller fænomen, man studerer. Jeg har derfor 
været opmærksom på de følelser, som forskellige situationer har givet mig 
undervejs i feltarbejdet, og reflekteret over betydningen af dem undervejs i 
arbejdsprocessen. Forskning i andre menneskers hverdagsliv ved at være en 
deltager i deres hverdagsliv kalder på en sådan udforskning, da det vækker 
mange følelser. Men følelserne forsvinder ofte i forskningsfremstillin-
gen/formidlingen, blandt andet fordi det ofte ikke anses for at være ’rigtig’ 
forskning at tale om forskerens følelser (se Ellis og Boucher, 2016 for en in-
spirerende diskussion af dette og Walls, 2008).  
 
I etnografisk feltarbejde giver det for mig mening at tale om det, Ellis kalder 
for ”mit sårbare selv”, som et element, der må indgå som en del af de meto-
dologiske overvejelser. Her er det væsentligt at forsøge at skrive og tale om sit 
forskningsarbejde uden at retouchere besværlige følelser væk, fx følelser, hvor 
ens egne handlinger kan ses som fejlslagne, ubetænksomme eller modstriden-
de, hvor den sikre, myndige og vidende forskerposition vakler, eller hvor fø-
lelser af ubehag, afsky eller angst også indgår. Mit eksempel om, at jeg ikke 
ønskede at komme på besøg hos Miriam og Lucas, da konflikterne omkring 
dem eskalerede, er eksempelvis en situation, hvor jeg oplevede stor tvivl om 
mit valg, hvor det i høj grad også blev udslagsgivende, at jeg fik ’ondt i ma-
ven’ over min deltagelse. Formålet med at tale og skrive om det er at søge ef-
ter at etablere en nærhed til feltet, hvor der kan opnås en forbindelse mellem 
krop og hoved, som ofte forbliver adskilte i den akademiske verden, og der-
med at kunne diskutere de oplevelser, jeg har haft, og diskutere, hvordan jeg 
kan arbejde med dem. Og dermed også bidrage til, at kvalitativ forskning ta-
ger sin præmis om forskersubjektivitetens altafgørende betydning alvorligt og 
diskutere, hvordan den får betydning, og diskutere, hvilke styrker og svaghe-
der det har.  
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Grundlæggende ser jeg det, jeg her forsøger at gøre, som værende at arbejde 
med Smiths metodologi om at se fra hverdagslivet ud på de relationer, som 
styrer hverdagslivet, i relation til hvilke relationer som mine refleksioner over 
følelser i feltarbejdet fører til. Om det kun er mig, som oplever familieklassen 
som et ’overvåget rum’, som skabte følelser af ubehag hos mig, måtte jeg så-
ledes udforske sammen med forældrene. Denne udforskning førte det til, at 
jeg fik øje på flertydigheden i deltagelsen i familieklassen, da det for forældre-
ne kunne opleves som ’overvågning’, støtte og frirum for forskellige forældre 
og på forskellige tidspunkter. At gå på udforskning i denne følelse førte såle-
des til nye erkendelser om forældres perspektiver på familieklassen som social 
praksis, som peger på familieklassen som en praksis med tvetydige betydnin-
ger for forældre.     
 
En pointe med at tage fat i de to kropslige reaktioner er også at vise, hvordan 
feltet er med til at definere den deltagelse, som bliver mulig og det er en del-
tagelse, som hele tiden er til forhandling. Det er således ikke muligt at define-
re min deltagerposition helt selv, som meget etnografisk metodelitteratur, 
ifølge Agnes Ringer, lægger op til. Derimod argumenterer Ringer for, at den 
deltagelsesposition, som man til dels tildeles og forhandler sig til, kan give vi-
den om forståelser og betydningsstrukturer, der findes i det felt, man udfor-
sker (Ringer, 2013). Denne pointe gjorde det klart for mig, at når det var mu-
ligt at opnå mere ligeværdige relationer til forældre uden for familieklassens 
praksis, fortalte det også noget om den institutionelle kontekst og de magtre-
lationer, som forældrene deltog og indgik i. Fra mine deltagelsespositioner fik 
jeg indblik i den flertydighed, som kendetegner skole-hjem-samarbejdet, når 
forældre både bliver betragtet som klienter og deltagere af skolen, når fami-
liebehandlingsmetoder rykker ind i skolen. Forældre skal både opdrages til at 
handle anderledes på deres børns adfærd, men de skal selv finde ud af det 
gennem deres egen deltagelse og egne valg inden for den ramme, som udstik-
kes fra skolen. Relationerne, de indgår i, kendetegnes både ved overvågning af 
de professionelle og ved dialog med de professionelle. Denne form for flerty-
dig socialitet indhegnede mine følelser og fik betydning for, hvordan jeg ud-
forskede og kom til at forstå forældres arbejde.   
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Deltager i og tilskuer til menneskers hverdagsliv     

Gaining trust is essential to the success of the interviews and, once gained, 
trust can still be fragile (Fontana and Frey, 2000, s. 655). 

At arbejde med at få en deltagelsesposition som en ’fortrolig fremmed’ blev et 
kontinuerligt arbejde, som blev til på forskellige måder i de forskellige famili-
er. At etablere en fortrolig og tillidsfuld relation til ens informanter er som 
tidligere beskrevet en forudsætning for at skabe viden fra menneskers ståste-
der. Det er samtidig også udtryk for en etisk stillingstagen til forskning, at den 
ikke skal medvirke til en objektgørelse af de mennesker, som deltager i ens 
forskning, men at de skal opleve sig forstået og inddraget som vidende aktø-
rer (Smith, 2005). Det har været et pejlemærke, som jeg har forsøgt at efterle-
ve, men som jeg ikke altid lykkedes med i projektet.  

I den måde, jeg har udført mit etnografiske feltarbejde på, blev jeg som be-
skrevet både deltager og tilskuer og fra begge positioner opnåede jeg væsent-
lige indsigter i det felt, jeg studerede. Men det blev de familier, hvor jeg fik 
adgang til livet uden for familieklassen og skolen, som jeg har valgt at fokuse-
re på i denne afhandling, hvilket er i overensstemmelse med mit valg om at 
arbejde med institutionel etnografis princip om at udforske fra et ståsted. Det 
betød også, at der var forældre, som jeg havde talt meget med i familieklassen, 
som jeg valgte ikke at fokusere på. Der var fx en far, som deltog i familieklas-
sen, som jeg havde mange samtaler med. Jeg sad ofte ved siden af ham eller 
hans søn ved fællesbordet, hvor han og hans søn ofte sad, når der var ’skole-
arbejde’ mellem forælderen/bedsteforælderen og barnet. Han gav mig sin te-
lefonnummer, og vi aftalte, at jeg skulle komme hjem og besøge dem, men 
trods gentagne sms-henvendelser vendte han ikke tilbage, og det lykkedes ik-
ke at lave en aftale. Moren deltog ikke i familieklassen, og han fortalte mig, at 
hun fandt det meget svært at deltage på møder med skolen, da hun var meget 
genert. Faren oplevede jeg, at jeg havde opnået en fortrolig relation til, men 
spørgsmålet var, hvordan jeg skulle fortolke denne fortrolighed, når jeg ikke 
blev inviteret med hjem, eller hvordan jeg kunne bruge den viden, jeg havde 
fået, når jeg ikke kunne følge op med ham.  

Samtidig tydeliggør mine eksempler en række etiske dilemmaer ved min del-
tagelse som forsker i familieklassens aktiviteter, da forældrene nok havde sagt 
ja til, at jeg måtte deltage og observere i klassen, men deres samtykke var givet 
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i en særlig social relation, hvilket gjorde, at frivillighedsprincippet kunne for-
tolkes på forskellige måder. Den læring, jeg fik ud af min adgang gennem de 
professionelle, tænker jeg er en opmærksomhed ved studier af institution-
hjem-relationer, ift. hvordan man bedst skaber adgang til forældres perspekti-
ver.   

I denne sammenhæng er min pointe samtidig, at jeg har kunnet anvende min 
viden fra mine observationer og samtaler i familieklassen til at kunne spørge 
kvalificeret ind til de sociale relationer og den institutionelle kontekst, som de 
forældre jeg opnåede større fortrolighed med var en del af, og som jeg der-
med kunne få udfoldet indsigt i. Det betød fx også, at jeg kunne se, at foræl-
dre deltog på ensartede, men også forskellige måder, i rummet og at de for-
holdt sig forskelligt til deres børn og de professionelle. Og jeg kunne spørge 
ind til, hvordan de skabte mening i forhold til det det rum, de her var del af. 
Antropologen James Spradley laver en distinktion mellem begreberne ’subjek-
ter’, ’respondenter’, ’aktører’ og ’informanter’ som forskellige roller i human- 
og socialvidenskabelig forskning og de metoder, de gør brug af. Han argu-
menterer for brugen af begrebet ’informant’ frem for de andre begreber i et-
nografisk forskning, hvis man som etnograf ønsker at forstå en kultur gen-
nem informanternes egne terminologi (Spradley, 1979, s. 59). Jeg har i projek-
tet kombineret deltagerobservationer, etnografiske in-situ og længere 
etnografiske interview gående eller siddende. Her finder jeg Spradleys distink-
tion mellem et aktørperspektiv og informantperspektiv produktiv for at rede-
gøre for min måde at arbejde på, hvor jeg har forsøgt at arbejde med at koble 
begge perspektiver, hvilket er almindeligt indenfor en etnografisk forsk-
ningsmetodik. Spradley skriver:  

An actor is someone who becomes the object of observation in a natural setting. A 
scholar who watched a group of gorillas is studying actors; however, gorillas can nev-
er be become informant. Ethnographers often use participant observation as a strate-
gy for both listening to people and watching them in natural settings; informant in-
terview may even be conducted casually while doing participant observation. But 
when we merely observe behavior without also treating people as informants, their 
cultural knowledge becomes distorted. For human beings, what an act means is never 
self-evident. (Spradley, 1979, s. 32-33).  

Af denne grund har jeg arbejdet med et design, hvor jeg både fik indsigt i 
konkrete handlinger, som jeg observerede, men grundlæggende har jeg med 
mit arbejdsbegreb fra Smith været optaget af, hvordan forældrene tillagde for-
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skellige hændelser mening ift. deres arbejde i relation til skolen. I familieklas-
sen kunne jeg således se, hvordan forældrene interagerede med lærerne og 
børnene i rummet, men jeg vidste ikke, hvilken mening de selv tillagde denne 
interaktion. Jeg kunne fx se, hvordan alle forældre deltog aktivt i pointgiv-
ningsrunden, men det var først ved at spørge dem i andre sammenhænge, at 
jeg kunne forstå, hvilken mening de tillagde den sociale interaktion og ritualet, 
og hvilke betydninger den havde i hverdagslivet.   

Interview som fortrolige og fleksible samtaler  
Jeg har beskrevet, hvordan jeg arbejdede med de første interview med et fo-
kus på barnets institutionshistoriske udviklingshistorie. Her vil jeg beskrive 
mine tilgange og strategier i relation til interview og samtaler i løbet af feltar-
bejdet. Kombinationen af deltagerobservation, in-situ samtaler og længere 
samtaler betød, at jeg i min tilgang til interviewene var optaget af at koble det, 
jeg konkret havde set, til forældrenes fortællinger om det. Desuden var jeg 
optaget af at følge op på det, som var sket, siden vi sidst havde været sam-
men. Det gjorde, at jeg inden interviewene havde skrevet nogle stikord ned, 
som jeg skulle huske at spørge til. Det kunne være en skole-hjem-samtale, de 
havde været til, noget, jeg vidste, de havde skullet skrive til skolen om, eller 
noget omkring barnets skolearbejde. Eller det kunne være en følelse, de hav-
de beskrevet, sidst jeg havde talt med dem, og som jeg var nysgerrig på om 
havde ændret sig eller var den samme. Samtalerne i løbet af feltarbejdet ad-
skilte sig på den måde fra mere standardiserede semi-strukturerede interview, 
hvor der en række temaer man skal igennem, men fulgte i højere grad, hvad 
der – for mig at se – var på spil lige nu i forhold til samarbejdet og forældre-
nes liv. Denne tilgang indeholder både styrker og svagheder ift. den viden, jeg 
skabte sammen med forældrene og deres arbejde. Styrken var, at jeg oplevede, 
at interviewene kom tæt på det levede hverdagsliv og de problemer, forældre-
ne oplevede, og at jeg oplevede, at vi etablerede en sammenhængende fortæl-
ling over tid. En af begrænsningerne ved denne samtaletilgang var, at samta-
lerne kunne bevæge sig mange steder hen og jeg derfor kunne have svært ved, 
at holde mit fokus på samarbejdet med skolen, som var min erkendelsesinte-
resse.          
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Opmærksomheder i feltarbejdet, nedskrivning  
og bearbejdning af empirisk materiale 
I det følgende beskriver jeg, hvilke opmærksomheder jeg havde i relation til at 
forstå forældres arbejde, når børn havde det svært i skolen. I mit feltarbejde 
havde jeg fra begyndelsen en åben og flydende opmærksomhed på, hvad der 
skete, men med et fokus på, hvad der blev gjort med ord, med krop og med 
ting og hvor, hvornår, hvordan og af hvem. I hvilke rum (både fysiske og ’vir-
tuelle’) foregik det. Jeg har spurgt til, hvordan forældrene opfatter og oplever 
situationer, både dem, jeg selv deltog i som observatør, men også til situatio-
ner relateret til skolen som foregik mellem mine observationsgange. Imellem 
mine observationer havde jeg ofte udvekslinger med forældre i telefonsamta-
ler og mails hvor jeg kunne modtage referater af møder mv. Undervejs udvik-
lede mine opmærksomhedspunkter. De udviklede sig i et samspil med det jeg 
opdagede i feltet og gennem læsning af andres studier. På den måde blev jeg 
pmærksom på flere og flere nuancer i, hvad det vil sige at være og blive ’sko-
leforældre’ til et barn, der har det svært i skolen. På denne måde ser jeg det 
etnografiske feltarbejde som en læreproces, hvor jeg hele tiden har skærpet 
mit blik for, hvad der bliver interessant at se og spørge ind til. Grundlæggen-
de var jeg interesseret i to dimensioner af hverdagslivet, både den konkrete 
daglige organisering af opgaver og aktiviteter og en erfaringsdimension, som 
kan forbinde hverdagslivets aktiviteter med kultur (Gullestad, 1989, s. 18). 
Det vil sige, at jeg både var optaget af, hvordan forældre på daglig basis orga-
niserede deres arbejde, men i høj grad også, hvordan de oplevede og forstod 
deres arbejde. Med inspiration fra Ehn og Löfgreens kulturanalytisk tilgang til 
empirisk materiale (Ehn og Löfgreen, 2006/2001) var jeg også optaget af ka-
os og struktur i skole-hjem-samarbejdet og i forældres arbejde, som også var 
informeret af Francis’ (2015) begreb om ’family troubles’, hvor jeg var opta-
get af, hvad der ’bøvlede’ og skabte tumult, og hvordan ’bøvlet’ og tumulten 
blev håndteret af forældrene, og hvordan det blevet forstærket eller mindskes 
i samarbejdet med skolen.  
  

Konkrete opmærksomheder i deltagerobservationerne  
og samtaler og interview med forældrene  
Konkret så jeg på og/eller spurgte til en hel række forhold, som viste sig rele-
vante i de kontekster jeg deltog i, og som jeg fandt kunne have betydning for 
at forstå forældres arbejde i den brede forståelse af begrebet, som Smiths 
terminologi lægger op til. I relation til deltagerobservationerne og samtalerne 
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med forældre var jeg optaget af en række temaer, som var informeret af mit 
forskningsfokus på forældres arbejde i relation til skolen, de første pilotinter-
view og mine teoretiske greb, hvor jeg gerne ville fange:   
 
Fysiske og virtuelle samspil mellem professionelle og forældre og forældrenes op-
levelser af disse samspil, hvornår opstår der konflikter i disse samspil, hvornår 
er der ”fred og ro”, hvordan opfattes orden og kaos i disse samspil for foræl-
drene?   
 
Samspil mellem forældre og børn, som omhandler noget skolerelateret.  
 
Tegn på og beskrivelse af affekt (gråd, høj stemmeføring, kroppe, der bevæger sig 
pludseligt eller opgivende) og følelser, som italesættes af forældrene, som fx 
vrede, glæde, lettelse mv. i forhold til skolen og erfaringer med skolen.  
 
Fortællinger om skolen – ml. forældre, ml. børn og forældre, (sekundært) mellem 
forældre og andre forældre, - hvad spørges der til, fortælles om og opfordres 
til, hvilke opfattelser er der af orden og kaos i disse fortællinger?  
 
Arbejdsdelinger mellem forældre ift. kontakt til skolen, tjekke og ordne skoletaske, 
tjekke forældreintra, lave legeaftaler, gå til forældremøder, arrangere sociale 
ting i klassen mv.  
 
Netværk og ressourcer – bedsteforældre, hushjælp, fleksibilitet på arbejdet, opsø-
ges viden om barnets ’særlige behov’, er forældrene opsøgende på deltagelse i 
kurser i relation til barn mv. – hvad deltager de i og med hvilke begrundelser?  
 
Materielle tegn på ’skole’ i hjemmet (skemaer, madpakker, skolematerialer, in-
formationer), og hvor og hvad de bruges til af børn og forældre. Her har jeg 
anvendt fotografiske feltnoter som en måde at huske disse materielle tegn 
(Rasmussen, 2013). Jeg tog ikke billeder af mennesker og overstregede navne, 
hvis der var navne på billederne  
 
Aktiviteter i familien om eftermiddagen med cirka tidsangivelser – med særligt 
fokus på overgange mellem aktiviteter – særligt ift. til noget, som har med 
’skole’ at gøre’.  
 
Fortællinger om barnets kunnen og evt. sammenligninger med andre i klassen og 
søskende, hvordan defineres normalt og afvigende her, og hvordan opleves 
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det, at der er situationer, hvor man gøres opmærksom på ens barns afvigende 
adfærd, og hvordan håndtere forældrene det ’afvigende’? 
 
Fortællinger om, hvordan det er at være forældre til et barn, der har det svært i skolen, 
og hvordan det håndteres.  
 
Jeg har haft mange opmærksomhedspunkter, og det er meget forskelligt, hvad 
jeg fik noteret efter mine besøg, alt efter hvad der fyldte den dag, jeg var der. 
Den ovenstående liste er således en liste over opmærksomheder, jeg udvikle-
de undervejs, og som jeg har haft noteret ned i mine feltnoter, og som var 
med til at guide de længere interview, jeg foretog undersvejs. Jeg har arbejdet 
med at skabe forbindelser mellem oplevelser og indlevelse gennem mine ob-
servationer og mine samtaler og interview ved at forfølge situationer og ople-
velser, jeg gjorde i observationerne i mine samtaler med forældre og børn.  
 
Med mine opmærksomhedspunkter forsøgte jeg at skabe en fleksibel og sen-
sibel tilgang, som på den ene side betød, at jeg kiggede efter noget bestemt ift. 
mine kundskabsambitioner, og samtidig holdt mit perspektiv åben overfor 
nye opdagelser.   
 
Jeg har nedskrevet mine observationsnoter i en feltdagbog og derefter bear-
bejdet dem til beskrivelser umiddelbart efter feltarbejdet eller dagen efter, hvis 
jeg havde mulighed for det. Og jeg har undervejs optaget en del af mine sam-
taler med brug af diktafon og transskriberet store dele af materialet, men på 
grund af det store samtalemateriale valgte jeg også i en del tilfælde kun at 
gennemlytte samtalerne, tage noter til dem og skrev kun udvalgte passager ud 
fra samtalerne, dvs. jeg her har anvendt en mere selektiv udvælgelse af mate-
rialet. Det var nødvendigt, fordi samtalerne var lange (fra 1 til 3 timer), og jeg 
have i de tre familier, som indgår i forældreetnografierne, henholdsvis 2, 8 og 
16 interview med forældrene.  

Arbejdet med at konstruere forældreetnografierne  
Forældreetnografierne baseres på min udforskning af forældres arbejde og 
deres oplevelser og erfaringer med det, jeg vil betegne som spændingsfyldte 
emotionelt ladede kulturmøder med skolen. De skal anskues som individuelle 
unikke og situerede fortællinger, som jeg gerne vil fremstille i deres egen ret, 
men samtidig skal de også kunne fungere som historier om det sociale, dvs. 
være en indgang til at kunne forstå institutionelle forhold og magtstrukturer i 
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samfundet (Smith, 2005; Bourdieu,1999; Palludan, 2012; Hochschild, 1989). 
Hver etnografi har fokus på forskellige problemstillinger i forældrenes hver-
dagsliv, men alle er relateret til at belyse, hvordan skolen får betydning for de-
res arbejde. De skal læses som eksemplariske for de problemer, som foræl-
drene stødte ind i, og deres håndteringer af problemerne, og hver etnografi 
illustrerer således både almene problematikker, som er i det arbejde, forældre 
gør, men også særlige tematiske problematikker i de unikke familiers hver-
dagslivs erfaringer og håndteringer. De tre forældreetnografier er valgt ud fra 
et ønske om at vise forskellige aspekter af forældres arbejde ud fra det samle-
de feltarbejdets empiriske materiale og ville fremanalysere og fremstille tre 
forskellige positionerede samfundskort (Widerberg, 2015) om skole-hjem-
samarbejdets karakter ud fra tre forældres ståsteder. Endvidere valgte jeg at 
konstruere de tre forældreetnografier, fordi jeg her havde empirisk materiale, 
som bestod af interview i hjemmet med forældre og observationer fra forskel-
lige kontekster: dvs. en kombination af observationer fra familieklassen, fra 
møder på skolen, på vejen til og fra og skole og fra hverdagslivet i hjemmet.        
  
I arbejdet med at konstruere etnografierne har et kulturanalytisk blik for ruti-
ner, stemninger, følelser, ritualer og materialitet (fx Ehn og Löfgreen, 2005; 
Winter, 2013) hjulpet mig til at synliggøre selvfølgeliggjorte kulturelle og insti-
tutionelle mønstre og praktikker, som skole-hjem-samarbejdet er indlejret i, 
og som forældre på forskellige måder bliver medskabere af i deres mod- og 
medspil med skolens (op)fordringer. 
  
I min konstruktion har jeg villet udnytte og vise, at jeg har haft et longituelt 
perspektiv på forældrenes arbejde med skolen, som kan indfange processer 
over tid. Pointen er ikke at skrive en historie fra A-B, men at etnografierne 
kan vise forandringer og stabiliseringerne i relation til oplevede problemer og 
muligheder i samarbejdsrelationerne. Det særlige er her, at jeg med etnografi-
erne gerne vil vise, hvordan skole-hjem-samarbejdet har en porøs karakter, 
som forældre sammen med børnene og skolens aktører hele tiden arbejder på 
at skabe, gen- og omskabe. Heri består det som gør hver dag til hverdag 
(Bech-Jørgensen, 1994). I afhandlingens afsluttende kapitel diskuterer jeg, 
hvordan der træder forskelle og ligheder på tværs af familierne, når de sam-
menholdes med hinanden i relation til at forstå de institutionelle processer og 
diskurser, som deres arbejde må forstås i relation til.  
 
Ideen med fremstillingen af forældreetnografier er et forsøg på at følge etno-
grafiske principper for ’tykke beskrivelser’ (Geertz, 1973) ud fra en relativ in-



230 

duktiv tilgang til mit empiriske materiale, hvor jeg sammenskriver og sam-
menfatter forskellige typer af materiale. At sammenbinde og benytte forskeli-
ge materialer ser jeg som en af styrkerne, men også en af besværlighederne, 
ved det etnografiske feltarbejdes ’messiness’. I fremstillingen af etnografierne 
har jeg forsøgt at fange blikket for det situerede og kontekst-sensitive element 
ved den type metodisk arbejde. Udsagn fra samtaler og interview fylder dog 
en del i etnografierne, fordi jeg har haft særligt fokus på forældrenes arbejds-
viden og dermed deres erfaringer og oplevelser.  
 
I etnografierne har jeg forsøgt at inddrage og fremstille stemnin-
ger/’stemningsbilleder’ for at kunne vise, hvordan rum stemmes (Paludan, 
2009), hvor forskellige artefakter og visuelle udtryk kan inddrages for at kun-
ne vise, hvordan materielle vilkår og kontekster (Ehn og Löfgreen, 2005) rela-
terer til de måder, hvorpå forældrene håndterer samarbejdet med skolen på i 
forskellige situationer, samt at vise, hvordan deres arbejde også må forstås i 
sammenhæng med familiernes socio-kulturelle betingelser og de institutionel-
le teknologier, som deres arbejde forbindes med.   
 
I fremstillingen af etnografierne har jeg set efter, hvordan de socio-kulturelle 
betingelser får betydning for den måde, de møder og mødes af skolen på. Det 
arbejde, forældre gør, ser jeg i forlængelse af Smiths ontologi både som de 
praksisser, de selv beskriver, og de følelser og meninger, som der ’aktiveres’ 
hos dem i relation til disse praksisser og de praksisser, som jeg ser i de sam-
menhænge, jeg har været del af. Det er det, som jeg har talt med dem om, når 
jeg har deltaget i deres hverdagsliv eller har haft mulighed for at interviewe 
dem om det. At anskue det på denne måde betyder ikke, at der er en forestil-
ling om, at forældres italesættelse af praksis og den faktiske praksis altid er i 
overensstemmelse med hinanden, men kun at det, jeg her interesserer mig 
for, er, hvordan deres oplevelser og erfaringer står i centrum for min ud-
forskning, og at det er forældrenes oplevelser og erfaringer, som er udgangs-
punktet for at forstå, hvilke styringsrelationer som bliver virksomme i deres 
arbejde.  
 
Etnografierne, som skal læses som selvstændige analyser, er således også ana-
lyser af, hvordan forældres forældre på forskellige måder tilpasser sig og 
kæmper imod (eller begge dele op forskellige tidspunkter) samfundsmæssige 
styringsrelationer og diskurser, som får betydning for deres arbejde. På denne 
måde søger jeg i diskussionerne af de tre etnografier at vise, hvordan de sko-
lepolitiske maskinerier indrammer og/eller får betydning i forældres arbejde, 
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men viser også, at det er forskelligt, hvilke styringsrelationer der får betyd-
ning. Konkret har jeg med udgangspunkt i Smiths fokus på teksters betydning 
for menneskers arbejde set efter, hvilke tekster der fik betydning, og har kon-
strueret etnografierne mhp. på at vise disse forbindelser.  
 
Endvidere har jeg i konstruktionen fokuseret særligt på følelsesarbejdets ka-
rakter i de forskellige familier og vil vise, hvordan de knytter sig til sociale re-
lationer og institutionelle teknologier.   
    
Sidst vil jeg fremhæve, at forældreetnografierne skal læses som fortællinger, 
hvor jeg efterhånden, som etnografien udvikler sig, forsøger at vise flere og 
flere lag i forældres arbejde. Fra starten af etnografien giver jeg ikke læseren 
alle pointer med det samme, men udfolder dem gradvist. Formålet med det er 
at give læseren oplevelsen af, hvordan forældres arbejde, når man har et barn, 
der har det svært i skolen, hele tiden udvikle sig dynamisk. Etnografierne er 
holdt i et hverdagssprog og indeholder kun meget få litteraturreferencer, som 
kun indgår, når det er noget faktuelt, som jeg har skønnet var nødvendigt for 
læserens forståelse af situationerne. Det har jeg valgt, fordi jeg ønsker, at et-
nografierne kan læses som konstruktioner af levet hverdagsliv og levede erfa-
ringer og dermed som tre ståsteder. At finde frem til fremstillingsformen for 
de tre forældreetnografier har været en art formgivningsarbejde (Sjørslev, 
1995), hvor jeg undervejs har afprøvet forskellige fremstillinger, og her blev 
det efterhånden klart for mig, at det netop skulle være hverdagsfortællingen 
med udfoldning af konkrete samtaleuddrag, som for mig bedst gjorde det 
muligt at formidle forældres ståsteder, og som gjorde, at jeg kunne formidle 
deres historier, sådan at den etnografiske ambition om at kunne sætte sig ind i 
andres menneskers sted kunne realiseres. Formgivningen af hver ’forældreet-
nografi’ blev til i ønsket om, at læseren dels kan se fra tre forskellige ståsteder 
og med Pierre Bourdieus ord blive i stand til: ”(…) understand that if they 
were in they shoes they would doubtless be and think just like them” (Bour-
dieu, 1999, s. 626). Samtidig håber jeg, at læseren i fremstillingen kan følge, 
hvordan konstruktionen af forældreetnografierne baseres på de teoretiske 
perspektiver, som jeg har redegjort for tidligere og den analytiske deskriptivi-
tet fra min inspiration fra den institutionelle etnografi, hvor det er forældres 
arbejde, arbejdsviden, og hvordan dette arbejde forbindes og koordineres 
med andres arbejde, som etnografierne kredser om. I det afsluttende kapitel 
(kapitel 12), som følger efter de tre forældreetnografier, samler jeg op på for-
bindelserne mellem de forskellige analyser i afhandlingen.   
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Kapitel 9: Line og Johan:  
Fra kaos og uro til tillid og ro   
Line er gift med Johan, og de bor i et parcelhus i et naturskønt område i en 
større forstadskommune til København, hvor de bor i det ”fine” villakvarter i 
kommunen og har tre børn, Lasse på 8 år, Sofie på 6 år og Signe på 2 år. Line 
og Johan arbejder begge i ledende stillinger i globalt orienterede virksomhe-
der og arbejder på mange tider af døgnet, da de har arbejdsopgaver, som be-
tyder, at de kommunikerer med samarbejdspartnerne i andre dele af verden 
og har deadlines på arbejdsopgaver, som skal løses, hvilket gør, at der kan væ-
re arbejdsopgaver, de skal løse hjemmefra om aftenen. Tidligere har Line rejst 
meget i forbindelse med sit arbejde, men har nu et arbejde, hvor hun ikke har 
rejsedage. De har en au-pair pige (Lilli) til at ordne praktiske ting, primært 
madlavning og rengøring. Lilli er deres første au-pair, og hendes tilstedeværel-
se i familien har givet dem mere overskud til at kunne klare arbejdslivet og 
prioritere tiden til at være sammen med børnene, når de kommer hjem fra ar-
bejde om eftermiddagen. Line er i bestyrelsen i børnenes daginstitution og 
kontaktforælder i Sofies klasse. Børnene er i institution eller skole hver dag 
fra 8-16 og afleveres og hentes skiftevis af Line eller Johan i bil. Skolen er 
nogle kilometer væk fra deres hus, og børnene bliver derfor kørt til skole og 
hentet fra SFO. Cirka en gang om ugen hentes Signe af Lilli i vuggestuen. 
Samtidig med at Line og Johan er meget engagerede i og bruger meget tid og 
energi i deres lønarbejde, er det samme kendetegnende for deres forældre-
skab, hvorfor den restende tid udover arbejdet stort set bruges sammen med 
børnene i den periode, jeg følger familien.  
Lasse og Sofie går i den lokale folkeskole, men Lasse startede på en privatsko-
le, men måtte skifte skole i løbet af 0. klasse, da han ikke trivedes på privat-
skolen, og skolen mente ikke, det var det rette skoletilbud for ham. Folkesko-
len var således ikke førstevalget for familien, men de er blevet positivt overra-
skede over folkeskolen og dens imødekommenhed i forhold til at ville 
inkludere Lasse i klassen. Lasse har fået diagnosen ADHD i løbet af 0. klasse 
og får særlig støtte i klassen af en støttelærer med særlig erfaring og viden om 
børn med ADHD. Hun spiller en helt central rolle for familien og deres sam-
arbejde med skolen. At lave lektier med Lasse derhjemme er en smertefuld og 
ofte langvarig proces for både Lasse og for Line og Johan. At få Lasse til at 
lave lektier kræver et omfattende følelsesarbejde af forældrene med at regule-
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re og afstemme egne affekter i forhold til Lasse affekter. Samtidig er det et 
arbejde, som kontinuerlig må forhandles og afstemmes med skolen.  

Fra daginstitution til skolestart og skoleskift 
Line fortæller mig, at de allerede inden skolestart var opmærksomme på, at 
Lasse havde brug for struktur og forudsigelighed, det var gået egentlig gået 
fint i børnehaven, men der havde været stor opmærksomhed på Lasse, og han 
havde haft nogle særregler og ekstra voksenstøtte. Hun beskriver, samtidig at 
hun allerede, da han gik i børnehave, kunne blive i tvivl om, hvordan hun 
skulle håndtere, det hun kalder opdragelsen af Lasse. 

Jeg synes det er skide svært også, fordi allerede da han gik i børnehave, inden 
det eksploderede på skolen, der havde vi rigtig mange samtaler med de voks-
ne om, hvornår skal vi holde fast i rammerne, og hvornår skal vi give ham lov 
til at være den, han er. Det var jo allerede der, vi snakkede om, hvordan vi 
skal opdrage ham, hvor meget plads skal han have, og hvor fast skal han have 
det. Hvor meget skal man opdrage, og jeg har svært ved ikke at opdrage og 
blive irettesættende, fordi jeg havde forestillinger om, hvordan mine børn 
skulle agere, og jeg synes ikke, det var okay, at han rendte rundt og ikke gjor-
de, hvad vi sagde, allerede der var jeg i tvivl, gør jeg det rigtige, er jeg fast 
nok, eller er jeg ikke fast nok? (Interview). 

At være forældre til Lasse beskrives som en udfordring, da hans måde at age-
re på ikke altid er i overensstemmelse med Line og Johans forestillinger om, 
hvordan børn skal opføre sig. At blive forældre for første gang er for alle en 
læreproces, men når Line og Johan beretter om deres første år med Lasse, er 
det beskrivelsen af en ret hård læreproces. Da de skulle vælge skole, var de 
meget bevidste og målrettede imod at finde en skole, som havde fokus 
på struktur og klare beskeder, og de valgte derfor en privatskole med et 
ry for et godt fagligt niveau og disciplin.  

Johan: Vi troede, det ville være det rigtige for ham, for vi vidste jo godt, at 
han havde brug for faste rammer, men det blev meget anderledes, end vi 
havde håbet på (Note fra samtale). 

Ret hurtigt i skoleåret oplever de, at Lasse ikke trives, han er ked af det, og 
flere gange bliver de nødt til at hente ham i skolen, fordi han havde været ud-
adreagerende. De fortæller, at Lasse selv fortalte, at han blev skældt meget ud 
i skolen, og de fortæller også, at han havde svært ved at leve op til kravene, 
som blev stillet i undervisningen. Men det er også svært for dem at finde ud 
af, hvad der præcist skete i skolen, for Lasse fortalte dem ikke så meget der-
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hjemme, og de håbede på, at han bare skulle have tid til at vænne sig til det. 
Line og Johan fortæller mig, hvordan de blev mere og mere bekymrede og 
afmægtige over situationen. Det fyldte meget i deres hverdag, at Lasse ikke 
havde det godt.  

Det var ikke til at holde ud, og vi vidste ikke, hvornår de ville ringe, når vi sad 
på arbejdet, man var hele tiden i sådan en akut tilstand, hvor man hele tiden 
bekymrede sig for, hvordan han havde det og skulle stå parat til at køre. De 
var heller ikke trygge ved at have ham med på tur, så min far tog med en af 
de dage, hvor de skulle på tur. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skulle have gjort, 
hvis vi ikke havde haft så fleksible jobs og bedsteforældre, der kunne hjælpe 
til en gang imellem (note fra samtale). 

 

Derhjemme vokser konflikter mellem de to største søskende, og de beskriver, 
hvordan deres familieliv er meget udfordret, fordi Lasse ikke har det godt i 
denne periode. Samtidig med at de beskriver det, Lasse kan have det svært 
med, beskriver de også, at Lasse er meget en meget fantasifuld dreng. Det op-
lever jeg også, når jeg er der, da han har mange lege med legofigurer, hvor der 
bliver udkæmpet drabelige kampe og udtænkt mange strategier. Og de beskri-
ver ham også som kærlig, især overfor den mindste lillesøster, og det ser jeg 
også selv på flere måder, når jeg er hjemme hos dem. Her er det i forbindelse 
med, at vi kommer hjem fra skolen:  

Vi er på vej ud af bilen, begge børn løber ind i huset og finder hurtigt Signe, 
som de giver knus, og Lasse finder en dukkevogn til Signe, som han går rundt 
med sammen med hende i lidt tid. Han er tydeligvis glad for at se hende. He-
le eftermiddagen er han meget opmærksom på Signe og kommer fx over til 
hende, hvis hun falder (feltnote). 

 
Situationerne i skolen, hvor Lasse har været udadreagerende overfor de andre 
børn, beskrives som meget voldsommere end det, de selv oplevede hjemme, 
selvom der også her skete en optrapning af konflikter mellem Sofie og Lasse i 
denne periode.  

Han havde det ikke godt, og vi havde på fornemmelsen, at han fik meget 
skæld ud af læreren, og det påvirkede ham også herhjemme. Sofie tirrer ham 
også og har svært ved at lade være med at drille ham. Det kunne godt blive 
lidt en krigszone, og er det stadig til tider, hvor vi ofte skal løse konflikter 
mellem dem (Note fra samtale). 

 
Line og Johans oplevelse af situationen i skolen bliver efterhånden, at Lasse 
ikke kan honorere de krav, der bliver stillet til ham i skolen, og det er derfor, 
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han reagerer, som han gør. I løbet af skoleåret bliver Lasse ’udredt’, og han 
får den psykiatriske diagnose ADHD og begynder at få medicin. Udrednings-
processen beskrives af Line og Johan, som en de oplevede som konstruktiv, 
og som en proces de var involveret i på en god måde. Line og Johan bliver 
også tilbudt et kommunalt forældrekursus om ADHD, der kan give dem red-
skaber til at tackle udfordringerne i hjemmet.  
Om deltagelse i kurset fortæller Line:  

Line: Det var meget brugbart, jeg kunne godt li’, at der blev præsenteret nog-
le konkrete ting, vi kunne gå hjem og arbejde videre med. 

Jimmy: Var det også brugbart for jer, det med at snakke med andre forældre?  

Line: Joh lidt, men jeg kunne bedst li’ det med at få nogle råd til, hvordan 
man kunne tackle det herhjemme, det var det, jeg fik mest ud af, synes du ik-
ke også det? Johan nikker. Det var godt, at der var styring på, så vi ikke kun 
delte erfaringer, det gode det var de værktøjer, vi fik med hjem. Dem har vi 
fået virkelig meget ud af, fordi det var noget, vi kunne gå hjem og afprøve 
med det samme (Note fra samtale). 

 
Når Line og Johan bedst kunne bruge de konkrete redskaber fra kurset, fik 
jeg også en fornemmelse af, at det handlede om, at de ikke nødvendigvis delte 
erfaringer med alle de andre forældre, som selv om alle børnene havde 
ADHD kunne være familier med helt andre problemstillinger og fra meget 
forskellige sociale miljøer. At være opsøgende på viden viser sig også ved, at 
Johan finder frem til og læser internationalt neurologisk baseret forskning om 
ADHD. Han beskriver, hvordan det betyder, at det gør, at han både får for-
ståelse for Lasses adfærd, og hvad Lasse har brug for af hjælp. 

Står og snakker med Johan efter aftensmaden om, hvor han har indhentet vi-
den om ADHD-diagnosen henne (Line er ved at putte børnene), og det leder 
til en snak om diagnosen mere generelt. Han fortæller, at han en dag på ar-
bejdet hørte nogle af hans kollegaer på baggrund af en avisartikel, de havde 
læst, snakke om, at ADHD skyldtes forældrene ikke havde opdraget deres 
barn ordentligt. Det gjorde ondt på mig at høre den samtale. Det ramte mig i 
maven, især når man ved, at det faktisk forholder sig anderledes, og at de slet 
ikke ved, hvad de taler om. Selvom jeg har fået den her viden om ADHD, så 
rammer det stadig, når jeg hører sådan noget (Feltnote). 

 
Johan finder altså en form for ro i at opsøge viden om ADHD-diagnosen, 
som gør ham i stand til at forstå Lasses reaktioner på en ny måde, og som gi-
ver en anden forklarings- og handlingsramme, end at det som i eksemplet 
med kollegaerne handler om, at ADHD skyldes forældres dårlige opdragelse. 
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Samtidig påvirkes han som forælder af andres blikke på diagnosen, som i den 
offentlige diskurs er en omdiskuteret diagnose. Han og Line må derfor finde 
måder, hvorpå de kan håndtere at omgivelserne har mange holdninger og 
usikkerheder ift. børn (og deres forældre) med ADHD.  
Lasse går også til noget ’hjernetræning’, som de kører ham til i en længere pe-
riode og selv betaler for, som skal styrke hans hjerne. Det er træning, som 
Line og Johan oplever som vellykket, og de beskriver, hvordan den eksem-
pelvis gør, at han bliver mere social.  

Line fortæller med en stemme, der krakelerer en smule, mens hun taler, hvor 
fantastisk det var, da Lasse kunne begynde at modtage kram og knus. Det var 
en effekt af denne træning. De forklarer mig om træningen og viser mig cen-
terets hjemmeside, hvor jeg kan se, at der henvises til en række internationale 
undersøgelser om effekterne af hjernetræningen (Note fra feltarbejdet).  

 

I forbindelse med det pressede familieliv, de oplever i forbindelse med Lasses 
første tid i (privat)skolen, skifter Line stilling til et job, hvor hun ikke skal rej-
se, og de køber sig til hjælp til at få ordnet praktiske ting i huset. Selvom Line 
og Johan selv beskriver, at de var i en krisesituation, ’hvor selv ferie kunne være et 
helvede’, håndterer de også situationen med stor handlekraft. De formår og har 
mulighed for at ændre på forhold i deres arbejdsliv og familieliv. De opsøger 
viden om ADHD, går på familiekursus, som de får tilbudt af kommunen, og 
iværksætter selv og betaler for indsatser.  
Lasses situation bliver ikke bedre i privatskolen, og skolen inviterer dem i for-
året til et møde, hvor skolen fortæller, at de ikke mener, skolen ”er det rette 
skolevalg” for Lasse, og at det ikke er noget, der kan diskuteres eller gøres 
noget ved. 

Line: De er meget høflige og formelle, men skolelederen siger meget klart, at 
de hverken vil eller kan have Lasse i skolen, da de mener, at det vil kræve 
mindst 25 støttetimer. Det var egentlig ret voldsomt at få det at vide.  

Jimmy: Så der var ikke rigtig noget at gøre? 

Johan: Nej, de ville ikke have ham på skolen, det var helt tydeligt (Interview). 
 
For Line og Johan at se handlede det både om manglede vilje fra skolens side, 
men i høj grad også om de redskaber, som læreren havde til at håndtere at 
have en dreng som Lasse i klassen.  



237 

Lasses start i folkeskolen 
De vælger nu eller føler sig nødsaget til at vælge folkeskolen i skoledistriktet, 
som ellers er en skole, som de havde fravalgt i første omgang, da de så den 
som en udslidt skole med et dårligt ry. I forbindelse med indskrivningen bli-
ver de meget positivt overraskede over at møde en skole, som 

 er indstillet på, at det skal kunne lade sig gøre at inkludere Lasse.  
 
Særligt beskriver de deres glæde over støttelæreren Ghita, som er meget i 
kontakt med dem, og som får en særlig betydning for dem og samarbejdet 
med skolen.  
 
Da Lasse starter på den nye skole, beslutter Line sig for at fortælle om Lasse 
på det første forældremøde, hun deltager i.  

Det synes jeg var svært, men vi synes jo, det er vigtigt at være åben om det, 
og ved at fortælle om det kan vi jo hjælpe til at gøre det nemmere for de an-
dre forældre at forstå Lasse (…) Men det var godt, at de ikke stillede så man-
ge spørgsmål, det havde jeg ikke lige kunne magte den dag (feltnote). 

  
At det kræver meget energi og overvejelser om, hvordan man skal gribe det 
an at skulle stille sig op foran en helt ny forældregruppe og fortælle om sin 
søns vanskeligheder, beskriver Line meget fint i udsagnet, ”Jeg skulle tage mig 
sammen til at gøre det”. Som jeg skrev før, beskriver Line og Johan, at de ople-
ver, at omgivelserne en gang imellem har en usikkerhed overfor, hvordan de 
skal agere overfor Lasse. Line fortæller blandt andet, at en mor i forbindelse 
med et andet møde fortalte, at hun er nervøs for at have Lasse med hjem, 
hvis han pludselig skulle gå amok eller lige pludselig ikke vil lege med den el-
ler de kammerater, han er hjemme hos. Line og Johan har relativt nemt ved at 
snakke med andre om de bekymringer, de måtte have, men det er samtidig 
noget, som kræver kræfter og initiativ.  

At producere, læse og udskifte sedler og skemaer 
Line og Johan producerer, læser og udskifter forskellige sedler og skemaer, 
som bliver til en visuel del af hjemmets materialitet og kan ses som særlige 
måder, hvorpå Line og Johan skaber familieliv, hvor skolen også bliver nær-
værende:  
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Jeg er hjemme hos Line og Johan for første gang, klokken er 20.30, og vi skal 
snakke, om de har lyst til at være del af mit forskningsprojekt om skole-hjem-
samarbejde. Udover at snakke om projektet, og hvordan jeg gerne vil deltage 
i deres hverdagsliv, så taler vi også om deres ældste dreng Lasse, som har haft 
en rigtig svær tid i skolen, og det er deres erfaringer og oplevelser med at væ-
re forældre til et barn, der har det svært i eller med skolen, som er i fokus for 
mit projekt. Jeg har lige nået at hilse på Lasse, inden han skulle sove, og han 
har vist mig noget af sit Lego på sit værelse, men han er nu blevet puttet, og 
de to lillesøstre sover også. Vi sidder nu ved spisebordet i deres køkken-
alrum, hvor stue og køkken går ud i et, og fra stuen er der adgang til og udkig 
til haven. Der er et stort fjernsyn med en Playstation i stuen og en stor grå 
sofa med et sofabord foran og meget gulvplads. Der er billeder af tre børn, to 
piger og en dreng, som hænger ved siden af fjernsynet, og der er et ur, men 
ellers er der ikke så meget på de hvide vægge. På spisebordet er der nødder 
og rosiner, vand og the. På væggen for enden af spisebordet hænger der et 
white-board, hvor ugens dage er skrevet ind, børnenes navne har en rubrik 
hver, og der er en oversigt over fag, som er beskrevet med visuelle symboler i 
skolen for Lasse, om det er mor eller far, der henter i SFO, hvilke dage Lilli 
henter Signe i vuggestuen, hvilken ret de skal have til aften, og hvilke aktivite-
ter de har om eftermiddagen/aften og i weekenden, fx besøg af mormor eller 
svømning. Der er også et skema med symboler med slik, hvor der står Lasse 
og Sofie i hver sin rubrik, og en anden rubrik med udsagnene ”har ikke slået 
hinanden”, ”har ikke skændtes”, hvor det noteres for hver dag, hvordan det 
er gået med det, og hvor det så udløser slik, hvis der er symboler nok med 
slik om fredagen, hvor de har levet op til kravene om ikke at slås eller skæn-
des. Desuden hænger der på køleskabet en seddel, hvor der med håndskrift 
står bagepapir og affaldsposer, samt et nyhedsbrev fra 1.h, hvor der står no-
get om, hvad de arbejder med i klassen og noget med et kommende socialt 
arrangement i klassen (Feltnote). 

Oversigten over ugen viser, at familien forsøger at skabe et relativt detaljeret 
overblik over ugen, som det ser ud til, at især Lasse skal kunne forstå at orien-
tere sig efter, og den viser også, at skolen med sine skemaer og nyhedsbreve 
præger hjemmets materialitet og er flyttet ind i familien. Belønningsskemaet 
er et materielt tegn på, at de gennem dette system forsøger at mindske nogle 
konflikter mellem to af deres børn gennem belønninger, som børnene kan 
opnå. Og nyhedsbrevet fra skolen og indkøbssedlen illustrerer andre aspekter 
af hverdagslivet i denne børnefamilie. Anskuet som kulturelle meddelelser 
fortæller disse sedler, skemaer mv. også noget centralt om denne families 
hverdagslivspraksis som en praksis, som forældrene forsøger at skabe orden i 
imellem et krævende og dedikerede arbejdsliv, børnenes hverdag i skole og 
daginstitution og familiens fritidsliv. Det fornemmer jeg hurtigt er et større 
logistisk projekt, som hele tiden skal opdateres og holdes og skabes orden i 
og på. Samtidig fortæller de også noget om, hvordan skolen er præsent i 
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hjemmet som en institution, som bliver synlig, når man er i denne del af hu-
set.  

Skemaerne, sedlerne og ugeplanen er der, hvor familien samles om måltider-
ne, og gennem dem trækkes skolen frem i denne familiepraksis på en særlig 
visuel måde, som antyder, at skolen spiller en væsentlig og aktiv rolle i famili-
en. Sedlerne og skemaerne sættes op, produceres af og udfyldes af Line og 
Johan, dels som hjælp til børnene, især Lasse, men rummer implicit også en 
kulturel funktion, som konstante påmindelser til de voksne om at holde styr 
på ugens aktiviteter. Familielivet bliver på den måde socialt organiseret ud fra 
en række rytmer og logikker, som skabes i relation til alle de andre livssam-
menhænge, som familiens liv er indvævet i. At producere, læse og udskifte 
sedler og skemaer kan ses som en del af det arbejde, som Line og Johan gør 
for at være familie og få deres familiepraksis til at fungere og være koordine-
ret med de pædagogiske institutioner, som varetager en del af ansvaret for de-
res børn. At organisere og skabe systemer af den slags, som hjemmets materi-
alitet vidner om, er noget, som Line og Johan har praktisk sans for, og det er 
en håndteringsstrategi, som forekommer relativt ubesværet for dem at prakti-
sere. Mere alment er organiseringen i hverdagen omkring Lasse og hans sø-
skende med skemaer mv. vidner om en praksis, som de har lært sig blandt 
andet gennem et forældrekursus, og det er organiseringer, som de forfiner og 
udvikler i koordination med Lasses støttelærer og andre lærere på skolen.  

”Det synes jeg også er skide svært” 
– at arbejde med lektier og belønninger

Vi har lavet et system med stjerner, hvor man så kan få sushi i weekenden,
hvis man har fået nok stjerner. Johan siger, at det skal ikke være fars sushi, vi 
skal købe det ude i byen. Men det passer mig nu også meget godt. Alle i 
rummet griner (feltnote fra møde på skolen). 

I relation til samarbejdet med skolen om Lasse viser det sig også som en stor 
velvilje overfor, at arbejde med de anvisninger, som skolen opfordrer dem til, 
hvor belønninger indgår som en integrereret og central del af pædagogikken.    

Line fortæller, at de har aftalt nogle nye ting med Ghita (støttelæreren), som 
Lasse skal arbejde med derhjemme. I starten prøvede vi at følge med i alt det, 
de andre lavede, men det blev for meget, så det har vi måttet opgive, så nu 
fokuserer vi på nogle enkelte ting herhjemme, han skal lave. Ghita har lavet 
et skema til ham. Hun viser mig et skema, hvor der skal indsættes med stjer-
ner ud for de gennemførte opgaver, hvor de bliver talt sammen hver uge, og 
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så får Lasse noget, hvis der er stjerner nok. Og så har vi aftalt, at vi skal finde 
på nogle belønninger til ham, som vil motivere ham til at få det gjort. Det 
skal vi lige have fundet ud af. Jeg spørger, om det fungerer godt med beløn-
ninger for Lasse.  Line og Johan svarer begge, at det synes de, at det tit gør, 
men man skal jo finde noget, han faktisk synes er vigtigt at få (feltnote). 

 
At arbejde med belønninger i opdragelsen derhjemme er noget, som skabes i 
et samarbejde mellem skolen og forældrene, og som udgør en central institu-
tionel teknologi (jf. afsnit om institutionel etnografi), som forbinder skolens 
arbejde med forældrenes arbejde. Det er en teknologi, som de er enige om at 
anvende og udvikle sammen, og som de kontinuerligt koordinerer sammen. 
At arbejde med belønninger kræver samtidig, at Line og Johan også må bruge 
kræfter på at finde frem til belønninger, men i nogle tilfælde også trusler om 
det, man ikke opnår, hvis man ikke får stjerner nok, og som virker i forhold 
til at få ham til at arbejde med lektierne. Arbejdet handler i høj grad også om 
at kunne håndtere, at Lasse ofte kæmper imod de krav, der stilles til ham i 
lektiesituationerne. At lave lektier er således en af hverdagens mest intense og 
til tider udmattende aktiviteter for både Lasse og hans forældre. I det følgen-
de følger vi en lektiesituation, som er en ret almindelig situation i familiens 
hverdag, men som også viser, hvor krævende og dramatisk et arbejde, det er 
for dem alle sammen.  

Lektiesituationen er fuld af forhandlinger, hvor Lasse hele tiden forsøger at 
dreje samtalen hen på noget andet end opgaverne, som handler om lyde-
ring56, så er han tørstig, så er han sulten, lidt efter siger han, det er for svært, 
og at han hader det. Line forsøger hele tiden at få ham tilbage på opgavespo-
ret, fortæller ham, at det vigtigt at øve sig for at blive god, læser den næste 
opgave højt for ham, roser ham, når han løser en opgave, samtidig med at 
hun giver ham lov til at hente noget vand og nogle fiskefrikadeller og snakker 
også med ham om emner, der ikke handler om opgaverne, men til sidst er 
det, som om hun får nok af Lasses forsøg på at slippe udenom om opgaver-
ne, og da han nægter at arbejde videre med de opgaver, som Line havde be-
stemt, han skulle nå i dag, fortæller hun ham i et roligt, men bestemt stemme-
leje, at han ikke kan få fredagsslik dagen efter, hvis han ikke laver dem færdig. 
Han råber oprevet, mens han kaster blyanten på gulvet: ”Nej, det er for svært 
det her”. og Line siger roligt til ham, at ”Ja, det er svært, men det kan du 
godt, du mangler kun den her side”. Han løber meget sur ind på sit værelse 
og smækker døren. Line sukker lidt opgivende og tager Lasses taske frem, 
hvor hun tager madkassen ud og sætter den i opvaskeren. Lidt efter kommer 

 
56 At arbejde med lydering beskrives som en afkodningsstrategi, der kan anvendes i 
forbindelse med, at børn lærer af læse ved at læse lydret (Petersen, D.K. og Borstrøm, 
I (2019). 
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Lasse tilbage og sætter sig og siger, hvis jeg gør, så får jeg slik, ik? Og Line 
nikker, og de får lektierne lavet færdige  

 
Efter at have overværet lektiesituation spørger jeg senere til, hvorfor hun 
handlede, som hun gjorde i situationen: 

Line: Jeg tror, han lige skulle teste mig først, mener hun det? Ja, for nu har vi 
jo gjort det så mange gange, så nu holder vi fast, for det nytter ikke noget at 
sige noget og så ikke gøre det, han har prøvet det så mange gange, så det er 
vigtigt, at vi holder fast.  

Jimmy: Bliver det tit sådan noget større noget?  

Line: Nej, det er ikke så tit, at det kommer op på det, men det bliver jeg nogle 
gange nødt til, fordi ellers så kan han blive sådan lidt ligeglad med det.  

Jimmy: Hvad kan han blive ligeglad med, hvis man siger det til ham?  

Line: Det kan være, så kan vi ikke komme i svømmehallen, som vi har aftalt, 
eller andre begivenheder eller ting, eller så kan du ikke få godnathistorie, det 
kan han være ligeglad med, men fredagsslikken, det er noget stort, han får jo 
ikke sukker (griner), så det er noget stort, det er den der fredag aften, den er 
bare skemasat, der er spisning, og så er der Disney sjov, og slikskålene skal 
være klar, den er helt hellig, så hvis vi begynder at pille ved den, så ryster vi 
hans grundvold (feltnote).  

 
Som det fremgår af situationen, er den mættet af forhandlinger mellem de to 
og forsøg fra Line på at få det glide så let som muligt og fra Lasse på at slippe 
ud af situationen. I denne situation fungerer belønningsteknologien, men den 
viser samtidig, at der skal være noget af betydning på spil, for at den bliver 
virksom. At håndtere situationen så roligt, som Line gør i situationen, fortæl-
ler også noget centralt om de konventioner for følelser, som eksisterer om-
kring lektielæsningerne, og mere alment om de værdier, som både Line og Jo-
han forsøger at praktisere overfor deres børn. Her undgår de fx at hæve 
stemmen, fx når børnene har konflikter med hinanden. I lektiesituationerne 
med Lasse fornemmer jeg dog, at de er på ’overarbejde’ for at bevare kontrol-
len over deres følelser.    

Jimmy: Jeg tænker også på, hvordan du holder tålmodigheden hen, når du 
sidder der med lektierne?  

Line: Det synes jeg også er skide svært, og det er heller ikke altid, det lykkes, 
lige i dag er jeg ok frisk, men hvis man er træt eller er i dårlig humør eller har 
haft en dårlig dag på arbejdet, så kan det være virkelig svært. 
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Jimmy: Tænker man så nogle gange, gid de ikke var der, de lektier?  

Line: Ja, men lige nu er jeg faktisk ret lettet over, at vi har fået af vide, at vi 
kun skal koncentrere os om det her, fordi før sommerferien, der var det, så 
skal du lave de her to sider i dansk, og så var der stjernematematik, og så var 
der. 

Jimmy: Der skulle I lave det hele.  

Line: Ja. 

Jimmy: Det må ha været ret hårdt.  

Line: Ja. 

Jimmy: Kunne han så godt komme igennem det?  

Line; Nej, men så har vi samlet det op i ferier, men så har vi også brugt meget 
tid på det. 

Jimmy: Så I prøver at efterleve det, som skolen gerne vil have, at I gør?  

Line: Ja, men så har de alligevel sat streger over noget af det, som han ikke 
skulle lave, så han fx bare skulle lave to af opgaverne, så han er blevet tilpas-
set lidt undervejs. (Samtale, feltarbejde).  

 

Line beretter endvidere om, hvordan de planlagde sommerferien, sådan at de 
havde nogle uger, hvor de slet ikke arbejdede med lektierne og så koncentre-
rede det om to uger i ferien. De er begge optaget af, at Lasse bliver dygtigere 
til det faglige i skolen, og derfor tager de også noget af ferien i brug til dette 
formål. Det er i øvrigt også noget, de på møder på skolen bliver rost for og 
får af vide af lærerne, at de kan mærke på Lasses faglige udvikling. En del af 
Line og Johans arbejde som forældre handler således om at finde håndte-
ringsstrategier til at få Lasse til at arbejde med skolearbejde derhjemme, men 
også til ikke at få det til at fylde det hele. Det fordrer, at de kan arbejde tæt 
sammen med skolen, og at de kan bevare følelserne i ro i situationen, når Las-
se protesterer mod de krav, der stilles til ham. Samtidig handler det om at fin-
de frem til de rette udfordringer for ham, hvilket er et justeringsarbejde med 
lærerne. En anden dimension af håndteringerne af lektier handler også om, at 
arbejdet med lektier er noget, som udfordrer Line og Johan, fordi deres egne 
erfaringer med lektier og skolearbejde har været radikalt anderledes. Anled-
ningen til at tale om det kommer i forlængelse af endnu en lektiesituation.  
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Johan taler med Line om, hvad det er for nogle lektier, som han skal lave 
med Lasse i aften, støttelæreren Ghita havde skrevet en sms til hende tidlige-
re på dagen om nogle opgaver, hun synes, de skulle lave med ham. Johan fin-
der opgaverne frem fra tasken. Jeg hører, at han siger til Line ”det ved du 
godt bliver op ad bakke”. Uret ringer (signal til Sofie om, at nu kan hun ikke 
se fjernsyn mere), og Line siger til Sofie, at nu er det sengetid. Hun følger lidt 
modvilligt med Line ned i ’soveafdelingen’ i huset. Johan står lige og – tænker 
jeg – sunder sig inden lektierne, som jeg før har set kan være en ret konfliktu-
el aktivitet. Han trækker vejret dybt og ser ned på opgavehæftet, så siger han 
til ”Lasse, nu er det nu, nu skal du slukke for fjernsynet”. Efter lidt diskussi-
on kommer de i gang med lektierne ved spisebordet, efter at Johan har lovet 
Lasse, at han vil lime hans rollespils sværd sammen, når han har lavet lektier. 
De sidder ved sofabordet, det tager omkring 20 minutter, og det er nogle ord, 
som Lasse skal læse højt og gentage flere gange. Han siger et par gange un-
dervejs ”Åh, min ADHD gør, at det er svært for mig”, Johan siger til ham: 
’du kan godt bekæmpe den’, og de kommer igennem lektierne. Ligesom Sofie 
får Lasse også sat et ur og får af vide, at hans tid er startet. Senere på aftenen 
– på vej ned efter lim til sværdet i værkstedet i kælderen, som Johan har lovet 
Lasse at lave – fortæller Johan mig, at det har været en stor udfordring for 
ham at lave lektier med Lasse, og at man aldrig ved, hvordan det går, nogle 
gange lykkes det som i dag uden de store problemer, andre gange er det en 
kamp med skrig og skrål. Desuden siger han, at det er svært, fordi det slet ik-
ke svare til hans billede af at lave lektier, fra han var barn. ”Det var jo noget 
man selv ordnede, jeg husker ikke, det var noget, mine forældre var indblan-
det i. Men det går selvfølgelig ikke på den måde med Lasse. Han har brug for 
meget mere hjælp (Uddrag og bearbejdning af feltnote, Juni 2013). 

 
Johan, og også Line, har ikke en referenceramme fra deres eget liv, som gør, 
at de kan genkende det med at have det fagligt svært i skolen og de beskriver 
begge, at de havde ret nemt ved skolearbejde. De faglige forudsætninger for 
at hjælpe fx med dansk og matematik volder dem ingen problemer, og de kan 
på forskellige måder arbejde med lektierne og gå i dialog med lærerne om, 
hvordan de bedst går til opgaverne. Men hele situationen omkring vanske-
ligheder med lektier er ukendt for dem, og ingen af dem husker, at lektier var 
noget, deres forældre var involveret i. Det var noget, de ordnede selv.  
I det følgende spørger jeg ind til det med lektier:  
 

Jimmy: Jeg har tænkt på siden sidst, at det der med at lave lektier, det med, at 
dine egne forestillinger om det at lave lektier, bliver udfordret, hvordan har 
du det så med at have et barn, der ikke har det sådan? Er det svært? 

Johan: Ja, det er svært, det er rigtig, rigtig svært, og det sætter en ens tempe-
rament på en helt vild prøve, og jeg prøver virkelig at holde temperamentet 
nede, og man ved bare, at det ikke hjælper, men det er bare, som om det bare 
er helt vildt nemt at blive sur og ligesom gøre det forkerte. 
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Line: Det er vel meget naturligt, at man får det sådan, gør nu lige en indsats 
Lasse, kom nu, tænker man. Man vil gøre det bedste hver gang, men det gør 
man bare ikke. 

Jimmy: Men er det, som er frustrerende, er det også, at man ikke ved, hvad 
der virker i dag, når man kommer hjem?  

Johan: Og der er også bare nogle dage, hvor man må erkende, at det gik ikke i 
dag,  

Line: Og så føler man skyld over det der med ikke at få læst 15 minutter med 
sit barn hver dag, så føler man, at man svigter, så levede jeg ikke op til det i 
dag, så fik jeg ikke hjulpet ham i dag (interview). 

 
At lave lektier og at støtte Lasse til at blive bedre til det faglige i skolen er en 
stærk drivkraft for Line og Lasses arbejde med at være forældre. Det kræver 
meget tid og mange kræfter. Men det er også et arbejde, som skaber følelsen 
af skyld, når det ikke lykkedes. Og det, at de oplever, at det er så svært for 
ham, volder dem mange bekymringer.  
 
Bekymringerne om Lasses faglige udvikling i skolen kommer også til syne i 
forbindelse med et forældremøde, hvor der er fokus på læsning.   

Klasselæreren deler en artikel rundt til alle, det er en artikel med en mor, der 
fortæller om vigtigheden af at læse med sit barn. Der er et billede med en 
mor og sit barn, som sidder ved i en sofa og læser sammen, og det ser meget 
idyllisk ud. Klasselæreren fortæller, at det er meget vigtigt, at de læser hver 
dag mindst 20 minutter. At læse er vejen til alt det andet, man skal kunne, si-
ger hun, og hun fortæller videre om, hvordan de læser i klassen, og hvor langt 
de er nået. ”De er gode læsere herinde, det går rigtigt godt”. 

Line siger til mig efter mødet, at hun får helt ondt i maven, når hun hører 
om, hvor meget de andre kan, og Lasse er så langt fra det, de andre kan i 
dansk, men de må arbejde med Lasse der, hvor han er. Mon han også kom-
mer til og lære det? (feltnote, forældremøde, okt., 2014)  

 
At finde sig til rette med, at Lasse ikke fagligt kan det samme som de andre, 
udgør en del af Line og Johans arbejde, hvilket kan beskrives som hårde og 
opslidende erkendelsesprocesser for Line og Johan, som hele tiden er på spil i 
den tid, jeg følger familien. Bekymringerne, som også knytter sig til, hvordan 
de oplever, at Lasse oplever det at have vanskeligt ved at honorere de faglige 
krav fra skolen.  

Jimmy: Så det her med, at Sofie bare går til den, fx med de her tegninger med 
bogstaver, hvordan er det at få den oplevelse? 
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Line: Ja, hun sidder jo og skriver en, to, tre. Ja, hun kan virkelig få lavet no-
get, ”Se mor nu har jeg lavet alt det her”, det er meget anderledes end Lasse, 
det bliver nok også svært for ham, når hun overhaler ham. 

Johan: Ja, det bliver det nok.  

Jimmy: Tror I det bliver meget svært for ham, eller tror I bare han tænker, nå, 
så er det bare sådan, det er?  

Johan: Jeg tror, han bliver meget bevidst om det, han er allerede nu meget 
bevidst om, at han laver nogle andre lektier end klassen, det er han jo fuldt 
bevidst om, så det der med, at han får skåret nogle opgaver af, det kan han 
sagtens se, og det må jo også være svært, fordi han jo er normal begavet.  

Jimmy: Ja, det kan man tydelig mærke, at han er, fx på den meget avancerede 
humor, han har, det er meget tydeligt, at han er meget kvik  

Johan: Det er jo også noget af det, der er så svært. Kan du huske (henvendt 
til Line), da vi snakkede om det med diagnoser med psykiateren, han (Lasse) 
er jo ikke stupid eller retarderet eller noget som helst eller. 

Line: Han har bare svært ved at styre sine impulser. 

Johan: Det må være pissestrengt at have det på den måde, på et tidspunkt når 
han til en bevidsthed, hvor han selv kan overskue det, det håber jeg i hvert 
fald, men det bliver sindssygt komplekst for ham at være menneske. 

Line: Det tror jeg allerede, at det er. (Interview).  
 
Line og Johans beskrivelser af det vanskelige handler både om det, som er på 
spil aktuelt i Lasses liv, men også om refleksioner om det fremtidige liv for 
Lasse. Bekymringer, som kredser om, hvordan Lasse oplever sig selv i relati-
on til andre, og hvordan han skal klare sig fremover. Viden om hans diagnose 
ser ud til at fungere som et navigationsværktøj for deres vurderinger og re-
fleksioner i forhold til at kunne forstå ham.   

At blive genkendt som ’gode skoleforældre’  
Line og Johan har jævnligt møder med skolen, hvor der deltager flere forskel-
lige fagpersoner, og hvor der er mulighed for at drøfte de indsatser, der er 
iværksat ift. Lasses skoleliv. På sådanne møder bliver ens forældreskab også 
implicit eller eksplicit vurderet af de professionelle.   

Der er statusmøde, vi sidder i et kontor på skolen, om bordet er samlet en 
psykolog, klasselæreren, en ressourcecenterleder, Line, Johan og jeg, som ob-
servatør. Ressourcecenterlederen styrer mødet og stiller uddybende spørgs-
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mål, og forældre og lærere fortæller på skift om, hvordan de oplever udviklin-
gen fra sidst. Der fortælles ud fra en opdeling i sociale og faglige temaer, og 
der aftales, hvad der skal gøres i fremtiden. På mødet har støttelæreren Ghita 
mange forslag til, hvordan de kan arbejde konkret med opgaver omkring læs-
ning og bogstavsgenkendelse derhjemme, og Line og Johan skriver forslagene 
ned på deres notesblokke og virker meget interesserede. I den følgende dia-
log er det dog et spørgsmål om ressourcefordeling til hjælp til Lasse, som er 
noget Line og Johan har haft lidt svært ved at gennemskue, som er i centrum. 
I situationen skifter stemningen i rummet sig til at blive en mere trykket 
stemning, hvor intensiteten forandres fra en let stemning i rummet, præget af 
en energisk og udvekslende dialog mellem forældre og lærere om, hvordan 
udfordringer kan gribes praktisk an, til mere alvorlig stemning.  

Ghita (støttelærer): (…) I gør et fantastisk stykke arbejde med at forklare Las-
se ting og prøve med alt muligt, det er rigtigt godt.  

Jane (psykolog): Er der noget, I ønsker, at vi skal gøre anderledes? 

Johan: Nej, det synes vi ikke, men vi kunne godt tænke os at vide lidt mere 
om det med støttetimer, så han ikke bare sidder og leger med Lego, men at 
der bliver fulgt mere op på ham, det synes vi er vigtigt, det er jo ikke nok, at 
han bare er her, han skal jo også lære noget.  

Jenny (ressourcecenterleder): Han får maksimal med støttetimer nu, så hvis 
det ikke er nok, så er det spørgsmålet, om skolen er det rigtige skoletilbud? 
Det er det maksimale timeantal, hvis han skal have mere, så er det nok ikke 
en folkeskole, han skal være på.  

Camilla (klasselærer): Ja, i forhold til specialbørn er det nok det, ja, og det er 
svært for mig at sætte ham i gang, hvis jeg er alene i klassen.  

Ghita (støttelærer): (bryder ind) Vi tager det herfra, lad os nu se, han fungerer 
fint i klassen, og det går stille og rolig fremad, nu tager vi fat i det med læs-
ning og sociale historier, og så ser vi, hvordan det går efter sommerferien. Jeg 
synes, det er vigtigt at sige, at I gør det fantastisk som forældre, og han har jo 
ikke gået her så længe endnu, så lad os nu se tiden an (feltnote, statusmøde).  

På mødet spørger forældrene ind til støttetimer og får beskeden om, at hvis 
der er brug for mere end det, der gives nu, så er folkeskolen ikke det rigtige 
skolevalg for Lasse. Line og Johan bliver ret stille her. Ghita får drejet 
spørgsmålet om støttetimer til i stedet at tale om, at det går den rigtige vej, og 
hun fortæller om de fremskridt, som hun har set hos Lasse i den tid, han har 
været på skolen. Dels medvirker hun til at få opmærksomheden hen på de 
positive fremskridt, hun mener Lasse har gjort, mens han har været på skolen, 
og dels markerer hun, at hun vurderer, at de er ’gode skoleforældre’. Da jeg 
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senere taler med forældrene om samtalen, siger Line, at hun blev ret bekym-
ret: 

Åh nej, skal vi nu igennem det igen, det var vi ikke lige forberedte på, at vi 
skulle forholde os til, men Ghita er så god, fordi hun er så positiv og hele ti-
den synes, at vi skal arbejde med løsninger, og ser på alt det positive.  

På mødet har de talt meget om det sociale fælleskab, og hvordan Lasse indgår 
i det. Klasselæreren fortæller, at de andre børn ikke har noget imod Lasse og 
accepterer ham, men de vælger ham ikke til, og hun oplever, at han har det 
bedst, når han selv bestemmer. Line fortæller, at det påvirker hende meget at 
høre, at han ikke bliver valgt til.  

De accepterer ham, siger hun, det gør altså ondt at høre det beskrevet på den 
måde. 

Møder sætter Line og Johan på arbejde – også selvom deres oplevelser af 
møderne generelt er positive, og de oplever, at deres forslag og perspektiver 
bliver mødt med konstruktiv handling. På møderne kan der udover spørgsmål 
om skolearbejdet også blive tilbudt forskellige typer af supervision fra skolens 
psykolog, blive spurgt, om de har overvejet at søge aflastning til Lasse, eller 
om de har kontakt til forældre, som har børn med ADHD. Selv har de ikke 
opfattelsen af, at de har behov for de disse tilbud, og fx ved spørgsmålet om 
behovet for aflastning ’for at få mere tid til jer selv og pigerne’ bliver Line tydeligt 
berørt, og Johan siger ’Lasse er jo sådan et familiemenneske, det vil han ikke synes om, 
det tror jeg ikke er en god ide’. På et af møderne, hvor de har talt om tilbud om 
psykologsamtaler, siger psykologen  

Nej, det er jo heller ikke, fordi det er noget I skal, det er bare, så I ved, til-
buddet er det.  

Møderne har fokus på Lasses faglige og sociale trivsel i skolen, og hvordan de 
kan understøtte denne sammen, men udvides altså også til at handle om det 
mulige behov for psykologisk eller social støtte til familien, som Line og Jo-
han må tage stilling til. På møderne agerer Line og Johan lyttende, noterer på 
deres blokke, men stiller også spørgsmål, fx til hvordan de andre børn har 
med Lasse, og fortæller, hvordan de oplever Lasse har det. Det er tydeligt, at 
Ghita spiller en særlig rolle i deres relation til skolen, da det er Ghita de 
kommunikerer mest med. Det er de konkrete samtaler om skolens indsatser 
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overfor Lasse og opbygningen af fælles indsatser sammen, som de sætter stor 
pris på. Om Ghita siger Johan:  

Jeg tager hatten af for lærere, som kan arbejde med børn som Lasse. De skal 
virkelig have meget tålmodighed, det kræver virkelig meget, det er ikke alle, 
der kan det. Altså det, Ghita kan, det er noget særligt, hun ser altid på det po-
sitive og har mange ideer til, hvad vi kan gøre (feltnote).  

 
Hjemme hos Line og Johan viser de mig alle de sms’er, som især Ghita sen-
der, klasselæreren sender også beskeder og ligger billeder ud af klassens akti-
viteter på en lukket facebookgruppe. Sms-kontakten består i beskeder om, 
hvad Lasse har lavet i løbet af dagen, hvis der har været noget, han er blevet 
sur over, eller et billede af et eller andet, han har lavet, eller noget skolearbej-
de, de skal kigge på. Fx ser jeg en aften, at Line svarer på en sms fra Ghita, og 
fire minutter efter ’bipper’ den næste sms ind fra Ghita, som Line svarer på 
igen. Sms-kontakten er hyppig (ml. 5 og 15 gange om ugen) og opleves meget 
positivt af Johan og Line, da det gør, at de hele tiden kan følge med i, hvad 
der sker på skolen og dermed kan justere deres arbejde med skolearbejde 
derhjemme og snakke med Lasse om ting, som er sket i skolen. Relationen til 
Ghita ser i forskellige sammenhænge ud til at være noget særligt, og hun er 
også den, der på møderne fortæller mest detaljeret, hvad der sket siden sidst.    

Inden mødet går i gang, og vi venter på de sidste mødedeltagere, snakker 
Ghita med Line og Johan. Hun er ved at vise dem en måde, de kan arbejde 
med talrækker derhjemme på. Hun snakker også om noget, Lasse blev sur 
over i dag inde i klassen, hvor hun tog ham ud af klassen. Senere på mødet er 
Ghita den på mødet, som kommer med mange råd og forslag til, hvordan de 
kan arbejde fagligt og socialt med de udfordringer, Lasse har (feltnote fra 
møde). 

 

At kommunikere meget med lærerne, fx gennem sms-beskeder og være opda-
teret med informationer fra Forældreintra, er noget, som Line og Johan er 
glade for, og som de har nemt ved at indgå i. At gå til møde med dagsorden, 
struktur og handleplaner ser også ud til at være nemt for dem at indgå i. 
 
I mine samtaler med Line og Johan bliver det tydeligt, at de løbende forhol-
der sig strategisk til, hvornår de selv skal sætte punkter på til dagsordner med 
lærerne og statusmøder, og hvornår de afventer skolens udspil, alt efter hvad 
de vurderer er nødvendigt ift. at sikre den bedst mulige hjælp og støtte fra 
skolen. Her spiller udviklingen af en tæt alliance med støttelæreren en særlig 
rolle, da det i høj grad er i samspillet med hende, at de vurderer, hvad der er 
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bedst at gøre. Her handler det fx også om hele tiden at være på mærkerne ift. 
at sikre, at Lasse kan få individuel støtte, samtidig med at det holdes inden for 
de økonomiske rammer, som skolen har til at kunne bevilge individuel støtte. 
Relationen til Ghita er på den måde helt afgørende for Line og Johan, da hun 
bliver deres sparringspartner. Bestræbelser på at sikre den individuelle støtte 
fører også til overvejelser hos Line og Johan om, hvorvidt Lasse ville havde 
mere gavn af et mere specialiseret skoletilbud, hvor de på den ene side helst 
vil fastholde at det bedste – fagligt og socialt – for Lasse er at være i det al-
mene tilbud, samtidig med at de udtrykker tvivl om, hvorvidt det er det rigtige 
for Lasse på længere sigt. Denne tvivl indgår i deres overvejelser, og i samar-
bejdet med Ghita får de mulighed for at drøfte denne tvivl, og sammen med 
hende udvikler de i den periode, jeg følger familien, en tro på, dog ikke uden 
fortsatte spor af tvivl, at Lasse profiterer af at være i en ’almen klasse’, hvis 
han støttes på den rigtige måde.       

Fra kaos til tillid 
I løbet af det år, jeg følger Lasses familie, er forældrenes oplevelse og erfarin-
ger med folkeskolen præget af opbygning af en tillidsfuld relation, som adskil-
ler sig fra deres oplevelse af privatskolen. Og der rejses heller ikke længere de 
spørgsmål om, hvorvidt ’det er det rigtige skolevalg’, som blev rejst i begyn-
delsen af Lasses liv i skolen. Lasse har fået enkelte legekammerater, han glæ-
der sig til at deltage i børnefødselsdage i klassen og er blevet mere social og 
udadvendt, og der justeres hele tiden på mængden af lektier og skoleopgaver. 

Line fortæller, at Lasse er meget glad for legegruppen, som har kørt siden jul, 
både til at komme hjem til de andre og have dem på besøg hjemme hos ham 
(interview).   

 
Lasse har fortsat brug for meget støtte, og det fungerer bedst, når Ghita er i 
nærheden på skolen, og hun tilkaldes, når der opstår problemer. Line og Jo-
han beskriver begge, hvordan de kan tage roligt på arbejde, og selvom det 
fortsat kræver en del møder, og de har en del udfordringer, er deres hverdags-
liv blevet radikalt forandret, fra da Lasse gik på privatskolen. De er fortsat 
bekymrede for hans faglige udvikling, han skal jo ikke bare kunne være der, 
han skal også lære noget. Samtidig beskriver de det som en lettelse, at der ikke 
længere skal laves så mange lektier derhjemme, fordi de sammen med lærerne 
har fundet ud af, at det kunne han ikke magte. Samtidig er det stadig væsent-
ligt for Line og Johan at skubbe på for at understøtte den faglige udvikling, og 
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en gang imellem er det også dem, der bliver kravstillere i forhold til skolen i 
forhold til at sikre det.  Om udviklingen siger Line:  

at det jo både handler om skolens tilgang, at det er blevet lettere, men vi har 
selv også har været i en læreproces, hvor vi skulle lære at tackle det.  

Om samarbejdet med skolen fortæller Line også, at hun tror, at det fungerer 
så godt, fordi de også selv er meget konstruktive og er positive i deres tilgang 
overfor skolen. Det tror hun er vigtigt, og det er noget, de altid har meget fo-
kus på fortæller hun:  

Ellers kan det ende i sådan nogle skyttegravskrige, dem har vi hørt om fra 
andre forældre, og det er i hvert fald ikke ønskværdigt.  

Bevidstheden om ikke at ende i ’skyttegravskrige’ og kunne agere på passende 
måder som forældre ser ud til at kræve et omfattende arbejde af Line og Jo-
han. Et arbejde, hvor der indgår strategiske overvejelser om, hvordan man 
bedst kommer med ønsker og krav til skolen, men det er også et arbejde, som 
de relativt ubesværet håndterer.  

Opsamling 
I forældreetnografien om Line og Johan har jeg forsøgt at indkredse, hvordan 
mulighederne for samarbejdsrelationerne ml. forældre og skole bliver helt for-
skellige på de to skoler. Skole og forældre koordinerer deres indsatser sam-
men og arbejder i samme retning og har hele tiden mulighed for at justere sig 
til hinanden og arbejde på hinandens forventninger, hvilket blandt andet sker 
gennem samarbejdet med støttelæreren, som nærmest kan beskrives som en 
superhelt set fra forældrenes perspektiv. Organiseringen sker også gennem 
forældres arbejde med at producere og opdatere belønningsskemaer og uge-
planer. Line og Johan arbejder meget ihærdigt på deres opbakning til skolen 
og affinder og arbejder med at være forældre på en skole, hvor de ellers ikke 
synes, at de hører hjemme. De føler sig mødt og anerkendt som ’gode skole-
forældre’. Jeg har villet vise, hvordan Line og Johans følelser forandres i rela-
tion til de sociale processer, de møder i to forskellige sociale skolekontekster. 
Det peger på på den institutionelle konteksts betydning for, hvordan man kan 
blive til som en ’god skoleforælder’ og at in- og eksklusionsopfattelser ikke 
kun handler om at kunne leve op til forældreforventningerne, der er ude og 
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gå på policyniveau, men i lige så høj grad også handler om, hvilke selektions-
dynamikker, som pædagogiske institutioner lokalt skaber. 

Line og Johan er på et intensivt følelsesarbejde, både i relation til mødet med 
de professionelle, hvor det handler om at forholde sig konstruktivt, opbak-
kende og positivt til samarbejdet, hvilket forekommer relativt ubesværet for 
Line og Johan at håndtere efter skiftet til folkeskolen. Jeg har også villet vise, 
at de også er på følelsesarbejde, når de laver lektier med Lasse derhjemme, 
hvor de forsøger at efterleve kulturelle konventioner om at forholde sig roligt 
og kunne kontrollere deres følelser, samtidig med at de stiller krav om, at lek-
tierne skal laves. Jeg har villet vise, at selv om meget udvikler sig til at gå godt 
med Lasse, så arbejder både Line og Johan altså intensivt med at få Lasse til 
at præstere fagligt derhjemme, og det er et anstrengende og omfattende ar-
bejde, som indebærer mange justeringer med skolen, samt tilpasninger imel-
lem egne forventninger og det, som er muligt for Lasse at honorere. Her op-
findes og afprøves på den ene side kontinuerligt forskellige belønningstrategi-
er og på den anden side refleksioner mellem Line og Johan og skolen om, 
hvad der kan og bør forlanges af Lasse. Jeg har med etnografien også ønsket 
at vise, at forældres arbejde ikke kun drejer sig om koordineringen af det fag-
lige skolearbejde med skolen, men også om aspekter, der handler om Lasses 
sociale deltagelse. Et arbejde, der for Line og Johan kræver, at de går forrest i 
samspillet med de andre forældre i klassen, da Line og Johan opfordres til at 
fortælle om Lasses særlige behov. At kunne det fordrer, at forældrene har 
forudsætningerne for at agere som en form for ambassadører for deres barn, 
når de har det svært i skolen, og det fordrer, at man som forældre kan håndte-
re at tage stilling til og håndtere sådanne opfordringer. 
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Kapitel 10: Peter og Mette:  
Et arbejde mellem opbakning og tvivl 
Mette og Peter bor i hus i den samme forstadskommune og har børn på den 
samme folkeskole som Line og Johan. De bor i et kvarter i gåafstand fra sko-
len. De har to børn, Marcus på 9 år og Marie på 6 år. Peter er uddannet inge-
niør og arbejder i en stor virksomhed, hvor han arbejder med forskellige tek-
niske udviklingsopgaver, Mette har en længerevarende uddannelse inden for 
handel og har arbejdet inden for det felt i mange år, men er i den periode, jeg 
møder familien, arbejdssøgende.  
 
De har valgt den lokale folkeskole og har set det som et ’naturligt’ valg for 
dem, selvom flere i nabolaget har deres børn indskrevet på privatskoler. Peter 
er kontaktforælder i klassen, og de deltager aktivt i skolens aktiviteter og er 
med til at arrangere sociale arrangementer i klassen, fx forældrefester, hvor 
forældrene i klassen mødes og spiser mad og drikker vin sammen. Som kon-
taktforælder er Peter også i en del kontakt med klassens lærere og skolens le-
delse i forhold til klassens trivsel. Det har der været behov for, fordi klassen 
har haft flere lærerudskiftninger, brug af vikarer, og der har været rapporteret 
om en del uro i klassen, som kontaktforældrene har haft dialog med lærere og 
ledelse om.  
 
Marcus går i den periode, jeg følger familien, i 3. kl. Han går i familieklasse en 
formiddag om ugen med sin mor i en periode, da han ikke trives i sin klasse 
og ofte forlader klassen, fordi han bliver vred. Familieklassen er et tilbud til 
forældre og børn, som de bliver tilbudt, hvis lærerne vurderer, at et barn har 
brug for øve sig i at blive en ’god skoleelev’. Det kan godt lade sig gøre at del-
tage i familieklassen, fordi Mette er arbejdssøgende i denne periode, og hun 
derfor har mulighed for at være med i skolen om formiddagen. I den periode, 
jeg følger, familien går Marcus i familieklassen og afslutter et forløb der. At 
være forældre i familieklassen bliver således en del af Mette og Peters arbejde. 
De tager stort ansvar for at arbejde med familieklassens tænkning og gøre den 
til del af deres hverdag og inkorporere den i deres opdragelse, og det får be-
tydning for deres håndtering af det, som Marcus har svært ved i skolen.  
 
Samtidig med arbejdet i og i tilknytning til familieklassen arbejder de også 
med både at forstå og påvirke lærerens problemforståelser af Marcus’ vanske-
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ligheder i klassen. Det er et arbejde, som både foregår til møder med lærerne, 
men i høj grad også igennem beskedudvekslinger på Forældreintra, som i pe-
riode fylder meget i familiens hverdag, og som påvirker dem – og særligt Met-
te – følelsesmæssigt. Mette og Peters arbejde foregår i en vekselvirkning mel-
lem opbakning til skolen og tvivl til skolen, som indebærer mange refleksio-
ner om, hvordan de bedst samarbejder med skolen, og hvad dette samarbejde 
indebærer. Som den videre fortælling skal vise, handler Mette og Peters arbej-
de som forældre til Marcus en del om at arbejde med at balancere mellem 
loyalitet til både skolens og Marcus’ forskellige fortællinger og opfattelser af 
problemerne. Det er et intensivt og til tider modsætningsfuldt arbejde, som 
de udfører i tæt dialog med hinanden, hvor samarbejdet med skolen bliver 
nærværende i deres hverdagsliv på forskellige måder. 

Marcus og Mette i familieklassen 
Marcus møder og følger jeg i den familieklasse, jeg deltager i sammen med 
hans mor Mette en formiddag om ugen. De sidder for det meste ved bordet 
længst væk fra tavlen, og det ser ud til, at de arbejder koncentreret med ma-
tematik- eller danskopgaver, som han har med, og uden det kræver overtalelse 
fra Mette at få Marcus i gang med skolearbejdet, som det ellers godt kan for 
nogle af de andre børn i klassen. I familieklassekonteksten ser jeg, at han ar-
bejder meget ihærdigt med skolearbejdet, deltager aktivt i bevægelsesaktivite-
ten, som fx kan være fodbold i boldburet, og i de fælles runder, hvor alle er 
samlet ved bordet i midten af lokalet. Centralt er her den afsluttende point-
runde, hvor alle børnenes point i deres målskemaer gennemgås:  

Så er det Marcus’ tur til at fortælle om sine tal, som Mette har talt sammen, 
før runden gik i gang. Han læser sine mål op og fortæller derefter glad om, at 
han har fireogfirs 4-taller, otte 3-taller og tre 2- taller. ”Hold da op, det er 
mange gode tal, Marcus”, siger Thomas, ”hvor er det flot arbejde”. Marcus 
smiler, og det gør Mette også. Herefter klapper alle omkring bordet (feltnote). 

Det er de aktiviteter, som stort set udgør programmet for familieklassen, hver 
gang de mødes her. Marcus fremstår som en meget rolig, snakkende og høflig 
dreng overfor alle, som han møder i rummet. Børnene i familieklassen er der 
for at øve sig i at blive ’gode skoleelever’ (Interview med familieklasselærere 
og pjece om familieklassen). Men hvad er det, som Marcus skal øve sig på i 
familieklassen, som han skal blive bedre til i skolen? Det fremstår ikke helt 
tydeligt for mig, når jeg har været i familieklassen, hvor det ser ud til, at det 
foregår meget stille og roligt mellem Marcus og Mette og i relation til de an-
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dre børn og voksne. De mål, som han tager med sig ud i alle timerne i skolen, 
handler om, at han ikke skal komme i konflikt med de andre børn i klassen, at 
han skal ”passe sine egne radiser” og høre efter, hvad lærerne siger, første 
gang de siger det. Målene, som Marcus har, som er formuleret af hans lærere 
fra almenklassen, er meget almindelige mål for børnene i familieklassen. De er 
samtidig lidt anderledes end en del af de andre børn, da de ikke handler om at 
kunne fuldføre faglige opgaver, hvilket ofte indgår i en del af de andre børns 
målskemaer.  

Mette taler ikke så meget med de andre forældre i familieklassen. I pauserne 
samles en del af forældrene fra familieklassen og snakker sammen, ofte snak-
ker de om noget, de er frustrerede over ift. skolen, men her vælger Mette at 
lave noget sammen med Marcus eller at sidde for sig selv. I det lærerstyrede 
program for familieklassen deltager hun som forælder aktivt i alle aktiviteter-
ne, som hun og Marcus skal være med i. Marcus og Mette deltager begge ak-
tivt i den afsluttende pointrunde, hvor de begge roser de andre børn for deres 
fremskridt.  

At arbejde for en anden problemforståelse 
af Marcus’ problemer  

Mette snakker med Signe (familieklasselærer), mens Marcus er gået på toilet-
tet. Hun siger, at hun synes, at lærerne hele tiden gør Marcus til prygelknabe i 
klassen, at de er kommet ind i en spiral, hvor de hele tiden giver ham skylden 
for alting uden at se, at det måske er nogle andre, der støber kuglerne og gør, 
at han reagerer, som han gør. Signe spørger, om hun har snakket med lærerne 
om det? Mette siger, at det prøver hun på, men at hun ikke synes, at hun rig-
tig bliver hørt. 

I samtalen med Signe forsøger Mette at præsentere en problemforståelse i 
forhold til Marcus, som er anderledes end den, der arbejdes på i familieklas-
sen. I familieklassen har målene, som Marcus skal arbejde med, en individua-
liseret karakter og problemforståelse, som retter sig mod, at Marcus skal for-
andre sig selv og sin måde at gøre tingene på. Mettes opfattelsen af, at lærerne 
gør Marcus til ’prygelknabe’ bygger på en anden opfattelse af problem og løs-
ning. Her ses det, som Marcus har svært ved i skolen, som værende noget, 
som opstår i børnenes samspil med hinanden og lærerenes håndtering af dette 
samspil. Hun forsøger i denne situation at gøre opmærksom på, at det er her, 
hun mener, at opmærksomheden kunne rettes hen. Familieklasselærerens 
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spørgsmål til Mette om, hvorvidt hun har talt med lærerne om det, følger fa-
milieklassekonceptets ideal om at opfordre forældre til selv at tage ansvar for 
situationen. På døren til familieklasselokalet står der en række huskeregler, 
hvor en af dem er, ”Man kan ikke ændre verden, men man kan ændre sig selv”57. 
Mette arbejder altså på den ene side på at forandre Marcus’ adfærd gennem 
aktiv opbakning og deltagelse i familieklassens individualiserende logikker 
med omdrejningspunkt i familieklassens målskema. På den anden side arbej-
der hun for at forandre eller i hvert fald forsøge at forhandle med lærerne om 
opfattelsen af, at det skulle være Marcus, som er problemet, men at proble-
met i stedet må forstås i den sociale sammenhæng, som den udspilles i, og i 
relation til lærerens håndtering af denne sociale sammenhæng. Om familie-
klasselæreren deler Mettes opfattelse er ikke til at sige ud fra situationen, men 
i situationen bliver det et arbejde, som Mette selv må påtage sig at tale med 
lærerne om.  

Overgang fra daginstitution til skole   
Jeg er hjemme hos Peter og Mette for at interviewe dem, da jeg er meget nys-
gerrig efter at høre, hvordan de opfatter Marcus’ situation i skolen, og hvad 
de gør i samarbejdet med skolen. De fortæller, at Marcus havde en god tid i 
vuggestue og børnehave. Mette og Johan synes godt, der kunne have været 
flere aktiviteter, men alt i alt vurderede de, at begge deres børn havde det 
godt, og det var det vigtigste. Han var ikke dreng, som var til de vilde lege el-
ler fodbold, som mange af de andre drenge, men det oplevede de ikke som 
det store problem.  

Peter: Vi fik meget af vide hen imod slutningen af børnehavetiden, at han le-
gede ned ad, altså med nogle, der var mindre end ham selv. 

Mette: Men han har været meget fremme i skoene med sproget, det har me-
get været mere hoved og mund, på det finmotoriske er han rigtig god, hvor 
det grovmotoriske, det har ikke lige været ham, altså han har aldrig været vild 
med at klatre i træer.  

Peter: Så han kunne nok ikke helt følge med i de fysiske lege, og så var det 
nok lettere at lege med nogle, der er mindre end ham, det var ikke rigtig no-
get, der bekymrede os. 

  

 
57 Se også Smits (2010) for en analyse af denne logik.  
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Inden han skulle starte i skole, havde de en skolestartssamtale med pædago-
gerne, som sagde, at der var lidt med det sociale.  

Mette: Så vi var godt klar over, at det sociale, det hang lidt. I perioder lød det 
til, at han blev holdt lidt udenfor, jeg havde da nogle dage til sidst i børneha-
ven, hvor han ikke havde lyst til at være der, han sagde faktisk, at han hellere 
ville dø end at skulle i børnehave.  

Jimmy: Talte du med børnehaven om det? 

Mette: Det tror jeg egentlig ikke, men jeg kan faktisk ikke huske det, jeg tror 
ikke, jeg tog det så alvorligt, og børn er gode til at skjule sådan noget, og hvis 
pædagogerne så heller ikke er så opsøgende, så…  

Peter: Ja, de var bare for passive og sad og kiggede på børnene, alt for mange 
af dem. Skulle vi have valgt i dag, så ville nok have valgt en anden institution i 
dag.  

Opstarten i skolen gik fint, og de hørte kun, at alting gik godt i 0. klasse fra 
lærerens side, men de er siden blevet i tvivl, om det nu også gik så godt, som 
de troede.  

Peter: De havde en børnehaveklassepædagog, og hun var virkelig god. Mette: 
Ja, jeg er nu blevet tvivl, om hun har været så god. Peter: Så vil jeg gerne om-
formulere det, i hvert fald var der ro i klassen, og jeg synes, hun fik afleveret 
en god klasse. Mette: Ja, jeg synes nu, de var hårde ved hinanden allerede 
dengang, men jeg tror ikke, jeg har vidst, hvor slemt det måske var, fordi vi 
på en eller måde ikke var nok opmærksomme på det, som Marcus fortalte, 
når han nogle gange fortalte, at han blev holdt udenfor, så slog vi det lidt hen. 

De beskriver det som en svær situation som førstegangsforældre at vurdere, 
hvor alvorligt man skal tage børns udsagn.  

Mette: Måske var det bare sådan drenge var, og det stikkede nok ikke så dybt, 
tænkte jeg.  

At aflæse og vurdere børns udsagn om, hvordan de har det i skolen, og ikke 
mindst at skulle tage stilling til, hvordan man skal reagere i relation til det, er 
del af det arbejde, som Peter og Mette gør, og som de bliver i tvivl om, de har 
gjort godt nok, når de tænker tilbage på Marcus’ børnehavetid og første tid i 
skolen.  
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Opstart i første klasse og Forældreintra 
som forhandlingsarena  
I første klasse får de en ny lærer, som er helt nyuddannet, og hun sender ret 
hurtigt mange beskeder på Forældreintra om, at børnene er for urolige og 
svære at styre. Det kom som en stor overraskelse for forældrene, og til foræl-
dremøde fik de også fornemmelsen af, at den erfarne matematiklærer ikke 
syntes, at det var lige så slemt, så de tænkte, hun nok skulle vænne sig til det. 
Efter nogle måneder siger hun op, og de får en ny lærer igen. Her fortsætter 
de med at få mange beretninger om uro, som ofte kommer ud på Forældreintra 
til alle, men de begynder også at modtage mange beskeder, som kun handlede 
om Marcus’ opførsel og kun var henvendt til dem.  

Lige pludselig i første klasse, så begyndte han at ligge på gulvet og alle mulige 
andre ting, som vi bare slet ikke kunne genkende, og jeg kunne pludselig ikke 
forstå, hvad det var, der skete. Når vi snakkede med ham, sagde han, at han 
kedede sig, og han var også langt fremme i både dansk og matematik, så vi 
prøvede at snakke med dem, om han kunne få nogle flere udfordringer og 
nogle lidt sværere bøger. Vi synes måske heller ikke, at de aflæste ham rigtig, 
men det var rigtig svært, for vi er jo ikke ovre i skolen. 

De fortæller, at der var en lang periode, hvor de fik beskeder på Forældreintra 
hele tiden, og de beskriver, at det fyldte meget i lang periode.  

Jimmy: De værste uger, hvor mange beskeder kunne der så være? 

Mette: En om dagen i hvert fald. 

Peter: De værste, det er de der, hvor nogle dage fra om eftermiddagen, så kan 
vi nå at skrive om det, at det skal vi nok snakke med ham om, vi har været 
meget åbne omkring det, det skal vi nok, det er heller ikke god opførsel. 

Mette: Vi tager ansvar, vi tager et stort medansvar for, at det også er vores 
ansvar, at han kan opføre sig ordentligt. 

Peter: Men når vi så har skrevet, at det skal vi nok, men kunne I også se det 
fra den her vinkel, så er der nogle gange skrevet frem og tilbage nogle gange. 

Beskederne handler om episoder og ting, hvor Marcus ifølge lærerne havde 
gjort noget forkert, og hvor de bliver bedt om at tage en snak med ham om 
det. Igennem Forældreintra bliver skolen nærværende i familielivet, som en 
intensiv forhandlingsarena mellem forældre, lærere og barn, hvor Mette og 
Peter kommer på arbejde som meddelere og mæglere i relation til de konkrete 
situationer, de får beskrevet af lærerne.   
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Peter: Det kan gå lidt tid fra vi får en besked om en eller anden situation, og 
til vi får snakket om det, og til vi finder ud af, hvordan vi skal udspørge ham, 
og hvad siger han så, passer det med det, hun skriver? Så skal vi aflæse, om 
det, han siger, er rigtigt, og så skal vi skrive tilbage til hende, og så skriver hun 
måske igen tilbage til os. Og så tager vi ham nogle gange i forsvar, fx han 
hørte ikke den besked, du havde givet ham, og så skriver hun tilbage. Så det 
fylder meget. 

Jimmy: Så der kan godt køre flere beskeder frem og tilbage på en aften? 

Peter: Ja, det kan der godt, især hvis der er nogle observationer, vi ikke er helt 
enige om, fx hvis han er blevet sendt uden for døren, fordi han ikke kunne tie 
stille, så er der ikke så meget at være uenige om. Men nogle gange kan det væ-
re helt urimeligt, fordi så fortæller han så hele historien om, at de andre havde 
gjort det og det, og så havde læreren kun set det til allersidst, og så er vi nødt 
til at tage ham lidt i forsvar. 

Den intensive kommunikation med skolen foregår meget over Forældreintra og 
skaber en række vanskelige afvejninger for Peter og Mette, som forsøger at 
balancere mellem at overlevere lærerens perspektiv til Marcus og Marcus’ per-
spektiv til læreren. Det er et arbejde, hvor der indgår en række processer. De 
sætter sig ind i lærerens perspektiv, aftaler, hvordan de skal tale med Marcus 
om det, taler med ham, vurderer hans perspektiv på situationen og skriver en 
respons til lærerne igen. Udsagnet ’at tage ham lidt i forsvar’ illustrerer van-
skeligheden i dette balanceringsarbejde, som kommer til at fylde meget i deres 
hverdagsliv. På et tidspunkt, fortæller de, er det så massivt med beskeder på 
Forældreintra, at de indbyrdes forhandler med hinanden om, hvem der orker 
at tjekke Forældreintra: 

Det blev ret udmattende at skulle forholde sig til, når der kom beskeder hver 
dag.  

Udmattelsen, som her beskrives, handler altså ikke kun om de generelle be-
skeder til hele klassen og det, som man skal tjekke op på som forældre til et 
barn i folkeskolen, som også er der, men om at skulle forholde sig til de be-
skeder, som kommer særskilt til dem omkring Marcus. Det udmattende ved 
arbejdet består også i, at det kræver, at de skal høre begges perspektiver og 
afveje, hvordan de vurderer de enkelte situationer og formidler Marcus’ per-
spektiver til lærerne igen. Mange af beskederne, som de modtager på Foræl-
dreintra, handler om, at Marcus går fra klassen og bliver meget vred. I de si-
tuationer har lærerne opfordret til, at de snakker med Marcus om det, men 
ofte når de taler med Marcus om det, viser der sig andre vinkler på lærernes 
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version af historien. Her beskriver Marcus situationer, hvor han oplever, at de 
andre er efter ham, og at lærerne ikke ser det.  

Det er, som om de ikke ser, hvor lang tid han sidder og bliver provokeret, og 
så til sidst, så tror vi, at han ligesom eksploderer, fordi nu kan han ikke mere.  

De er meget i dialog med lærerne omkring Marcus’ situation, især på Foræl-
dreintra, men de har også samtaler med lærerne, hvor der er forskel på, hvem 
der har nemmest ved at tage sådanne samtaler, hvis de indebærer, at man skal 
ringe og snakke med læreren. Her bliver det tydeligt, at der også er tale om at 
kræve, at man kan styre sine følelser på bestemte måder.  

Jimmy: Er det så mest dig, der ringer? 

Mette: Det skal helst ikke være mig, der gør det, jeg er meget følsom, jeg er 
nok lidt sensitiv ligesom Marcus, jeg bliver sådan helt, jeg begynder at tude, 
det kan jeg slet ikke have med at gøre. 

Jimmy: Det kan jeg sagtens forstå, så der har I en aftale om, at det er dig, der 
gør det, Peter? 

Peter: Ja, det er mig, som har gjort det. 

Mette: Hvis det er noget, der kan skrives om, så kan jeg godt gøre det, men 
hvis det er noget, hvor man skal snakke om det, så kan jeg ikke. 

Peter: Men du bliver også meget følelsesmæssigt involveret i det, hvor jeg bli-
ver mere sådan, at nu må vi have styr på det, så gør vi, som de foreslår, og så 
får vi det ud af verden, hvor du ligesom ofte tager ham i forsvar, fordi det 
kan jo ikke være rigtigt, fordi der er det og det og det galt, hvor jeg er lige-
som, han gjorde jo heller ikke, som der blev sagt, så er det jo lige meget, hvor 
mange faktorer det er galt med, hvis han bare kan komme videre (Interview 
med Peter og Mette, forældre til Marcus).  

Som forældre bliver det til et arbejde, hvor de både skal agere loyalt over for 
skolens agenda og bakke op om denne og samtidig have en loyalitet over for 
Marcus’ fortællinger (hvor han oplever, at de andre børn mobber ham, og at 
processerne ikke ses af lærerne). De forsøger at afveje, at de både synes, at 
Marcus skal opføre sig ordentligt og følge klassens regler, og at de på samme 
tid oplever det som en problematisering af Marcus som ham, der har proble-
mer og skaber problemer, hvilket ikke altid er i overensstemmelse med Mar-
cus’ fortællinger.  
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At lærerne i skolen ikke kan få adgang til Marcus’ fortællinger, fortæller Peter 
og Mette ofte skyldes, at Marcus når at blive så vred og forlade skolen, så han 
ikke kan deltage i den efterfølgende fælles snak om konflikterne i klassen. Læ-
rerne forsøger at tage en fælles snak med alle børnene, men det er vanskeligt 
for dem at få Marcus med i de samtaler, fordi han her er blevet for vred for-
tæller Mette og Peter. De kan godt se, at det er er vanskeligt at handle for læ-
rerne i disse situationer, men de oplever, at der et ensidigt perspektiv på det, 
som sker i situationerne, hvor Marcus’ bliver vred. Han bliver, som Mette for-
talte familieklasselæreren, gjort til en ’prygelknabe’ eller en syndebuk.  

Mette: Nej, tit har vi siddet med en eller anden fornemmelse, altså vi har sagt 
at selvfølgelig må du ikke slå eller sådan noget, men vi kan egentlig godt for-
stå, at han reagerer, som han gør. 

Peter: Jeg har overvejet engang imellem, når vi har møder med de der lærere 
at sætte mig ved siden af dem og så sidde og prikke til dem, simpelthen så de 
på et eller tidspunkt siger: "Vil du ikke godt lade være", fordi det er det, han 
blive udsat for, og de giver udtryk for, at det skal han kunne håndtere, fordi 
de ikke har taget de andres, så vi synes, han bliver til syndebuk (… )  

 
Mette og Peter får gennem deres samtaler med Marcus en opfattelse af, at han 
bliver udsat for en form for systematisk mobning af nogen af de andre børn, 
og oplever, at det skal Marcus bare håndtere selv. Det bliver derfor en del af 
deres arbejde at forsøge at bringe Marcus’ fortællinger videre til klassens lære-
re, men det opleves som et vanskeligt arbejde at overbevise lærerne om det. 

Mette: Men som Peter siger, så har vi jo ikke rigtig oplevet, at de har set på 
det, som er sket, før han reagerer, jeg ved ikke, hvad de har troet, har de bare 
troet, at han sidder og råber ad ingenting? Det er jo sjældent, nogen gør det, 
men de har bare, fordi han ikke vil sige noget, og fordi han er sådan en der: 
Ups, nu er jeg trådt ved siden af, så vil han helst ikke snakke om det, for så er 
han jo løbet væk, og så ved de jo ikke, hvad der er op eller ned, og så ved de 
bare, at det er ham, som har lavet uro, og så er det jo ham, de kan give en 
straf. Det er ham, de kan sende uden for døren, eller det er ham, som de kan 
sende ind i anden klasse.  

Peter: Men det vi jo så har sagt, det er, at han skal række hånden op og sige 
det, og det kan jo være svært, dels det at gøre det og være sladrehank, og dels 
kan det være svært at få lærerens opmærksomhed.   (Interview med Mette og 
Peter). 

 
 
Peter og Mette forsøger på den ene side gennem dialog på Forældreintra og 
på møder med lærerne at videreformidle deres perspektiv på, hvorfor Marcus 
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reagerer, som han gør. Samtidig med at de er kritiske over for lærernes per-
spektiver, arbejder de også med at bakke op om lærerne. Det gør de, ved at 
de anbefaler Marcus, at han skal gøre opmærksom på, hvad der sker omkring 
ham på en mere passende måde, end at ved at blive vred og løbe væk.  

Mellem forskellige institutionelle problem  
– og løsningsforståelser  
I processen med selv at forstå Marcus’ situation i skolen griber Mette og Peter 
også ud i deres omgivelser og snakker med venner og andre om Marcus’ situ-
ation.   
 

Mette: Vores opfattelse er, at han er sensitiv, det er der ikke nogen professio-
nelle, der har sagt til os, men det er en beskrivelse, du havde set på Facebook, 
som en af dine venner havde lagt op om hans barn, og så sendte du det til 
mig, og så tænkte jeg, det der, det er jo ham, det er jo Marcus.  

Peter: Vi har så været i Kroatien, hvor vi mødte en familie, børnene fandt 
sammen med nogle andre børn, og så talte vi lidt med moren til en af dren-
gene, der var nogenlunde samme alder.  

Mette: Et år yngre. 

Peter: Og hun havde fået af vide gennem hele børnehaveperioden, at hun 
havde en sensitiv dreng, og hun havde fået alt mulig hjælp og havde selv op-
søgt og vidste alt muligt om det, og i den lille uge vi var der, der kunne vi 
godt se, at der var ekstremt mange lighedspunkter, ting, hvor det også passe-
de på ham, men der er aldrig, der er vel heller ikke en diagnose, det gør man 
vel ikke. 

Mette: Nej, det er der ikke. 

Peter: Men der er aldrig nogen professionelle, som du siger, der har sagt det. 

Mette: Og så er han heller ikke den klassisk sensitive, den, man opfattede 
som den klassisk sensitive, som er stille. 

 
Opfattelsen af Marcus som et sensitivt barn betyder, at de begynder at forstå 
Marcus’ reaktioner i klassen som nogle, som er betinget af den uro, der er i 
klassen på en særlig måde. En uro, som Marcus har svært ved at rumme, fordi 
han er et sensitivt barn. Forståelsen af, at Marcus besidder en særlig sensitivi-
tet, bliver en viden, som Mette og Peter anvender i deres kommunikation 
med lærerne i forsøget på at skabe en bedre hverdag i skolen for Marcus. Med 
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denne viden om Marcus’ særlige individualitet forsøger de at få lærerne til at 
ændre på de sociale sammenhænge, som Marcus er del af. De prøver fx at si-
ge, at de mener, at det er problematisk, at han sidder meget langt tilbage i 
klassen, da han så skal forholde sig til alle indtryk, og derfor ville det muligvis 
være bedre, at han sad på forreste række. Læreren mener dog ikke, at det har 
nogle effekt på uromagerne at flytte ham frem i klassen. En tilbagemelding, 
som betyder, at Mette og Peter konkluderer at de må gøre det endnu mere 
klart, hvad de mener med, at han er sensitiv. 
  
Ved siden af det arbejder lærerne sammen med Mette og Peter med udgangs-
punkt i familieklassepraksissen om mål for enkelte elevers adfærd om at se 
det, som Marcus har det svært med, som knyttet til Marcus’ adfærd, hvor det 
er ham, der skal tilpasse sig og blive bedre til at være en ’god skoleelev’. Det 
er således flere problemforståelser knyttet til arbejdet, de gør.  
 
Samtidig beskriver Mette og Peter, hvordan der igennem de mange kontakter 
med lærerne og på forældremøder også åbner sig nogle erkendelser af, at der 
skal arbejdes med dynamikker i klassen.  

Peter: (… ) lige i forhold til det her har vi måttet ruske lidt i dem for at få 
dem til at tage det alvorligt, det virker også til, at i hvert fald nogle af lærerne 
har taget det som en udstrakt hånd til at få skabt skub i det. Det er altid 
nemmere, når forældrene presser lidt på, de har måske ikke kunne komme 
igennem til de, der AKT-lærere, de har været fuldt bookede med 5. klassen, 
og når der så står nogle forældre, der virkelig mener det, så hjælper det lidt 
lærerne, de har i hvert fald takket for opbakningen.  

 
Som kontaktforælder er Peter med til at presse ledelsen til at få øje på pro-
blemstillingerne, som forældrene oplever i klassen. Dette arbejde medvirker 
til, at lærernes fokus, set fra Mette og Peters ståsted, gradvist flyttes fra det 
udelukkende individualiserede problemperspektiv på Marcus til et perspektiv 
på klassens sociale liv.   

At ringe til andre forældre  
I forbindelse med nogle af de konflikter, som Marcus har været en del af, bli-
ver de opfordret af læreren til at tage kontakt til forældrene til en af de dren-
ge, som havde været efter Marcus. 

Det havde hun erfaring med fungerede bedst, at det var noget, forældrene tog 
sig af.  
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At ringe til de andre forældre opleves som en meget stor udfordring – og det 
er Peter, der må gøre det, da Mette fortæller: 

 At jeg kan godt skrive noget, men det med at ringe, det er jeg for følsom til. 

Peter fortæller om, at han ringede til en far og snakkede med ham om, at han 
gerne ville have, at hans dreng holdt sig væk fra hans dreng. 

Problemet var så bare, at da de fik nye pladser, så sad han ved siden af den 
dreng. Og da vi spurgte læreren om, hvordan det kunne være, så sagde hun, 
at de skulle lære at være sammen. Og ja, det er også rigtigt, men skulle det 
være lige nu, når vi lige havde snakket om, at de skulle holde sig fra hinan-
den? 

Når læreren opfordrer til, at de som forældre taler sammen uden for skolen 
selv, kan der tilsyneladende opstå nogle misforståelser om, hvad der er planen 
med det ansvar, som forældrene skal påtage sig, og som har en god effekt 
ifølge læreren. For Mette og Peter skaber det en usikkerhed om, hvad det er, 
læreren egentlig vil. De oplever også en del eksempler på, at læreren ikke føl-
ger op på de konflikter, der er imellem børnene, hvilket hun ellers lover dem. 
Dette skaber for dem en usikkerhed i forhold til skolen, fordi de oplever, at 
det meget er dem, der skal agere, både over for deres barn, over for lærerne 
og i forhold til de andre forældre i forhold til at løse problemstillinger, som er 
knyttet til skolen. De beskriver dermed en situation, hvor de skal være dem, 
som skal tage ansvar for processer i skolen, som de ikke har adgang til. Sam-
tidig med denne skepsis deltager de i forældrefester og ser det som et sted, 
som kan gøre det nemmere at tale sammen, hvis der opstår problemer.  

Peter: (…) det første, en af forældrene sagde til mig, det var, at det er jo godt 
med sådan et arrangement her, fordi det er jo vigtigt, at vi forældre kan snak-
ke sammen, fordi der vil komme, og det gav vi hinanden ret i, at der vil 
komme nogle situationer, hvor man skal tage snakken om, din dreng har slået 
min dreng, eller I har taget makeup på uden at få lov, og er de ikke for unge, 
et eller andet, så man skal jo snakke sammen som forældre og være et hold og 
et fælleskab, hvilket vi også har i den klasse. 

Mette: Med nogle af forældrene, der er jo også nogle forældre, der ikke 
kommer til forældrefester. 

Peter: Ja, vi har jo holdt forældrefester, netop for at tage fat i, for at bringe 
forældrene sammen, fordi vi ved, at det har været en succes, hvor langt stør-
stedel af forældrene kommer, og dem, som ikke kommer, dem, som ikke 
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dukker op til forældremøder, dem kan vi ikke rigtig få et godt forhold til, og 
de er jo så ekstra svære at ringe til.  

 
Mette og Peter arbejder dermed på en opbakning til skolen ved at deltage i 
sociale arrangementer, ved at ringe til andre forældre, når der opstår proble-
mer, og ved at deltage i familieklassen. Samtidig med at hele tiden forsøger at 
viderebringe Marcus’ historier til lærerne og handle på det, som skolen fortæl-
ler.  

Arbejdet i og i relation til familieklassen  
I begyndelsen af 3. klasse bliver Marcus tilknyttet familieklassen, og det var 
Peter, som hørte om tilbuddet i et foredrag på skolen med lederen af familie-
klassen. Efterfølgende talte han med lærerne om, hvorvidt det kunne være en 
ide for Marcus. Alligevel fortæller Mette, at hun først følte sig stemplet som 
en dårlig mor, fordi hun betragtede det at være i familieklasse som at komme i 
bås med dem, der var socialt belastede. Og de synes også, at der var en del 
andre børn i klassen, som kunne have (mere) gavn af sådant et tilbud end 
Marcus. Hun har dog oplevet, at der var en god atmosfære i klassen, og har 
haft en god oplevelse af at være en del af familieklassen. En af de ting, hun 
fremhæver ved deltagelsen i familieklassen, er, at hun har fået mere blik for, 
hvordan Marcus kan reagere, når han bliver stillet over for krav i klassen, han 
ikke har lyst til.  

Mette: Og så synes jeg faktisk også, at jeg har, et eller andet sted, bedre ind-
blik i, hvad det er der indimellem sker nede i klassen, fordi nogle gange, hvis 
jeg har sagt, at han skal det her, og han egentlig hellere vil noget andet, og jeg 
prøver at holde fast i, at det altså er det her, du skal, fordi det er det, jeg siger, 
du skal, så har jeg nogle gange haft ham, hvor han er gakket helt ud og løbet 
ud af lokalet og ikke vil det ene eller det andet, og vi har haft nogle ordentlige 
ture, og hvor jeg tænker, at hvis det er det, som sker nede i klassen, hvis han 
ikke vil det, de skal, så er det det, som går galt. Så har jeg jo trænet med ham, 
på et tidspunkt blev jeg faktisk lidt stejl, fordi det er det her, han ikke rigtig 
vil, så er det det, vi skal. Han vil ikke lave dansk, eller hvad det nu er, så var 
det dansklektierne, der kom med i familieklassen, selvom det egentlig var ma-
tematik, han skulle have i de timer. Men så havde jeg bestemt, at vi skulle lave 
dansk, du skal lære det og det, og hvis du når det, kan du måske nå at lave det 
her. 

 
Mettes arbejde i familieklassen har dermed bidraget til, at hun har fået en bed-
re forståelse for lærernes perspektiver. Arbejdet følger også med hjem, hvor 
dårlige tal på målskemaet kan betyder, at der er aktiviteter fx at spille compu-
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ter, som Marcus ikke må lave, når han kommer hjem. Målskemaet eller score-
skemaets logik, som Mette kalder det, følger med hjem i familiens hverdags-
liv. Beskeder fra lærerne om Marcus’ opførsel i skolen følges op gennem en 
strategi, hvor Marcus skal opleve, at hans handlinger i skolen får konsekven-
ser  

Mette: Vi kan godt sende Marcus topmotiveret afsted, vi siger, husk nu at ha-
ve fokus på dine mål, og gør nu det, og i dag skal det nok gå godt, men så al-
ligevel går det skævt i første time, og vi står fuldstændig, hvad skete der så-
dan, vi sendte en dreng afsted, som var motiveret og glad og så. 

Peter: Nu skal det lige siges, at lige netop i dag, der lykkedes det, det var også 
lidt specielt. 

Mette: Nu var det ikke en rigtig nem undervisningsdag, det var sådan en le-
gedag. 

Peter: Nej, men der kunne være sket mange ting. Men han var topmotiveret, 
fordi han lige havde købt et trommesæt, og så gik det ikke helt så godt i går.  

Mette: Han blev smidt af klassen til diktat i dansk sammen med nogle andre. 

Peter: Og så fik han ikke lov til at sætte sit trommesæt op, som han ellers lige 
havde købt. 

Jimmy: Så selvom trommesættet var herhjemme, så da han kom hjem i går, så 
kom det ikke op at stå?  

Peter: Nej, fordi vi havde fået en besked fra læreren om, fordi aftalen er at 
han skal gøre, som der bliver sagt og vi skal ikke have nogen beskeder fra læ-
reren. Så får han frataget nogle ting, han er meget glad for at spille computer, 
så får han frataget det og sådan nogle ting, så får han frataget det, og så siger 
han, det er jo ikke at spille. Jo, det er at spille på trommer, så det fik han ikke 
lov til, så han var supermotiveret for, at det skulle gå godt i dag. 

Mette: Og dansklæreren fangede mig lige og sagde, at det var gået super godt 
i dag. 

Peter: Så da jeg fik det af vide, så skyndte jeg mig hjem fra arbejde, så vi kun-
ne få samlet trommesættet, så han også kunne føle, at det gav noget, for nog-
le børn hjælper det åbenbart at få skrevet hjem, men når man har prøvet det 
så mange gange, som han har, og vi er jo ikke sådan noget super strenge for-
ældre, synes jeg i hvert fald, og vi er jo ikke ude i fysisk afstraffelse, det er jo 
ikke den store, vi taler tit om, hvilken konsekvens det skal have, hvis han ikke 
(lever op til målene).  
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Fortællingen om trommesættet kan læses som Mette og Peters oversættelse 
af, hvordan de ser, at arbejdet med mål for Marcus’ adfærd, som er defineret 
af lærerne som omdrejningspunkt for forløbet i familieklassen kan gives en 
betydning i hjemmet. Peter fortæller:  

at han godt ved, at meningen er, at de skal anerkende Marcus for alle de gode 
point, han får, men for at få det til at virke, tror jeg, at det er godt, at der også 
er noget konsekvens, hvis man får dårlige point, så han ved, at det er noget, 
vi tager alvorligt.   

En af konsekvenserne ved ikke at have gode point i sit målskema er at blive 
frataget computerspilletid. Denne strategi reflekterer de over, da det giver et 
stort fokus på at præsentere gode tal.  

Mette: Han er også blevet meget fokuseret på de dårlige tal, efter vi tager spil-
leprivilegiet fra ham, og hvis han har fået et eller to dårlige tal, så kommer 
han hjem og siger, at jeg ved, at jeg ikke må spille. Det er det første, han siger, 
når man spørger, hvordan det er gået: ”Jeg ved at jeg ikke må spille”.  

Peter: Og det har jeg det måske lidt skidt med, fordi det er jo direkte imod i 
forhold til at fokusere på de gode tal og snakke om dem og den positive atti-
tude, og så fokuserer vi på det negative, men jeg ved ikke.  

Mette: Fokus på de gode tal, det har ikke… 

Peter: Det virker ikke motiverende, det synes jeg ikke, men jeg havde en lang 
snak med ham i går, så langt man kan hjem fra hans sport, omkring, at når vi 
har en aftale om, at han skal opføre sig ordentligt, så forventer vi, at han gør 
det derovre, og når man så ikke gør det, og der bliver skrevet hjem, så er der 
bare nogle ting, man ikke får lov til, og sådan er det også på mit arbejde, hvis 
jeg ikke gør det, jeg skal, kan jeg blive fyret. Sådan er det bare.  

Jimmy: Hvad sagde han til det? 

Peter: Han var lidt brødebetynget og nåede at sige, at det bliver rene fire-
taller i morgen, og jeg sagde, at det ikke kun behøver at være firtaller, det kan 
også godt være 3 taller, men de der 1 og 2 taller, de er ikke gode.  

Arbejdet med mål i skolen og pointerne, som lærerne giver i alle undervis-
ningslektionerne, får dermed en betydning for den måde, Mette og Peter gør 
deres arbejde. Arbejdet med målskemaet er særligt et arbejde, som Mette på-
tager sig. I familieklassearbejdet kan det godt være svært at få de almindelige 
lærere til at udfylde målskemaet, som er det ’dokument’, man samarbejder 
om, og som børnene, som beskrevet, får point for. Det er der flere forældre, 
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der frustrerede over, da det gør, at børnene ikke kan få point og dermed ikke 
kan se, om de lever op til målene eller bliver bedre til dem: 

Vi sidder ved fællesbordet i familieklassen og er i gang med dagens pointrun-
de, hvor børnene sidder sammen med deres mor, far eller en bedsteforælder 
og skiftevis fortæller om deres tal, som de har fået for deres præsentationer i 
skolen den sidste uge. Alle lytter, og alle sidder med deres mappe med tallene 
fra 1 til 4, som er talt sammen foran dem, og hvert barn siger skiftevis sine 
mål og tallene for ugen, og der klappes efter hvert barn har fået gennemgået 
sine tal. Det har lige været Tobias’ tur, og der har været en del dage, hvor læ-
rerne ikke har fået udfyldt skemaet. Tobias’ mor Louise siger, at lærerne ikke 
er specielt gode til at skrive tallene ned på Tobias’ målskema, og det bliver 
Tobias ked af, fordi han gerne vil have mange tal at fortælle om i familieklas-
sen. Thomas, som er lærer i familieklassen, siger, at han godt kan forstå, at 
det er frustrerende, men nogle gange skal man skrive og sige det til lærerne 
mange gange. Marcus’ mor Mette tager ordet og fortæller, hvad hun har gjort 
for at få lærerne til at gøre det, da hun oplevede, de var dårlige til det. Hun 
har skrevet beskeder til lærerne på Forældreintra, hver gang det ikke var gjort. 
Thomas siger, de ikke skal føle, at de er besværlige, når de skriver til lærerne, 
det er helt i orden, for det er en del af lærernes arbejde at udfylde skemaerne. 
Mette siger, at det jo er et fælles ansvar at få skemaet udfyldt, hun fik engang 
en besked fra en lærer i klassen om, at det var Marcus’ ansvar, at det blev 
gjort. Men det synes hun ikke kunne være rigtig, det må være lærernes ansvar, 
og det havde Thomas givet hende ret i. Og nu skrev hun altså hver gang de 
glemte det, og det var kommet til at fungere meget bedre siden dengang 
(feltnote, familieklassen, april, 2015) 

Mette var også frustreret over, at lærerne ikke udfyldte målskemaet, men hun 
talte med familieklasselærerne om det, og de opfordrede hende til at skrive, 
hver gang de ikke var blevet udfyldt.  

Mette: Fx var der rigtig mange, der kom og sagde, lærerne har ikke udfyldte 
scoreskemaet. Nej, lærerne har meget andet at lave end at udfylde dit barns 
scoreskema, de har måske to andre børn i klassen, som også skal have udfyldt 
scoreskemaer, de har måske også 20 mails, de skal svare på fra forældre. De 
har noget forberedelse, som de også skal lave, De har ti milliarder andre ting 
end det, det var så i den erkendelse, at jeg satte mig ned. Hvis Marcus kom 
hjem med et uudfyldt scoreskema, så skrev jeg til den eller den lærer. I din 
time i dag eller dine timer i dag, har han ikke fået scorer på sine mål, hvordan 
ville du score ham? Og der fik jeg så som regel svar (fra læreren), men det an-
svar har jeg, det er der mange af dem, der ikke går ind og tager.  

Det er intensivt arbejde, som hun – til forskel fra nogle af andre forældre – 
tager på sig. Hun forstår arbejdet med mål- og scoreskemaet som et ansvar 
hun skal få lærerne til at tage på sig, hvis de ikke selv gør det. Selvom hun 
samtidig reflekterer over det rimelige i det.  
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Mette: (…) det er det med familieklasselærerens ansvar, måske skulle de også 
have taget noget mere ansvar for tallene. Og taget kontakten til lærerne, især 
når forældrene udtrykte et problem i at få tal, så skulle de tage kontakt med 
lærerne, altså det er jer, som vil have dem her. Tallene er jo ekstremt vigtige 
for det arbejde, prøv lige at blive lidt bedre til det. Det kunne de faktisk godt 
have taget lidt ansvar for, men det var jo samtidig også vores forældreansvar 
at få lærerne til det. Som du ved har mange forældre siddet på de møder og 
sagt, der bliver ikke uddelt tal, og lærerne er dovne eller dårlige til det. Og der 
tænker jeg meget, at Thomas og Signe burde været gået ind og sagt ok, det er 
den her gruppe lærere, der hører til den her klasse, og så må man tage fat i 
dem. 

Peter: For på en eller måde må det være skolens ansvar at tage fat i dem, og 
når man driver sådan en Familieklasse at få sat sådan sat sine ansatte ind i, at 
det er altafgørende, for at det skal fungere.  

Mette: Og det fungerer ikke, hvis man ikke får af vide, hvor mange gode og 
hvor mange dårlige du har lavet. Det kan da godt være, du har lutter gode tal 
på dit scoreskema, men så har du måske fået 14 tal ud af 90 mulige eller 100 
mulige, og hvad kan man så bruge det til, hvis resten havde været dårlige.  

Familieklassen kan for Marcus ses – ligesom for mange af de andre børn – 
som et refugium, hvor oplevelsen af kaos i klassen for en tid erstattes med ro, 
klare spilleregler og selskab af sin mor/far eller bedstemor. Alligevel gør Peter 
sig flere refleksioner over meningen med Marcus’ deltagelse i familieklassen.   

Peter: Det er stadig lidt svært for mig at se, hvordan det at drikke the og lave 
skolearbejde med sin mor løser noget, men han synes, det er meget hyggeligt. 

Samtidig udtrykker han også: 

Peter: Vi snakkede om, at det har været et frirum for ham, at han har kunne 
slappe lidt af og trække sig lidt. 

Samtidig med at de arbejder loyalt med familieklassekonceptet og skaber me-
ning med det, så udtrykker de begge ambivalens i forhold til om arbejdet i 
familieklassen og med målskemaet løser de vanskeligheder, som de oplever, at 
deres søn er i. Mette og Peters arbejde handler således både om at bakke ak-
tivt op om forløbet i familieklassen, samtidig med at arbejde på at påvirke læ-
rernes syn på Marcus og grundene til, at han handler, som han gør.  
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Fra familieklassen og tilbage i klassen   
Marcus stopper i familieklassen, efter han har været tilknyttet klassen næsten 
et helt skoleår, og da jeg anden gang er ude og interviewe Mette og Peter, vi-
ser de mig, at han har fået et diplom og en blomst med hjem, og de fortæller, 
at Signe (den ene lærer i familieklassen) holdt en virkelig fin tale om hans ud-
vikling i familieklassen. 

De havde også lige været til skole-hjem-samtale, og her fik Marcus meget ros 
for sin indsats. Og den ros synes de selvfølgelig, at Marcus skal have. Samti-
dig fortæller de også, at de i lige så høj grad tror, det har med klassens udvik-
ling at gøre, hvor der er blevet arbejdet meget med omgangstoner og samspil-
lene mellem børnene:  

Peter: De roste ham jo enormt meget til den der skole-hjem-samtale, men vi 
gjorde også meget ud af at sige til lærerne, tror I, det udelukkende er, fordi 
han har gået i familieklasse. Vi tror ikke kun, at det var ham, der er proble-
met, og det kunne det godt virke, som om at nu har vi styr på, fordi nu har 
Marcus, nu har de rost ham meget, og det er fint, men vi andre tænker måske 
lidt, nu er det jo ikke kun ham, der var problemet, og vi tror, at det også er 
vendt for ham, fordi klassen også har fået det bedre. 

Mette: Men det kunne man jo se på hans tal, Peter, de gik jo op og ned, indtil 
de begyndte at få styr på den der klasse. 

For Mette, som har arbejdet med målskemaet i familieklassen, er det således 
tydeligt, at Marcus’ tal går hånd i hånd med klassens generelle trivsel, at talle-
ne rykkede sig til det bedre, efter der var blevet iværksat en AKT-indsats. De 
oplever også, at der er et skifte i opmærksomhed fra især en af lærerne, hvor 
de oplever, at de er blevet hørt i forhold til deres opfattelse af, hvad der udlø-
ste Marcus’ reaktioner.  

Peter: Jeg tror i hvert fald, at Ole, som er den mere kreative lærer, han har. Vi 
havde ikke lige den store fidus i starten til ham, fordi han ikke tog børnene på 
det niveau, de var, men nu er de også blevet ældre, og så passer de nok bedre 
til ham. Men han har i hvert fald en af dem, som har slået ned på, han har 
haft antennerne ude, og så har han kunne se, hvad er det der er blevet lagt op 
til, og så kan han se, at Marcus eller nogle andre har reageret, som de har, og 
så har han slået ned på årsagen til det i stedet for at slå ned på Marcus.  

Mette og Peter opfatter det dermed på den måde, at når Marcus’ er kommet i 
bedre trivsel, så er det betinget af, at der er blevet arbejdet med klassens so-
ciale liv på en helt anden måde end tidligere og med forståelsen af, hvorfor 
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Marcus reagerede, som han gjorde. Samtidig har de en oplevelse af, at det var 
meget vigtigt for lærerne at holde fast i, at det skyldtes Marcus’ arbejde med 
målene, hvilket Mette opponerer imod:  

Mette: Det er jo ikke kun hans fortjeneste, men det synes jeg ikke rigtig, læ-
rerne vil anerkende, jeg prøvede faktisk at sige det, der til skole-hjem-
samtalen, fordi de lagde så meget vægt på, at han havde gjort det så og så 
godt, og så fint arbejde i familieklassen, så han var blevet meget bedre, hvor 
jeg så prøvede at indskyde, at I har jo gjort et stykke arbejde, jeg tror ikke det 
var gået uden det stykke arbejde med at få AKT-lærerne ind over og alt det 
der. 

Jimmy: Så det med at få en anerkendelse eller forståelse for, at der er en op-
takt eller årsag til, hvorfor Marcus handlede, som han gjorde, det synes i sta-
dig? 

Mette: Det mangler måske lidt. Det er lidt, som om de ikke ser, at der en år-
sag til, at han har været som han har været. Og der er grund til det, det er, 
som det hele kommer grundlæggende fra ham. Ja, det tror jeg (…) Og det har 
vi jo ikke sagt for at negligere hans indsats, for han har jo også gjort en stor 
indsats og være med i det hele vejen, men jeg tror ikke på, at det var lykkes så 
godt, hvis ikke de ikke også have arbejdet med klassen.  

Peter: For hvis vi drejer indsatsen over på hele klassen, er der jo en chance 
for at det holder, i stedet for at de læner sig tilbage og tænker puha, nu er det 
overstået, for det har de også sagt, at der er stadig nogen ting, der skal arbej-
des med. Så det var også for at få anerkendt deres arbejde og at fastholde 
dem i at blive ved.  

At kæmpe for at udvide lærernes opfattelser af, hvad der skaber problemer, 
og hvad der skaber forandring ser ud til at blive en central del af Mette og Pe-
ters arbejde. Forhandlinger med lærerne foregår gennem dialogiske møder 
med lærerne, hvor det, der kendetegner Mette og Peters arbejde i disse for-
handlinger, er konstant at balancere mellem loyalitet til lærernes og skolens 
individuelle problemløsningsforståelse og loyalitet over for Marcus’ fortællin-
ger samt at forhandle en mere social og relationel forankret problemløsnings-
forståelse frem.    

Opsamling 
I etnografien om Peter og Mette har jeg forsøgt at vise, hvordan forældrene 
gør et omfattende arbejde for at koordinere indsatsen med skolen og arbejder 
for at etablere fælles forståelseshorisonter med skolen. Det fremstår som et 
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vanskeligt arbejde, som kræver mange refleksioner mellem forældrene og for-
handlinger med skolens lærere. Centralt i disse forhandlinger står arbejdet 
med at balancere mellem at arbejde med loyalitet over for både skolens pro-
blematiseringer og Marcus’ perspektiver og oplevelser. Med etnografien har 
jeg villet vise, hvordan forældres arbejde udspændes mellem at bidrage til sko-
lens individuelle problemløsningsforståelse i relation til børns vanskeligheder 
og at forsøge at arbejde for at problemer også må løses i tilknytning til foran-
dring af den socialitet, som børnene er i skolen. Et andet aspekt ved etnogra-
fien har været at vise, hvordan Mette og Peter set fra deres ståsted pålægges 
og tager ansvar på forskellige måder for sociale konflikter mellem børn, som 
de af skolen forestilles at kunne fjernstyre. I dette ansvarsspil opstår der mis-
forståelser, og forældrene tvivler på, at de kan medvirke til løsninger af kon-
flikterne på denne måde. Marcus er i en bedre situation end for to år, og for-
ældrene tilskriver det, at der er blevet arbejdet med klassens omgangsformer, 
men oplever ikke, at det er den samme forståelse, som lærerne har, da de i 
stedet i højere grad tilskriver det Marcus’ egen individuelle indsats. Mette og 
Peters arbejde som forældre kan også ses som en illustration af det intensive 
samarbejde med skolen, som Mette og Peter påtager sig, og den kamp, de 
kæmper, kan medvirke til forandringer af deres barns liv i skolen. Det er ar-
bejde, som dels forbinder sig til familieklassens målskema og individualiserede 
problemforståelse af, at det er barnet, som skal ændre sig, samtidig med at det 
forbindes til en mere social problemforståelse, hvor der skabes fokus på klas-
sens sociale liv. Mette og Peter arbejde forbinder sig og forstås i relation til 
forskellige institutionelle ordninger og teknologier, som jeg har forsøgt at vise 
de på forskellige måder både tilpasser sig, oversætter og forholder sig kritisk 
til.  
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Kapitel 11: Miriam: At arbejde i social afmagt 
Miriam er mor til Lucas, som i den periode, jeg følger familien i, går i 1. og 2 
klasse. Miriam bor alene sammen med Lucas i et rækkehus i et alment bolig-
selskab. Miriam har i en lang periode været sygemeldt på grund af en fysisk 
skade, som resulterede i en fyring fra hendes arbejdsplads, hvor hun arbejde-
de på kontor. Hun er arbejdssøgende i den tid, jeg følger familien, og har også 
perioder med kortere sygemeldinger i denne periode. Hun er dermed presset 
økonomisk set, hvilket betyder, at hun lever sparsommeligt, men samtidig gi-
ver hun udtryk for, at det får hun til at fungere, da hun er god til at ”leve på 
en sten”. I hverdagen ser Miriam og Lucas ofte Miriams mor, og Miriam ind-
drager sin mor i mange af sine bekymringer, og hun har hende ofte med til 
møder, der handler om Lucas. Desuden ser og snakker hun en del med nogle 
af mødrene i nabolaget, især en veninde med et barn på samme alder som 
Lucas.   

Lucas har gået i børnehave et stenkast fra deres rækkehus, men har noget 
længere til skole, hvor han bliver fulgt med bus eller cykler sammen med Mi-
riam.      

Lucas er i perioden, jeg følger familien, hos sin mor 2/3 af tiden og den reste-
rende 1/3 af tiden hos sin far, Michael. Miriam og Michael har aldrig boet 
sammen, og det er først inden for de sidste par år, at Lucas er begyndt at se 
sin far mere og mere. Miriam beskriver sin relation til Michael som en relati-
on, der er meget problematisk og konfliktfyldt. Det er en relation, som for-
værres i den periode, jeg følger Miriam, og en relation, som ofte fylder det he-
le i Miriams liv og forhold til alt andet. Det en relation, som ud fra Miriams 
beskrivelser må betegnes som en højrisiko-samværskonflikt (Ottosen, 2017), 
hvor statsamtet og retssystemet involveres på forskellige måder ift. både be-
slutninger om bopælspligts- og forældremyndighedsspørgsmål. Samarbejdet 
med skolen er, som jeg vil vise, indvævet og indvæves i denne konflikt mel-
lem forældrene. Det er samarbejdet og arbejdet i relation til skolen, som er 
mit fokus, og ikke Miriams samarbejde og arbejde med alle de andre vel-
færdsprofessionelle. 

Miriam og Lucas deltager i familieklassen to dage om ugen, og målskemaet og 
familieklassens fokus på at arbejde med det positive har også betydning for 
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familiens hverdagsliv, ligesom vi så i etnografien om Mette og Peter, men 
håndteres og får en anden betydning for Miriams arbejde. Lucas startede i 
familieklassen midt i 0. klasse og er i familieklassen, indtil han i starten af 2. 
klasse flytter skole, da faren får bopælspligten, og han derefter kommer på en 
skole i det område, hvor faren bor. I familieklassen knytter Miriam kontakter 
til andre forældre, hvilket kan ses som en del af Miriams arbejde med at hånd-
tere ’skoleforældreskabet’ og af de måder, hvorpå arbejdet skabes i de sociale 
relationer, som Miriam er en del af og er aktiv i skabelsen af.  

I relation til samarbejdet får en underretning fra skolen, som udtrykker be-
kymring for Lucas’ trivsel, en helt særlig betydning for Miriams relation til 
skolen og hendes arbejde. Jeg viser, hvordan underretningen bliver en helt 
central tekst, som sætter gang i en række handlinger rundt om Miriam og hos 
Miriam, og jeg sætter fokus på det følelsesarbejde, som bliver synligt i relation 
til de institutionelle processer, som igangsættes i forbindelse med lærernes 
underretning.     

Etnografien om Mirian er skrevet ud fra Miriams ståsted og inddrager dermed 
ikke perspektiver set fra Lucas’ fars ståsted. Vi kommer i det følgende tæt på 
det arbejde, som hun gør som mor i relation til samarbejdet med skolen og de 
måder, hvorpå som hun forsøger at regulere de følelser, som opstår i mødet 
med de velfærdsprofessionelle. Ligesom i to andre etnografier ser vi også her, 
at Miriam gør et intensivt arbejde, hvor hun forsøger at afkode og mestre 
samarbejdet med de professionelle, men til forskel fra de to andre vokser mis-
tilliden til skolen (og de velfærdsprofessionelle helt generelt), samtidig med at 
flere og flere velfærdsprofessionelle bliver involveret i bekymringerne for Lu-
cas’ trivsel i den tid, jeg følger familien.   

Sammenstød med de professionelle i daginstitutionen 
Når Miriam beskriver Lucas’ tid og samarbejdet med pædagogerne i de to 
daginstitutioner, som Lucas gik i, så er det overordnet set positive historier, 
som hun beretter om i vores samtaler. Hun beskriver, at hun følte sig forstået 
i forhold til samværskonflikterne med Lucas’ far Michael, og hun beskriver, 
hvordan Lucas havde gode muligheder for at lege. Samtidig er der nogle epi-
soder, hvor hun oplever nogle sammenstød med de professionelle:  

Så var jeg oppe og hente Lucas en dag, og så havde han lavet sådan en perle-
plade til mig, og så sætter jeg mig ned på stolen og siger til Lucas ”Nej, hvor 
er jeg glad” og ”Gad vide, hvor den skal hænge henne”. Så kommer der en 
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lille dreng, som hedder Anders, han kommer så ind fra højre, venstre, og så 
rækker han hånden ind over og tager fat i perlepladen, som jeg sidder med i 
hånden, og så hiver han i perlepladen, så siger jeg ”Nej, det må du ikke, det er 
min, den skal du ikke tage”. Han slipper ikke.  

Så skal det siges, at alt det jeg fortæller nu, det skete jo på et brøkdel af et se-
kund nærmest, ik?  

Så tager jeg forsigtigt fat i hans hånd, holder bare hans hånd, så kigger jeg på 
ham, så siger jeg ”Nej, du må ikke tage min perleplade, det er min perlepla-
de”. Og så tager ham den med den anden hånd, og så slår han den i tusinde 
stykker. Og Lucas, han står og kigger, og så begynder han jo at græde. Og så 
tager jeg fat i, altså jeg klemmer jo ikke, mens jeg kigger på ham, og så kigger 
jeg vredt på ham, og så siger jeg: ”Hvad er det dog du laver, hvorfor gør du 
dog det?”.  

Så kommer lederen ind bag fra, og så siger hun ”Må jeg lige snakke med dig”, 
Ja, det må hun gerne. Så siger hun ”Du skal ikke råbe ad børnene”, så siger 
jeg ”Jeg råber ikke ad børnene, jeg skal ikke afvise, at jeg har hævet stem-
men”, så fortalte jeg hende, hvad det var der skete, og så siger jeg ”Det synes 
jeg gerne, jeg må have lov til at markere mig, det er ikke i orden”. Det synes 
hun ikke, og jeg blev indkaldt til en samtale ugen efter. Så skulle jeg til en 
voksensamtale (sukker), hvor hun sagde til mig, det skal lige siges, at jeg lige 
overfor, der sad der en, en ung pige, som er, jeg ved ikke, hvad hun var, hun 
var medhjælper, men det var ligesom en pædagog på stuen, der havde ansva-
ret for børnene. Hun reagerede ikke (hævet toneleje). Hun reagerede først, da 
drengen begyndte at græde, så trøster hun ham. Så kommer jeg til samtale, og 
så siger hun til mig, at ”Du må ikke råbe ad børnene”, så siger jeg ”Nej, det 
giver jeg dig fuldstændig ret i, det har jeg heller ikke gjort, men det giver jeg 
dig ret i, det er slet ikke min opgave”. Nej! Men så sagde hun ”Du må ikke 
tage fat i dem”, så siger jeg ”Det har jeg heller ikke gjort, jeg rørte ved hans 
arm fordi han tog fat i den der, men det måtte jeg heller ikke, så skulle jeg si-
ge det til en voksen.” Øh okay punkt et, jeg er voksen. Jeg er voksen, for el-
lers så sidder der en pædagog overfor mig, som ikke reagerer overhovedet. Så 
siger hun, så siger hun til mig, at ”Ej hun var ikke pædagog, hun var bare af-
løser”. Så siger jeg ”Jamen altså for mig er hun jo voksen, hun er jo repræsen-
tativ for de voksne, når der sidder én voksen inde i rummet. (….) Så det hele 
det blev ligesom eskaleret med, at hun ville have at jeg skulle sige undskyld, 
og det gør jeg ikke mere, så siger jeg ”Det kan jeg ikke love dig, hvis det sker 
igen, så selvfølgelig må jeg da reagere, når han hiver noget ud af hånden på 
mig, som min søn har lavet, så synes jeg da, det er helt berettiget, at jeg lige-
som markerer mig og siger ”nej det skal du ikke”.” Ja men hvis det var sådan, 
jeg havde det, så ville hun indberette mig til PPR (…). Og det gjorde hun så. 
(…).  

Og igen så bliver du labelet, så får du et label på, hvor der står, at du er et 
problem. Hvorfor er jeg et problem? Jeg synes, da det er helt berettiget, det 
synes jeg stadigvæk, jeg var da helt berettiget til at reagere. 
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I episoden, som Miriam beskriver, har hun handlet på en for hende at se helt 
legitim måde, men lederen af børnehaven ser det på den anden måde. Hun 
bliver efterfølgende indkaldt til møde hos en PPR-medarbejder, hvor hun skal 
redegøre for situationen og må love, at hun ikke blander sig i pædagogernes 
arbejde og lader dem sig tage af konflikterne mellem børnene. Miriam fast-
holder på mødet, at hun har svært ved at se, at hun kan handle på en anden 
måde, hvis hun oplever noget lignende igen.  

Jeg giver dig ret i alle de ting, du siger, men jeg vil stadig reagere på samme 
måde, hvis der kommer én og flår noget ud af hånden på mig igen, så gør jeg 
det samme igen. 

Hun beskriver herefter den resterende periode som forælder i børnehaven på 
denne måde:  

Jamen det gjorde jo så bare, at jeg synes, at det var en mærkelig børnehave 
altså, jeg var jo utilfreds og ked af det med lederen, så nu havde jeg været så 
glad og syntes, at det var en fornuftig børnehave, de var så søde. Så fik jeg 
sådan en dum oplevelse ud af det, så det ændrede jo bare det hele altså. Jeg 
synes da ikke, det var sjovt eller hyggeligt mere at komme ned og aflevere 
Lucas. Jeg stod heller ikke og vekslede og snakkede med lederen mere.  

Miriams relation til børnehaven ændres af denne episode, hvor hun føler sig 
misforstået og behandlet forkert. For Miriam betyder det en hel del, hvordan 
hun oplever, at hun mødes af de professionelle, og som jeg vil vise, bliver det 
ikke sidste gang, hun oplever, at hun ikke bliver forstået.  

Overgang mellem daginstitutionen og skolen 
Miriam fortæller, hvordan de var lidt bekymrede for, om Lucas var klar til at 
starte i skole.  

Miriam: Vi var lidt i tvivl om, Lucas var skoleparat. Men de sagde, at her på 
det sidste halve år der ville de rykke rigtig meget, fordi de havde en skoleklas-
seforberedelse derovre. Og det vil jeg sige, det gav jeg ham ret i, at på det sid-
ste halve år der rykkede han utroligt meget, så de fik jo ret derovre.  

Jimmy: Hvad handlede din tvivl om, eller jeres tvivl om, på det tidspunkt, du 
siger, det er både dig og Michael, der havde tvivl om…  
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Miriam: Ja, vi havde lidt tvivl, men det er jo sådan noget med, at bogstaver el-
ler sidde stille på stolen, som jeg synes var lidt meget, når han ikke var så 
gammel. Jeg synes også, det var tidligt, han skulle i skole.  

Om Lucas er skoleparat er altså noget, som Miriam har bekymret sig om og 
spurgt til. Samtidig har hun også forsøgt at lære ham om bogstaver, hvilket 
hun tænkte var vigtigt ift. at gøre ham skoleparat,  

Miriam: Nu har du ikke været inde og se på Lucas’ værelse, der er tapetseret 
hans værelse, der har jeg tapetseret hans værelse med forskellige bogstaver, 
med alfabetet.  

Jimmy: Det vil jeg gerne op og se bagefter. 

Miriam: Det må du gerne gå op og se, for det gjorde jeg faktisk, da vi flyttede 
ind her, da han var fire år. Der købte jeg sådan noget wallstickers, som jeg 
satte op, hvor han kunne lære, for at han kunne lære alfabetet. Og det har 
faktisk hjulpet, hjulpet rigtig meget, fordi det er jo med en B, det er for bjørn 
for eksempel, og K, det er en krabbe, ikke. Så han ligesom kunne associere 
det med nogle ting, så det har faktisk hjulpet rigtig meget at gøre det på den 
måde.  

Opstarten i skolen husker Miriam som en god opstart, hvor hun ligesom Lu-
cas var spændt på det og havde sommerfugle i maven. Det blev også fulgt af 
håb for Lucas’ tid i skolen.  

Jeg tænkte, ”Bare han bliver glad for at gå i skole”. Det er jo vigtigt. At han 
ikke bliver en af de der ballademagere. Det ønsker man vel ik’. Man ønsker 
vel det samme, som alle forældre ønsker: ’Åh bare det går godt, bare han får 
mange kammerater, bare han bliver glad for at gå der, ik’. Bare han laver sine 
lektier’. Sådan nogle ting så. Så det er det samme, man tænkte ikke? 

Miriam husker tilbage på sin egen skoletid, som en svær tid med mobning og 
udelukkelse, indtil hun i 8. klasse kom på en privatskole, hvor det blev bedre, 
og hun fik nogle gode veninder. Ønsket om, at Lucas får en god skoletid, lig-
ger hende således meget på sinde.  
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Bekymringer for Lucas’ trivsel og tilbud om familieklasse 
Det viser sig relativt hurtigt efter skolestart, at det er ikke så nemt for Lucas at 
gå i skole. I hvert fald bliver Miriam efter et halvt år tilbudt at komme over i 
familieklassen to gange om ugen. Da jeg spørger til begrundelserne for, at han 
skulle i familieklasse, fortæller Miriam dels, at det handlede om en klage fra en 
forælder, der syntes, at Lucas havde været voldsom over for hendes barn, 
men at det ikke var noget, læreren var meget bekymret over.  

Begrundelserne for, hvorfor familieklassen var et godt tilbud, handlede ifølge 
Miriam om, at:  

Lucas havde svært ved at sidde stille. Han havde svært ved at sidde stille ved 
bordet og ligesom høre efter og altså sjov og fis og ballade, det er jo meget 
skæggere for ham. Så det der med at høre efter, det var et problem. Og når 
han… Jeg fornemmede hurtigt, at han ligesom (…) han er ligesom blevet en 
prygelknabe, ved du, hvad det er?  

Hun får tilbuddet præsenteret som et tilbud på et møde med deltagelse af 
skolens ressourcecenterleder, klasselæreren og en psykolog. Og hun er meget 
åben overfor at skulle deltage i familieklassen.   

Jimmy: Hvad tænkte du om familieklasse, da du hørte om det? 

Miriam: Jeg har ikke nogen holdning til det, fordi jeg vidste jo ikke noget om 
det, altså jeg tænkte, hvis det er noget, der kan hjælpe Lucas, så havde jeg så-
dan set ikke nogen anden holdning end fedt nok, jamen lad os da give det en 
prøve. Hvis det kan hjælpe ham, så er det da det, vi gør. Det var ikke, fordi 
jeg følte mig som en dårlig mor. Jeg må indrømme, jeg gik bare ind i det med 
åbne arme, og så sagde jeg ”Nå ja, hvis det er det, så er det det, jeg gør”. 

I det hele taget giver Miriam både udtryk for at have tillid til børnehaveklasse-
læreren og at kunne forstå deres bekymringer for Lucas’ trivsel i skolen igen-
nem Lucas’ første år i skole. Lige før sommerferien bliver der lavet en under-
retning til socialforvaltningen, hvor der udtrykkes bekymring for Lucas’ triv-
sel. En underretning, som Miriam har forståelse for, da hun også ser, at han 
har det svært i skolen, og hun oplever, at processen omkring denne underret-
ning foregår i dialog med hende.  
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At finde ud af, hvad der sker i skolen 
Miriam har et stort ønske om, at Lucas får det godt i skolen, og Miriam gør 
derfor et aktivt arbejde for at finde ud af, hvad det er, som sker i skolen, som 
gør, at Lucas opfører sig, som han gør blandt sine skolekammeraterne. 

Jamen det er, fordi Lucas han er jo højere end de andre. Det kan både være 
en fordel, men det kan også være en ulempe. Så Lucas, han er jo, det er jo 
sjovere for de små drenge. Altså drenge er jo meget fysiske i deres leg, så er 
det jo sjovere at kunne drille Lucas ved at få en stor dreng til at græde. Og det 
er sjovt. Men på et eller andet tidspunkt, jeg har jo opdraget Lucas til, at man 
må ikke slå. Og jeg er ligeglad… ’Jamen de andre startede’, jeg er ligeglad. Du 
må sige det til de voksne. Du skal ikke slå. Så er det jo smart for Lucas, at de 
kan tirre ham til. Så på et tidspunkt så får Lucas jo nok, og nu er det noget, 
det jeg siger til dig nu, det er noget, jeg faktisk selv har set. For jeg har været 
nede og overvåge ham nede i skolen. For jeg kunne ikke forstå, hvorfor han 
havde så mange problemer dér. Så jeg har været nede og overvåge ham nede i 
frikvarterene, så jeg har set de her ting her. Og på et tidspunkt, så får Lucas 
nok, så vender han sig om, så skubber han. Det skal han ikke, men så begyn-
der de andre at græde, for han er jo stærkere end dem. Men hvem får så 
skældud? Det gør Lucas. Og det var faktisk ikke ham, der skal have skældud, 
men det er det, jeg mener med, at det er altid ham, der bliver en prygelknabe. 

Miriam går ind på skolen for at se, hvad der sker. Det er ikke, fordi hun for-
svarer Lucas’ handlinger med at slå fra sig, da det ikke er i overensstemmelse 
med hendes opdragelsesidealer, men hun beskriver, at hun bliver nødt til at 
finde ud af, hvad der sker, når han slår fra sig. Det medvirker til, at hun 
kommer til at forstå hans handlinger som knyttet til samspillet med de andre 
børn. For Miriam er der ikke noget underligt i at deltage i skolens indre liv på 
denne måde:   

Jimmy: Men når du går ned, når du går ned i skolen, fortæller du så det til læ-
rerne, at du har været der i frikvarterene eller hvordan? Er det bare…  

Miriam: Det fortæller jeg bagefter. De kan jo se det, der er jo ikke noget 
hemmeligt i det, det er jo ikke, fordi jeg lusker mig rundt eller noget. 

Jimmy: Nej nej. Men det var simpelthen et behov… Du havde behov for at 
se…  

Miriam: Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han havde de der problemer, jeg tænk-
te, jeg bliver nødt til at se, hvad det er, hvad er det der sker?  

Jimmy: Ja. 
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Miriam: Og igen, den eneste måde jeg kan finde ud af det på, det er jo ved at 
være dernede. Men der er mange ting, du kan faktisk, det er jo enormt infor-
mativt at stå dernede, når der ikke er nogen, der ved, at du er der. For det 
første kan du jo se, hvordan skolevagterne reagerer, og hvordan børnene rea-
gerer, og hvordan mange ting fungerer dernede. Det finder du jo faktisk ud 
af, hvis du selv ser det dernede.  

Miriam ser således ingen problemer i at møde op på skolen uden at fortælle 
lærerne det, inden hun kommer (til forskerens ikke helt skjulte overraskelse). 
Miriam oplever på denne måde samspillet mellem børnene i skolen og ser på 
problemerne, Lucas kommer i, som nogle, der opstår i dette sociale samspil, 
hvor lærerne ikke ser det på samme måde, dvs. lidt det samme, som Mette og 
Peters forståelse af de problemer, Marcus ender i. 

Dermed ikke sagt at min Lucas ikke laver ballade, ved Gud det gør han da i 
hvert fald (griner), han laver også ballade, han er ikke en engel. Men det er 
bare sjovt at se nogle af de situationer, hvor man tænker: ”Ej, der kunne de 
da have taget det enten i opløbet, eller også så er det bare lidt uretfærdigt, at 
han står og får skældud, når det faktisk ikke er ham, altså han har bare fået 
nok’. Og det er stadigvæk ikke i orden, jeg skal lige præcisere, det er ikke i or-
den, at han slår, selvom han har fået nok, så må han reagere på en anden må-
de. Altså. Det er jo ikke i orden. 

’Overvågningen’ af Lucas i frikvarterene betyder, at Miriam får en opfattelse 
af, at lærerne kunne handle anderledes, hvis de så situationerne, som Lucas er 
en del af, samtidig med at hun også anerkender, at Lucas kan være en del af 
problemerne, der opstår. Miriam nøjes ikke kun med at observere, men kan 
gribe også ind og intervenerer ift. Lucas, når hun er på skolen. Det kan fx væ-
re, at hun ser, at Lucas ikke er i klassen, men er blevet sendt ud af klassen, 
hvilket jeg både ser og hører om. På den måde bliver hun en aktiv deltager i 
skolen, både i familieklassen, men også i andre situationer, hvor hun bevæger 
sig rundt på skolen.  

Jeg tror, jeg fortalte dig, så var der musik til klokken to, og der fandt jeg Lu-
cas, han sad og legede med plusplus’er ude i rummet dér, så tænkte jeg ’hvor-
for…’ Han bliver ligesom ekskluderet, det får jeg ikke at vide af skolen. Det 
er noget, jeg får at vide af kammeraterne. Og så tænker jeg igen, hvorfor får 
jeg ikke sådan noget at vide, det er da for irriterende, hvorfor får jeg ikke no-
get at vide? Jeg kan ikke være tryg ved at aflevere min søn dernede og så fin-
de ud af, at han har brugt det meste af sin dag på at sidde og lave plusplus’er. 
Undskyld, jeg troede jeg afleverede ham i en skole. Altså hvis han skal sidde 
og lege med plusplus’er, så er det da hyggeligere… Så kunne vi sove længe, så 
kunne vi da ligeså godt blive herhjemme. Altså det synes jeg er mærkeligt, at 
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jeg skal se. Og jeg har været dernede nogle gange, for at jeg skal sikre mig, at 
min søn han får undervisning, som han er berettiget til med inklusion og alt 
det der. Så det synes jeg, det er irriterende, at jeg skal sidde dernede og bruge 
to en halv time på at sidde inde i klassen. Jeg tog ham simpelthen i hånden, 
og så gik jeg ind. Så tænkte jeg, de skal simpelthen ikke smide ham ud fra 
klassen, det gider jeg simpelthen ikke, han skal have undervisning, og det skal 
han.  

Miriam beskriver, hvordan hun tager ham med ind i klassen og får ham til at 
deltage i undervisningen. Hun undrer sig over, at skolen ikke kommunikerer 
med hende om, at han ikke deltager i undervisningen. Da det er en meget ak-
tiv handling, spørger jeg til hendes kommunikation med læreren ift. at deltage. 
Hun oplever ingen respons fra læreren på, at hun deltager i undervisningen.  

Miriam: Det var ikke noget med, ’kommer du ind med Lucas’, eller ’han må 
ikke være herinde nu’ eller ’fedt nok, at du var med’ eller et eller andet (…) 

Jimmy: Spurgte du, om du måtte komme ind i klassen eller? 

Miriam: Nej, spørger om jeg må komme ind, min unge skal sgu da ha’ under-
visning, jeg spørger da ikke, om jeg må komme ind, jeg gjorde det så vidt, jeg 
gør det… Når jeg har været inde i klassen, så gør jeg et stort nummer ud af, 
at jeg skal ikke forstyrre, og jeg forstyrrer ikke. Når Lucas han sidder rigtig 
glad og ser mig og vinker, så sidder jeg ’shh:’ nu skal du høre efter. Og det 
gør jeg et stort nummer ud af, ’du skal tie stille, og så skal du høre efter’. Og 
så begynder han at snakke ’jamen når vi kommer hjem, skal vi så ikke lege?’, 
’shh!’ (klapper én gang), ’så nu er du i skole, ik’. Slut med det.’ Så det gør jeg 
et stort nummer ud af, at jeg ikke skal forstyrre, så de andre børn heller ikke 
bliver forstyrret af, at jeg kommer ind, og jeg går bagom, så jeg ikke går ind 
foran skærmen og… Så jeg gør virkelig et stort nummer ud af at være forsig-
tig. 

Jimmy: Ja. 

Miriam: Men det irriterer mig stadigvæk, at han bare bliver siddende… Hvis 
jeg ikke havde været der, så var han bare blevet siddende to timer uden, uden 
opsyn, så havde han siddet derude. Det er bare ikke godt nok. (…) Og igen, 
der er ikke nogen, der kommer hen og siger: ’fedt, du kom’ eller… 

At få Lucas til at deltage i undervisningen bliver således til et ansvar, Miriam 
påtager sig uden at være i kontakt med lærerne om det. Hun er tydeligvis be-
kymret over, at han bliver ekskluderet fra undervisningen, men søger ikke 
kontakten med læreren om det, og han søger i dette tilfælde heller ikke kon-
takt med Miriam. Set fra Miriams ståsted er det oplagt for hende at engagere 
sig på denne måde i skolen, og hun møder ingen verbal guidning på om dette 
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engagement er passende eller værdsættes. Responsen fra lærerne kan betegnes 
som ignorering af, at hun er til stede i rummet, hvilket skaber en stor frustra-
tion hos Miriam. Paradoksalt medvirker aktive handlinger som denne, hvor 
Miriams intention er at støtte Lucas til at kunne deltage i undervisningen til, 
at Miriam oplever større og større afmagt i samarbejdsrelationerne. Oplevel-
sen af at blive ignoreret vokser på forskellige måder i samarbejdet med lærer-
ne i den tid, jeg følger Miriam, og kan ses som den meget magtfuld måde, 
som skolen som institution fungerer på over for Miriam. Ikke at blive talt til 
eller blive ignoreret kan set fra Miriams ståsted forstås som et resultat af en 
ulige og asymmetrisk institutionel magtrelation, hvor Miriams handlinger 
miskendes gennem oplevelse af ikke at blive set eller hørt.   

Arbejdet i familieklassen imellem opbakning og frustration   
I familieklassen deltager Miriam og Lucas også i arbejdet med målskemaet, og 
dette arbejde bliver også – ligesom hos Mette og Peter – betydningsfuldt for i 
relationerne mellem Miriam og lærerne.  

Så er det Lucas’ tur, han siger også sine tal, og han har fået 15 firtaller. Der 
klappes af ham.  

Miriam siger, at de ikke udfylder tallene i klassen, og hun siger, hun er virkelig 
træt af det. Hun spørger: ”Kan I ikke kan få nogen til at snakke med dem? 
Thomas foreslår, hun selv taler med dem om at få udfyldt skemaet. Ja ja, det 
har jeg prøvet, siger Miriam, men det hjælper ikke noget, og det er frustre-
rende for Lucas, for han vil gerne have gode point. Thomas siger, at han vil 
snakke med en af lærerne om det. 

Miriam er en af de forældre, som oplever problemer med, at målskemaet ikke 
bliver udfyldt, og giver udtryk for hendes utilfredshed og frustration over det. 
Hun vil gerne bakke op om målskemaet og bruger det også aktivt derhjemme. 

Jimmy: De der mål i familieklassen, er det noget Lucas er optaget af eller… ? 

Miriam: Ja, det er han. For jeg tror alle forældre, der har børn nede i familie-
klassen, de implementerer det også i hverdagen med firtaller, firtaller er de 
gode tal. Så det er sådan noget med, når han hjælper til herhjemme, og han 
tømmer opvaskemaskinen, så er det sådan noget med ’Nej, Lucas, det er lige 
til et firtal’, så bliver han jo rigtig glad, ikke? Eller også siger han ’må jeg så få 
det der lego dér?’. Så alle implementerer det jo med, at det er det gode… Man 
skal gå efter det gode, de firtaller dér, det er altså rigtig godt. Og der er faktisk 
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nogle, der rykker sig. Jeg kan jo se, før alt det her det skete, før han startede i 
1. klasse, der rykkede han sig jo. Så det gik fra at være skidt, til at… Så kan
det jo gå i sådan nogle bølger, der kan være nogle gode dage og nogle dårlige
dage, alle børn har gode og dårlige… Men det er jo hele tiden gået, det er fak-
tisk hele tiden gået sådan opad, det har svinget sådan, men det har hele tiden
gået opad, så det var faktisk blevet bedre. Indtil nu, hvor det bare er krra,
crash and burn

Miriam oplever arbejdet med metoden i familieklassen er meningsfuldt og har 
oplevet, at det hjalp Lucas i 0. klasse, hvor det medvirkede til, at han fik det 
bedre. Det, som frustrerer Miriam, er som nævnt, at han ofte ikke får udfyldt 
skemaet i undervisningen, og dermed kan han ikke få gode point og dermed 
ikke få respons på det, han gør i skolen, i relation til de mål, som er blevet sat 
for ham. Men ideen om at belønne børn for at opnå deres mål ser hun meget 
positivt på. Når jeg er hjemme hos Miriam, ser jeg således også, hvordan hun 
bruger udtrykket ’Det der er lige til et firtal, Lucas’, hvis han har løst en opga-
ve i sin matematikbog eller går ud med skraldeposen. Om at blive del af fami-
lieklasse siger hun.  

Altså jeg var åben for noget helt nyt. Jeg tænkte bare, det næste de manglede, 
jeg tænkte også sådan noget med lilla bleer og sidde i rundkreds altså. Det var 
virkelige… Altså at skulle sidde og snakke med børnene der altså, jeg syntes i 
starten, at det var virkelig surrealistisk at skulle sidde og spørge børnene og 
sådan ’hvordan synes du selv, det er gået, og kan du godt lide det?’, jeg syntes, 
det var sådan meget lilla ble-ting. ’Hold da op, hvor er du god’, og så kan vi 
sidde der og klappe og glo, nå ja, jamen så gør vi da det (griner). Jeg syntes, 
det var virkelig… Det har jeg altså ikke lige været med til før. Så jeg vil sige, 
lige i starten der syntes jeg godt nok, det var sådan noget lidt mærkeligt. 

Jimmy: Hvad syntes Lucas? 

Miriam: Han syntes jo det var noget nyt og spændende, han har jo nok ikke 
lige tænkt lilla ble, for det vidste han jo ikke lige, hvad var for noget. 

Jimmy: Nej, nej. 

Miriam: Han har jo nok bare tænkt ’nå det er sjovt’, igen, det er ligesom, Lu-
cas synes jo, det er super hyggeligt, fordi at jeg er med, og fordi at jeg sidder 
med ham. Så Lucas, han har jo en fest der. 

Ligesom Mette gjorde i forhold til Marcus, oplever Miriam altså også, at fami-
lieklassen er et frirum for Lucas. Og hun forsøger på at gøre det til en god 
oplevelse for Lucas at være i familieklassen. Ofte har hun medbragt morgen-
brød, som de starter dagen med, og selvom der godt kan være konflikter mel-
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lem de to omkring at løse skoleopgaver, eller at Lucas kan blive meget vred 
over at tabe i fodbold, og han derfor ikke altid gør, som der forventes af ham, 
så ser det generelt set ud til at være et frirum, som både Miriam og Lucas tri-
ves med at være i.  

Miriam: Men jeg prøver, hvad siger man, jeg prøver at føre det til noget posi-
tivt. At Lucas, han ved godt, at han skal øve nede i familieklassen, men han 
synes jo ikke… Det virker jo ikke, som om at han synes, det er øv at være 
dernede. Han synes jo, det er skide hyggeligt altså. ’Ej, så sidder vi og spiser 
morgenboller dernede, ej, hvor er det hyggeligt, så sidder vi og hygge-nygger’. 
Lucas synes jo, det er hyggeligt. Øhm, men vi er der jo for en grund, vi er der 
jo ikke for at hygge. Øh, vi er der jo for, at han skal lære nogle af de ting, og 
det er så nogle af de ting, vi prøver at arbejde på, eller jeg prøver at arbejde 
på. Øh, med hjælp fra de… De observerer jo også Helle og dem, så siger de 
jo også nogle ting, som man kan prøve. For eksempel så snakkede vi om at 
lave lektier, så sad jeg sådan meget sammen med ham, så siger hun ’prøv at 
øve det der med at gå lidt væk fra ham’, så jeg er åben for forslag, altså lad og 
da prøve det. Hvis det virker, fedt mand, ik’? 

Miriam er således glad for at komme i familieklassen og oplever, at hun kan få 
forslag til at afprøve forskellige ting ift. Lucas’ skolearbejde. Som nævnt er det 
vanskelige for hende at få lærerne til at udfylde målskemaet (kaldet pointske-
maet).  

De snakker meget om det der pointskema, og ’uh-ha nu skal vi gå op i point-
skemaet’, men hvad pokker hjælper det, når der ikke bliver fulgt op på det? 
Altså. Så siger de, at han skal lægge sin mappe. Jamen hold nu op, når jeg har 
været nede på skolen og har siddet nede i klassen, så kan jeg da se at Lucas’ 
pointmappe har ligget oppe på kateteret. Hvad mere vil du have, at jeg skal 
gøre? Det kan da ikke være en dreng på syv års ansvar, at I skal udfylde det. 
Det ligger jo deroppe. Dér ligger det, det ligger lige dér.  

Arbejdet med at tage dette ansvar finder Miriam vanskeligt at efterleve, og 
hun finder det også urimeligt, at lærerne ikke tager ansvaret for det. Hun be-
skriver dermed også, at der var en positiv udvikling med brug af målskemaets 
logik i 0. klasse, men at denne udvikling ændres i takt med, at lærerne i 1. 
klasse ikke tager ansvar for det. Hvis lærerne i almenklassen, hvor Lucas går, 
ikke bakker op om målskemaets logik, gør det det vanskeligt at få konceptet 
til at fungere. Samtidig med denne frustration bliver der lavet en underret-
ning, som for Miriam kommer til at ændre grundlæggende på hendes tillid til 
skolen.   
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Mødet med skolelederen om underretningen 
I det følgende beskrives ret grundigt et møde på skolen mellem Miriam, sko-
lens leder, en nabo, som er med som bisidder, og jeg, der deltager som obser-
vatør. Når mødet fylder en stor del af etnografien, skyldes det, at den illustre-
rer en række forhold, som får betydning for Miriams samarbejde med og ar-
bejde i relation til skolen. Mødet holdes, fordi Miriam har bedt om det, da 
hun er meget utilfreds med en underretning58, som skolen har sendt til kom-
munens socialforvaltning, hvor de udtrykker bekymring for Lucas’ trivsel.   

Jeg møder Miriam uden foran skolen kl. 7.35, hvor hun står sammen med 
Linnea, som er en nabo. Miriam kører en gang imellem Linneas barn Jason til 
skole, når Linnea er syg. Miriam siger, at: Linnea er med som et vidne. Hun for-
tæller også, at hun på mødet torsdagen før havde haft sin mor med til mødet 
med lærerne. Et møde, hun havde skrevet til mig overhovedet ikke var gået 
godt. De havde slet ikke ville lytte på hendes indvendinger, fortæller hun. Jeg 
spørger, hvordan hun har det med at skulle til møde, og hun fortæller, at hun 
er meget nervøs og ryger også på en urolig måde, hvor røgen pustes ind og 
ud i hurtige sug. Hun ser også meget nervøs ud og fødderne bevæger sig lidt 
frem og så lidt tilbage hele tiden. Hun fortæller mig, at hun efter mødet med 
lærerne i torsdags heller ikke forventer, at der kommer noget ud af det. Og 
det har hun også hørt fra andre, at han ikke er til at få meget ud af. Jeg spør-
ger, om hun har tænkt sig at gribe mødet an på en bestemt måde, og hun for-
tæller og viser mig et tætskrevet papir på fire sider, hvor hun har skrevet en 
masse spørgsmål, som hun vil stille til skolelederen. Jeg har brugt virkelig 
meget tid på at forberede mig, fordi jeg er så vred over det. (Uddrag af feltno-
te)  

Underretningen, som Miriam fik gennemgået på et møde med lederen af fa-
milieklasselederen efter en formiddag i familieklassen, hvor hun fik mulighed 
for at komme med sine kommentarer til underretningen, har fået Miriam til, 
at ønske et møde med skolelederen. At gå til sådan et møde har krævet meget 
forberedelse, men Miriam giver på forhånd udtryk for meget begrænsede for-
håbninger til, hvad hun vil få ud af mødet. Den kropslige nervøsitet viser, at 
der er meget på spil for hende, og cigaretrygningen og de mange små skridt 
frem og tilbage vidner om, at der er en nervøsitet, som skal tøjles, inden mø-
det starter. At have Linnea med som et ’vidne’ kan ses som udtryk for, at Mi-
riam har brug for en til at bakke hende op undervejs, hvilket hun flere gange 
fortæller, at hun har brug for at have, når hun holder møder med lærerne eller 

58 Miriam kalder en underretning (jf. betegnelsen i Serviceloven §153) for en indbe-
retning. I teksten fastholdes Miriams egne ord, når hendes egne udsagn inddrages, 
men i den øvrige tekst kalder jeg det en underretning, da det er den rette betegnelse 
for det, lærerne indsender til socialforvaltningen.  
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andre professionelle om Lucas, da hun er alenemor. Linnea er måske også 
med, fordi det er hendes barn, som Miriam har kørt til skole den dag, som 
underretningen blandt andet handler om. Her har Miriam taget Lucas med 
hjem, selvom det ikke var hendes samværsdag.   

Vi går sammen ind på skolekontorets reception, hvor vi lige sidder fem mi-
nutter, så kommer skolelederen, og vi kommer ind på hans kontor. Han hil-
ser på os alle sammen, der er kaffe og the på bordet, og han henter vand til 
Linnea og Miriam. Samtalen indledes så småt, hvor Morten (skolelederen) si-
ger: Du ville gerne have et møde med mig, og Miriam siger, ”Ja”, og spørger, 
om han kender til sagen. Morten siger, at han har læst alle papirerne og også 
referatet fra den anden dag, så på den måde kender han godt sagen.59 Miriam 
fortæller, at hun har ønsket et møde med ham på grund af den indberetning, 
der blevet lavet på Lucas, hvor hun er enig i det med hans trivsel og bekym-
ringen for den, men der er en del usandheder i indberetningen, som hun ikke 
kan have hængende på sig (Uddrag af feltnote).  

Efter Miriam har sagt det afbrydes mødet af en brandalarm, og vi må forlade 
bygningen for en stund. Det var heldigvis ikke en brand, men en elkedels 
damp, der var gået i en røgalarm.  

Procedurer for brandalarmer og underretninger 
Da vi vender tilbage til mødelokalet, rammesætter skolelederen igen mødet, 
hvor han trækker en sammenhæng mellem episoden med brandalarmen og 
retningslinjer i forbindelse med en underretning.  

”Vi har procedurer for alt muligt og også procedurer for vurderinger”. Han 
spørger Miriam, om hun vil starte igen, han kan godt huske, hvor de var, men 
da vi blev afbrudt, kan det være meget godt at starte forfra igen. Miriam for-
tæller, at hun har det ligesom en gang, hvor hun boede ved siden af en dame, 
som alle troede var dranker. Og det var først, da hun gik ind og snakkede 
med hende, at hun fandt ud af, at hendes viden om naboen var forkert. Hun 
fandt ud af, at det var, fordi hun tog en masse medicin på grund af en syg-
dom. Her havde hun observeret noget, men havde draget den helt forkerte 
konklusion på baggrund af det, hun så. Det samme gør sig gældende i forhold 
til denne her underretning: ”Der er så mange ting, der ikke er rigtige”. Det vil 
hun gerne have ændret på, fordi, fortæller hun, hun er bange for at miste Lu-
cas, da Michael (Lucas’ far) har brugt underretningen som anledning til at øn-
ske at få bopælsret for Lucas i statsamtet. ”Det er altså meget alvorligt”. Miri-

59 Miriam har inden mødet spurgt skolelederen, om jeg må deltage i mødet, hvilket 
han har sagt god for. Desuden giver han i begyndelsen af samtalen mundtligt samtyk-
ke til, at jeg må notere fra mødet og anvende det i mit forskningsprojekt. Det ser han 
ingen problemer i.  
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am taler tydeligt, men også meget hurtigt. Hendes hænder ryster, mens hun 
taler. Papirerne, hun har medbragt, ligger i en bunke foran hende.  

Miriam italesætter en bekymring for, hvordan underretningen vil blive an-
vendt af Lucas’ far. Hun finder det uretfærdigt, at hun mener, at underretnin-
gen indeholder en række usandheder om hendes adfærd og intentioner. Sam-
tidig giver hun udtryk for, at hun deler skolens bekymring for Lucas’ trivsel, 
men hun ser underretningen som en ensidig anklage om hendes adfærd. Op-
levelsen af blive uretfærdigt ’anklaget’ i underretningen knyttes til, hvordan 
underretningen kan bruges i det familieretliges system og dermed medvirke til 
at fremstille hende som en dårlig mor, som mangler dømmekraft i forhold til 
sit barn. For Miriam vækker underretningen en frygt for, at hun kan risikere 
at miste sin søn.      

Morten siger først, at den bekymring om at miste Lucas, kan han sagtens for-
stå, at hun ikke er glad for, og så siger han (og det siger han flere gange i løbet 
af samtalen), at han synes, det gode er: ”At systemet jo hører alle parter og 
deres syn på sagen”. Han vil gerne sige, at han gerne vil tage dialogen med læ-
rerne om underretningen, men han kan og vil heller ikke diktere det, de skal 
skrive. Hvis de fastholder, at det er det, som de vil skrive, og det er det, de 
har set, så må de skrive det. Ligesom du har ret til at skrive det, du gør. Da 
jeg læste papirerne, tænkte jeg: Fint, at man hjælper hinanden, men på den 
anden side set kan jeg også godt se, hvorfor de kan tænke: Hvorfor står du 
her? Jeg vil synes, det var unaturligt, hvis du ikke hilste på dit barn, så det er 
ikke det, men det er hele situationen taget i betragtning, at det kan ses i et an-
det lys”. Miriam forholder sig lyttende, men det er tydeligt på hendes krops-
sprog, at det kræver noget af hende at holde sig i ro.   

Skolelederen giver udtryk for, at skolen og lærerne følger den korrekte proce-
dure, når de oplever bekymringsvækkende forhold, som de skal reagere på. 
De skal reagere, da de har underretningspligt, og han gør det klart, at han 
bakker op om lærerens beskrivelse og vurdering af situationen. Proceduren 
omkring underretning formidles, og proceduren sikrer, at alle har ret til at få 
mulighed for at komme til orde med deres version af virkeligheden. Derefter 
begynder han at gå mere ind i den korrekte situation, hvilket får Miriam til at 
reagere:  

Miriam siger, at hun har afleveret Linneas søn Jason i over et år nu, når Lin-
nea var syg, og der har aldrig før været problemer med det og ”Det har aldrig 
været et problem for Lucas”. De kunne bare have spurgt mig om, hvorfor jeg 
var der. Det er virkelig mangel på dialog, de kunne have skrevet en mail eller 
ringet, men de har overhovedet ikke snakket med mig, før de sendte den der 
indberetning af sted, det er jeg rigtig vred over’. Og hvis jeg havde vidst det, 
ville jeg jo ikke have afleveret Jason, jeg kunne ikke drømme om at gøre no-



287 

get, der kan skade mit barn. Miriams talestrøm er hurtigere nu, men stemme-
føringen fremstår relativt kontrolleret, selvom det er tydeligt at mærke, at hun 
er vred over det, hun opfatter som manglende dialog i forbindelse med un-
derretningen. 

Miriam præsenterer skolelederen for sin kritik af fremgangsmåden i forbin-
delse med underretningen og det, hun oplever som en manglende inddragelse 
af hende. At styre vreden i kommunikationen med skolelederen må kræve et 
stort arbejde af Miriam, men hun bevarer fatningen og får på en kontrolleret 
facon beskrevet de følelser, som oplevelsen af den manglende dialog har 
vækket i hende.  

Morten siger nu, at han aldrig har mødt nogle forældre, der ikke vil deres 
barn det bedste. Og vi har et system, som tager sig af at vurdere, hvad der 
skal gøres. Det er ligesom det med brand, hvor vi havde procedurer, så har vi 
også procedure for vurderinger, det er heldigvis ikke os, der skal tage stilling 
til det, men socialrådgiveren på rådhuset, som får underretningen.  

Morten forklarer i et roligt stemmeleje Miriam om procedurerne i forbindelse 
med en underretning. Det ser ikke ud til at skabe ro for Miriam at få forklaret 
proceduren. Som samtalen skrider frem, forekommer det i hvert fald mere og 
mere vigtigt for Miriam at få skolelederen overbevist om, at det er nødven-
digt, at han forstår det, hun opfatter, der er sket, og hvordan lærerne har mis-
forstået situationen. Og ikke mindst at han forstår, hvilke konsekvenser hun 
frygter, det har for statsamtets vurderinger.  

Kampen for at få skolen til at rette på underretningen 
Som samtalen skrider frem, kan den mere og mere betragtes som en kamp 
om definitionsmagten, som Miriam kæmper, hvor hun ønsker at få ændret på 
det skrevne og fremsendte.  

Miriam fortsætter med at fortælle om hendes bekymring for det alvorlige i, at 
de har skrevet, som de har skrevet ift. statsamtet ”Man kan godt høre, at du 
ikke har været i statsamtet, for så ville du ikke tage så roligt på det. Jeres ord 
vægter meget tungere, fordi I er en myndighed, og jeg er jo part i sagen. Jeg 
vil gerne have en afklaring på, at det kan rettes til det, der rigtigt skete”.  

Morten lytter til Miriam og vender tilbage til, hvordan han kan gå i dialog 
med lærerne om det, de har skrevet, men han gentager også, at:  

(…) Jeg vil ikke diktere det, skal vi gennemgå underretningen, som du jo har 
fået præsenteret af Helle (en af lærerne i familieklassen)? 
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Miriam: Ja, det har jeg, men der var den jo sendt, så hvad nytter det? Vi kan 
godt gennemgå den. Miriam siger, at den første del (peger på det) kan hun 
sagtens se. For hun er helt enig i, at han ikke trives. Og så står der det med 
familieklasser, men ikke noget med Michaels tilgang til det, det er kun mig, 
der bliver gjort til et problem. Han kommer jo ikke i familieklassen, det er 
kun mig.  

Morten siger, at han har hørt og bemærket, at hun har deltaget meget positivt 
i familieklassen.  

Miriam responderer på det, ja, men det står der ikke noget om, der står fak-
tisk kun, at jeg ikke har deltaget et par gange om onsdagen, men det er jo Mi-
chaels onsdag, og derfor er det jo ikke mig, der skal komme, han har jo, efter 
samværet blev ændret, haft Lucas om onsdagen i lige uger.  

Skolelederens anerkendelse af, at Miriam deltager og bakker op om arbejdet i 
familieklassen, får Miriam til at kommentere, at det kan faktisk ikke ses i un-
derretningen. Her nævnes det i stedet, at hun har haft fravær fra familieklas-
sen. Oplevelsen af dette fokus i underretningen medvirker for Miriam til, at 
hun ser det som en problematisering af hendes engagement. For Miriam 
hjælper anerkendelsen fra skolelederen af hendes engagement i familieklassen 
ikke noget, når den ikke kan ses i underretningen. Miriams stemmeføring er 
forsat kontrolleret, men stemmen hæves en smule, da hun responderer på 
skolelederens anerkendelse af hendes deltagelse i familieklassen.  

Morten spørger om, hvornår samværet er blevet ændret, og skriver Miriams 
svar ned. Han siger, at han vil give denne information videre og høre, om de 
evt. vil skrive en tilføjelse til det, som der er skrevet i underretningen, men 
pointerer igen, at han hverken kan eller vil ændre på det, lærerne har skrevet, 
hvis de ikke selv synes, der er behov for det.  

Skolelederen åbner op for, at der kan tilføjes informationer til underretnin-
gen, men pointerer og fastholder, at det er lærerne, som har definitionsmag-
ten til at vurdere, hvad der er relevant at skrive i underretningen.  

Miriam nævner igen frygten for, at Lucas bliver taget fra hende, og sagen i 
statsamtet. Morten siger, at skolen på ingen måde vil være part i deres kon-
flikt. Vores opgave er at samarbejde med den, der har forældremyndigheden, 
og med den part, der ikke har i forhold til de regler, der er på området. Miri-
am siger, at hun har skrevet et brev, og Morten siger til hende, at det må hun 
gerne sende til ham som dokumentation, og så vil han forholde sig til det. 
Miriam siger også, at hun ikke beder skolen om at tage part, hun er bare vir-
kelig ked af, at der er noget, som er blevet forkert observeret, og det fører til 
forkerte konklusioner.  
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Miriam giver udtryk for, at de med underretningen for hende at se tager part i 
konflikten, da den, som hun allerede fra starten af mødet har pointeret, er ba-
seret på usandheder. I forlængelse af Miriams pointe om lærernes observatio-
ner, forholder Morten sig til, hvad der står i underretningen.  

Morten siger, at det kan man jo have forskellige fortolkninger af, og de snak-
ker lidt frem og tilbage om forskel på en vurdering og en observation. Miriam 
læser i den forbindelse konkret op fra underretningen, hvor der står, at hun 
var i skolen for at holde øje med Lucas: ”Men det var jeg jo ikke, jeg var der 
for at hente Jason”. Linnea bekræfter det og siger for første gang noget i 
samtalen, hvor hun ellers forholder sig tavs og lyttende. Miriam fortæller, at 
kristendomslæreren havde sagt til hende ’Hvorfor tager du ham så ikke med 
hjem’ efter en rigtig øv dag. Mirian fortæller, hvordan hun havde løbet rundt 
efter en lærer og også havde været på kontoret for at finde Janne. Og det er 
heller ikke beskrevet i underretningen, hvor det i stedet ser ud til, at det er en 
beslutning, som hun tager på egen hånd. 

Miriam oplever, at hun har handlet i bedste mening, og at det slet ikke havde 
noget at gøre med at holde øje med Lucas, men at hun tog ham med hjem, 
fordi hun ikke oplevede, at der var nogen, der tog ansvar for Lucas.  

Morten siger til hende, at man nogle gange ubevidst eller bevidst placerer sig i 
en situation, hvor det, man gør, bringer en selv i et andet lys. 

Miriams hals er i løbet af samtalen blevet mere og mere rød. Kommentaren 
fra Morten om, at man kan bringe sig selv i en situation, hvor det man gør 
kan ses i andet lys, gør et kort øjeblik Miriam tavs. Men så taget hun ordet 
igen.   

Miriam beskriver igen, hvordan hun forsøgte at løbe rundt for at finde en læ-
rer, men at ikke kunne finde nogen, hun kendte, og at hun derfor tog ham 
med hjem. Hun fortalte læreren, at de skulle ringe, hvis Michael pludselig 
stod der, for så ville hun komme med det samme, for det var ham, der skulle 
have Lucas med hjem denne dag.  

Morten siger, at når der er en anspændt situation mellem forældrene og i situ-
ationer som denne, forsøger de at få den situation til at fylde så lidt som mu-
ligt på skolen og finde ud af, hvordan de kan medvirke til at løsne op for 
konflikten, uanset om forældrene vil det eller ej. Miriam siger, at hun er me-
get enig i, at det skal løsnes op. Morten siger, men i den situation kan man så 
komme til at bringe sig i situationer, som kan misfortolkes.  
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Miriam forsøger nu at imødekomme Mortens beskrivelse af den anspændte 
situation og konflikten mellem hende og Michael. Men hun vender samtidig 
tilbage til hendes oplevelse af ikke at blive inddraget.   

Miriam siger, at hun er meget åben for dialog, men der er ingen, ”som snak-
ker til mig, jeg vil meget gerne være lydhør”. Men det her med at bringe og 
hente Jason havde jo aldrig været et problem tidligere. Morten svarer, at 
”som udenforstående, må jeg spørge om, man kan forestille sig, at situationen 
har ændret sig, så situationen er en anden nu, end den var tidligere.”  

Miriam: Det, der var anderledes, var, at han havde været hjemme hos Michael 
i tre uger, og det havde han ikke prøvet før, det hele handler om bestemt uge, 
hvor det hele er kørt fuldstændig af sporet. Jeg er så ærgerlig over det. Mor-
ten nikker, men responderer ikke yderligere på udsagnet.  

Miriam ser ned i sine papirer og sukker. Hun siger igen, at hun synes, det er 
urimeligt, at hun ikke er blevet spurgt om noget, før underretningen blev ind-
sendt. Oplevelsen af ikke at blive talt med er en oplevelse, som Miriam både 
beskriver her, men også i andre sammenhænge, og det medvirker til en følelse 
af ikke at blive mødt ligeværdigt.  

Underretningen handler kun om mine fejl 
Morten forsøger nu at samle op på mødet, og jeg fornemmer, at han gerne vil 
til at afslutte mødet nu. Han siger:   

Jeg går tilbage til lærerne omkring din tolkning omkring din væren på skolen, 
når du har afleveret Jason. Det andet er det med onsdag, hvor jeg vil snakke 
med Helle om det med fraværet fra familieklassen, som er beskrevet om ons-
dagen, hvor du jo ikke har Lucas. Og jeg snakker med lærerne om de indven-
dinger, men jeg kan ikke svare på, om det vil føre til en ændring. 

Miriam siger: I torsdags var de meget afvisende. 

Morten siger: Hmm, ja, men nu går jeg tilbage og fortæller dem dine kom-
mentarer, og så må du jo være tilfreds eller utilfreds, sådan må det være, og 
de har jo også dine kommentarer om underretningen, som blev skrevet ned 
den anden dag’, da du gennemgik underretningen med Janne.  

Miriam siger: Men det vægter ikke i statsforvaltningen. Miriam forsøger at 
fortælle mere om alt det, som ikke står der, som Michael ikke har gjort, og 
hvordan hun oplever, at underretningen kun handler om hendes fejl.  

Morten siger nu, at vi når ikke længere i dag, og han forsøger at afslutte mø-
det. 
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På den ene side forsøger Morten at komme Miriam i møde, men pointerer 
igen, at det ikke er sikkert, at hendes indvendinger får betydning for lærernes 
opfattelser. Miriam hører godt, at Morten vil afslutte mødet, men udtrykker 
endnu engang, at hun ikke tror, at statsforvaltningen vil vægte hendes kom-
mentarer, da de vil ligge vægt på, hvad der står i underretningen, og ikke hvad 
hun siger. For hende at se handler underretningen kun om hendes fejl. Hun 
ønsker derfor, at lærerne ændrer i underretningen. Miriam virker ikke til, at 
være klar til at afslutte mødet, da hun har flere ting, hun gerne vil drøfte med 
ham omkring Lucas’ skoleliv.  

Miriam udtrykker, at hun ikke længere har tillid til lærerne, som hun skal sam-
arbejde med, og at hun derfor gerne vil have Lucas ind i anden klasse. Morten 
siger, at det kan han ikke gå ind i lige nu, men det vil han drøfte med lærer-
teamet. Igennem mødet har Miriam fremført hendes argumenter med en fat-
tet stemmeføring, og der har været en udveksling af synspunkter mellem sko-
lelederen og Miriam, hvor de skiftevis har hørt og responderet på hinandens 
synspunkter. Hun fortæller mig senere, at hun er glad for, at hun ikke blev 
vred på mødet, men kunne holde sig i ro, selvom hun ikke oplevede, at hen-
des argumenter blev imødekommet af skolelederen. Gennemgående for Miri-
ams arbejde med at argumentere og fremføre sine synspunkter på mødet er, 
at hun forsøger at overbevise skolelederen om, at underretningen bør ændres, 
og at hun formidler, at hun oplever, at den kun beskriver hende som en mor, 
der har fejl. Oplevelsen af blive bedømt som en dårlig mor af lærerne igen-
nem underretningen kobles til, hvordan den tolkes af statsforvaltningen. Sko-
lelederens forklaring om at følge den rigtige procedure som en retfærdigt ud-
formet institutionel anordning ser ud til at være en anden opfattelse af retfær-
dighed end den oplevelse af retfærdighed, som Miriam sidder med, og som 
hun igennem hele mødet kæmper for at formidle.      

Når følelser af vrede tager over 
Miriam fortæller, at mødet med lærerne og pædagogerne, som fulgte efter 
mødet med familieklasselederen om underretningen, var endt i en noget op-
hidset stemning, da hun ikke oplevede at blive mødt med forståelse på nogen 
som helst måde. De fastholdt deres observationer, og hun havde ikke kunnet 
holde sine følelser i ro. Hun havde mødt pædagogen i SFO’en nogle dage ef-
ter, og her havde hun undskyldt for hendes følelsesudbrud på mødet.    
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Miriam: Jeg sagde til hende, undskyld, hvis jeg hævede stemmen, det var ikke 
meningen, at jeg ville råbe ad jer. Og det var hun glad for, og hun sagde, det 
kunne også være, at de havde skrevet noget, der kunne forstås på en anden 
måde. 

Jimmy: Så er der en imødekommelse? 

M: Ja, det er så off the record, hvis det ikke bliver ændret noget, er det jo lige 
meget. Men for mig var det vigtigt at få sagt, at det ikke var meningen, at jeg 
ville råbe ad dem, altså det var ikke sådan, at jeg råbte og skreg, men det var 
bare en ophidset diskussion, vi havde, men det var ikke min mening, men det 
er noget, der ligger mig meget nært.  

Bevidstheden om, at hun har brudt nogle af de følelseskonventioner, som 
gælder for møder mellem mennesker og skole-hjem-samarbejdet, påvirker 
Miriam og får hende til at vende tilbage og undskylde for vreden. Følelsen af 
vrede er blevet udløst af den situation, som Miriam oplever, at underretnin-
gen sætter hende i, hvor hun er nervøs for, hvordan den bruges og anvendes 
af andre uden for skolen. På den måde bliver den styring af følelser, som Mi-
riam udfører i mødet med de professionelle, synlig for mig som et aktivt regu-
leringsarbejde for Miriam, hvor hun ved, at det ikke er ønskeligt, at dialogen 
ender i ophidsede diskussioner. Det er reguleringsarbejde, som kan ses som et 
arbejde, hvor følelserne af vrede og afmagt ikke tager over, men i stedet bliver 
formidlet rationelt og inden for konventioner om at kunne tale sammen i for-
dragelighed med hinanden. Følelserne kan formidles, men skal helst ikke vi-
ses.  

Samtidig beskriver hun, hvordan følelsen af vrede over underretningen kobler 
sig til en oplevelse af uretfærdighed i den måde, hun bliver behandlet på. I det 
følgende uddyber hun sine oplevelser af forløbet.  

Miriam: Fordi jeg er så sur og vred og skuffet over den 1. klasse, han er 
kommet i nu, det fungerer jo ikke. Altså jeg får jo ingen informationer. In-
genting. (…) Jeg bliver mødt med en mur af tavshed. Og så som jeg siger, så 
har de jo den indberetning, der er kommet, det er jo igen, det er jo med Mi-
chaels udtalelser, som ikke har noget som helst hold i sandheden. For eksem-
pel det der med, at jeg ikke er kommet i skolen, der står indberetninger om, 
at jeg ikke er kommet i familieklassen om onsdagen. Det er jo noget Jenny 
har skrevet. Hun er jo den klasselærer, der har familieklassen, det vil jo sige, 
at Jenny har konstateret, at jeg ikke er i familieklassen om onsdagen, når jeg 
har sagt til Jenny ’Jenny, det er ikke mig, der har Lucas, jeg skal hente Lucas 
onsdag eftermiddag, kan du ikke forstå det?’. ’Jamen kunne jeg ikke komme 
derned’, men så siger jeg, ’det har ikke noget med det at gøre, er du klar over. 
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Jeg har da også andre ting, Jeg skal til jobsamtale… Jeg har møder i jobcente-
ret. Det får jeg ordnet mandag, tirsdag, onsdag, de hverdage, hvor jeg ikke 
har Lucas, jeg prøver da for så vidt muligt at få det arrangeret dér’. Det er da 
utroligt, at det kun er mig, det er immervæk kun hver anden onsdag, at Mi-
chael han skal dukke op, det synes jeg ikke er for meget. Så det er ligesom, at 
jeg bliver rigtig vred over det, det bliver problemet i familieklassen nu, og så 
skal jeg sidde dernede i klassen sammen med Jenny, og det er hende, der fak-
tisk har skrevet (griner, udånder) det der med familieklassen. Det synes jeg er 
et problem. Altså der har jeg det sådan meget sært med, og jeg har det også 
sært med, at jeg skal aflevere min søn nede til Britt, der bare er fuldstændig 
ukritisk uden at snakke med mig overhovedet. Bare sendt en indberetning, 
hvad er meningen? Det æder mig op indvendigt fra, jeg har lyst til at sige, 
hvad fanden er meningen. Altså hvorfor gør du dog det, du har ikke engang 
snakket med mig. Du har slet ikke snakket med mig overhovedet. (…) Det 
synes jeg er farligt, jeg synes, det er et farligt våben, det der med at lave ind-
beretninger, når du ikke hører det fra to forældre, men kun den ene.  

Miriam beskriver, hvordan hendes oplevelse af processen i forbindelse med 
underretningen får betydning for, hvordan hun ser sine muligheder for at 
samarbejde med lærerne og pædagogerne i Lucas’ klasse og familieklassen 
fremover. Hun har mistet tilliden til skolen, og det er vanskelig for hende at 
se, hvordan den kan genetableres. Vreden over processen og det, som står i 
underretningen, sætter sig fast i Miriams krop, og det bliver en episode, som 
Miriam i hele den periode, jeg følger hende, vender tilbage, når hun taler om 
samarbejdet med skolen.  

At blive mødt med en mur af tavshed 
Oplevelsen af at blive mødt med en mur af tavshed vokser inde i Miriam i 
den efterfølgende tid. Denne oplevelse får betydning for Miriams arbejde. I 
en samtale et par uger efter samtalen med skolelederen, fortæller Miriam: 

Uanset hvad jeg gør, så gør jeg tingene forkert, det er svært for mig at se, at 
jeg har bragt mig i den situation, som sagt jeg har gjort det fra tid til anden i 
børnehaveklassen, og så er det lige pludselig et problem, det er ligesom at gå 
ud med skraldespanden hver dag, og så er det lige pludselig et problem. De 
har fejlfortolket det – men hvad skal jeg gøre? De er ligeglade.  

For Miriam vokser afmagten i relationen til skolen, samtidig med at hun for-
søger at finde ud af, hvordan hun undgår at træde ved siden af de forventnin-
ger, der er til hende, som underretningen har gjort hende usikker på.  

Jimmy: Hvilke tanker gør du dig om, hvad de (lærerne) egentlig gerne vil ha-
ve, at du gør? 
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Miriam: Altså jeg spekulerer og spekulerer, og jeg har snakket med min læge, 
og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg kan gøre, jeg ved ikke, hvad det 
er, de vil have mig til. 

Jimmy: Du har ikke en ide om, hvad der skal til? 

Miriam: Ikke andet end, som jeg har skrevet en mail til dem om, må jeg 
komme til fremtidige arrangementer, eller skal jeg holde mig væk, altså det er, 
som om skolen splitter os, til arrangementer kan vi åbenbart ikke være der-
oppe sammen, det synes jeg er med til at optrappe, jeg synes skolen er med til 
at optrappe en konflikt. 

Jimmy: Men har de sagt det til dig? 

Miriam: Men de svarer mig ikke på det, jeg er nødt til at spørge for at høre, 
hvordan jeg forholder mig, fordi jeg vil jo ikke risikere, at de igen laver en 
indberetning på mig. 

Jimmy: Så det du siger er, at du oplever, at det har gjort dig enormt usikker på 
din forældrerolle?  

Miriam: Jeg er usikker på, hvor står jeg henne, min mor spurgte mig også, må 
jeg så heller ikke komme derop, og så sagde jeg, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke 
en skid, jeg får jo ikke noget at vide, og jeg sendte en mail til dem: Hvor står 
jeg henne i den her, og de svarer mig ikke. Og så er det, som jeg siger til dig, 
at jeg synes, de er med til at optrappe det, så tør jeg jo ikke komme derop, så 
det vil altså sige, at skolen har gjort det sådan, at vi kan ikke komme og være 
der på skolen samtidig, til julemarkedet, der tør jeg ikke komme  

Risikoen for at modtage flere underretninger fører til, at Miriam sender mails 
til lærerne om, hvordan de vil have at hun skal agere. Set fra Miriams ståsted 
finder hun det problematisk, at hun ikke får svar fra lærerne, og hendes usik-
kerhed for, hvad hun kan sige og gøre i samarbejdet med lærerne, fylder me-
get i hendes overvejelser. Helt konkret betyder mistilliden, som opstår i for-
bindelse med underretningen, også, at hun afviser, at lærerne kommer hjem til 
dem og afholder skole-hjem-samtale, hvilket ellers er en praksis, som skolen 
praktiserer.  

Vi har haft sådan et forældremøde, altså først inviterede lærerne sig selv her-
hjem, og Michael også, det er sgu da meget friskt, og der skrev jeg til dem, at 
det havde jeg ikke lyst til, så blev det til, at vi holdt mødet dernede på skolen, 
og det, det var ok, jeg kommer jo ikke derned og skal lave ravage, vel, så det 
var fint nok, han var tidssvarende, og han var alderssvarende, det var godt, og 
det var fint. 
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Jimmy: Det var det, de sagde? 

Miriam: Ja, og det var så det. 

Jimmy: Var det rart at vide. Eller var det ikke så rart, når din opfattelse er, at 
det ikke går så godt?  

Miriam: Altså min opfattelse er, at de siger, de ikke vil blande sig, men de 
blander sig alligevel, men ikke på mine vegne, forstår du hvad jeg mener? Så 
hvis jeg begynder at gå til kødet med dem, så er jeg sådan en konfliktskaben-
de mor, og det er derfor, at jeg siger til dig, at der er mange ting, som jeg ger-
ne vil sige, og mange ting, som jeg gerne vil gøre, men lige nu er det mig, der 
er aben, det vil sige, at der er fokus på mig. 

At undgå at blive en konfliktskabende mor eller en brokkemor går igen i mine 
samtaler med Miriam. Oplevelsen af ikke at blive hørt at føle sig misforstået 
og ikke at blive mødt kommer til at fylde det hele, når Miriam reflekterer over 
relationen til skolen og Lucas’ livssituation. Det er måske også en fokusering, 
som kan betyde, at hun ikke kommer til at snakke med eller høre om lærerne 
og pædagogernes bekymringer for Lucas’ trivsel, som et problem, som kan 
have at gøre med samspillet mellem hende og Michael. Eller i hvert fald er det 
Miriams opfattelse, at de opfatter samspillet eller årsagerne til det dårlige sam-
spil på en forkert måde. De giver udtryk for, at de ikke vil blande sig i deres 
samspil, men det er Miriams opfattelse, at de tager stilling til det og dermed 
blander sig, og hun oplever, at i de i deres involvering peger på hende som 
den problemskabende. 

Jimmy: Hvis du nu skulle følge dem lidt, kunne du så forstå, hvis de var be-
kymrede for samspillet mellem dig og Michael?  

Miriam: Ja, fx at de kan se, at han er begyndt at have afføring i bukserne, og 
han er begyndt at tisse i bukserne nede i skolen, det har jeg også sagt til dem, 
at jeg også har lagt mærke til, og det er op til samvær, og det er efter samvær, 
de vil ikke vide af det.  

Jimmy: Men de siger, at det sker? 

Miriam: Ja, men der er ikke, men der er ikke nogen, der konstaterer, at det er 
lige op til eller efter samvær. 

Jimmy: Så det er en lidt håbløs situation for dig at være i lige nu? 

Miriam: Ja, uanset, hvad kan man sige, det er håbløs situation, for jeg ønsker 
at have et samarbejde med skolen, det har jeg hele tiden ønsket, og så har de 
hele tiden sagt, at de ikke vil blande sig i konflikten mellem mig og Michael, 
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og det har børnehaven også sagt, og fred være med det, men jeg har jo råbt 
vagt i gevær i lang tid, for jeg kender Michael, og jeg har set det her komme, 
jeg har set det komme i lang tid, Jimmy, og jeg har hele tiden råbt vagt i ge-
vær, og sagt det her, det ender dårligt det her. Og nu er vi her, og nu er situa-
tionen vendt rundt, og nu er det mig, så nu holder jeg lav profil og siger ikke 
noget og gør ikke noget, og som jeg siger, så har jeg set det her komme gen-
nem mange år, ud fra det han har sagt og gjort, så jeg har set det komme. Jeg 
har bare ikke set det komme på den her måde, hvor det skulle vendes mod 
mig, at skolen lige pludselig skulle høre på ham, hvor fanden kom det lige fra, 
især fordi jeg har taget ham i, jeg har konfronteret ham med nogle ting, som 
ikke har passet med det, han siger.  

Miriams beskrivelser af samarbejdet med skolen kobles ofte meget sammen 
med beskrivelser af hendes samspil med Michael. Et samspil, som i Miriams 
beskrivelser fremstår, som en række bekrigelser af hinanden, hvor de skiftevis 
peger på hinanden som mangelfulde, og hvor de ikke formår at kunne snakke 
med hinanden eller finde en form, hvor de kan samarbejde med hinanden på 
en ordentlig måde. Sagerne omkring bopælspligt og senere forældremyndig-
hedsspørgsmål får Miriam til at blive meget optaget af at dokumentere, hvor-
dan Michael ikke gør det godt nok i forhold til Lucas, har løjet om noget eller 
kommunikeret uhensigtsmæssigt. Hun beskriver, fx hvordan hun tager bille-
der, der skal dokumentere, at han ikke holder styr på Lucas’ penalhus eller ik-
ke får lavet lektier. 

Miriam: Han laver aldrig lektier, han havde lektier for til om tirsdagen, dem 
havde han ikke lavet, så tog jeg billeder af bogen, og så sendte jeg en e-mail til 
mig selv, så jeg har en dato på det, og det er små petitesser, men han lyver, så 
det revner, værre end en hest kan galopere, så jeg skal dokumentere en masse 
sandheder, det er det eneste, jeg har, af fare for, at man igen bliver en små-
brokkende bitch, kender du det? Det gider jeg jo heller ikke. 

Jimmy: Jeg tænker mere, der kommer jo også til at opstå den her krig, hvor-
dan tænker du, at det påvirker Lucas?  

Miriam: Jamen prøv at hør nu, det river hans hjerte ud, da vi sad nede på 
kommunen, og sagsbehandleren sagde, at han sagde, at det gjorde ondt i hans 
hjerte, når mor og far ikke snakker sammen. Jeg synes jo, det er skide ærger-
ligt, men det er jo ikke mig, der ikke vil snakke med Michael, men Michael, 
der ikke vil snakke med mig.   

Jimmy: Er der nogen, der kommer i kontakt med Lucas? 

Miriam: Som det er nu, er jeg meget kritisk overfor systemet, altså jeg har vir-
kelig mistro, hun virker venlig hende nede på kommunen, men det gjorde 
Helle jo også, så… jeg har det sådan lidt, sikken en vendekåbe, hvis Lucas 
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havde udfordringer i skolen, og hun ved, det er på grund af konflikter, så er 
det lidt vildt, at det kun er mig, pilen peger på, jeg synes, hun er en vendekå-
be, jeg er blevet dolket i ryggen, jeg har vist tillid og åbenhed og kommer 
hver eneste torsdag, og så synes, jeg det er lidt vildt, altså det synes jeg.  

Set fra Miriams ståsted igangsættes hendes arbejde med at dokumentere Mi-
chaels gøren og laden som en konsekvens af underretningen og sagerne om-
kring deres samvær omkring Lucas og frygten for at miste Lucas. Hendes ar-
bejde kan anskues som et forsøg på at vise, at hun er en god mor. I bestræ-
belserne på at vise det skaber Miriam et billede af, at det er Michael, som 
skaber problemerne fro Lucas. Dokumentationsarbejdet opstår eller forstær-
kes i hvert fald yderligere som en reaktion på, at hun oplever, at hun bliver 
problematiseret i det institutionelle samspil med skolen. Set i forhold til sko-
len har processen på sin vis handlingslammet Miriam i forhold til at handle i 
og omkring skolen og i hendes beskrivelser ser hun på lærerne som nogle, der 
er blevet handlingslammede af situationen, og som møder hende med ”en 
mur af tavshed”.  

Der er mange ting, jeg gerne vil gøre, men jeg forholder mig helt passivt, jeg 
siger ingenting, og jeg siger heller ikke noget til familieklassen, fordi alt hvad 
jeg siger og gør lige nu, det bliver negativt opfattet, altså alt hvad jeg, så bliver 
det bare negativt opfattet, så tænker jeg bare, det er derfor, jeg har svært ved 
at se samarbejdet med skolen, for jeg bliver ikke mødt på halvvejen, de mø-
des ikke rigtig med mig, det bliver bare tiet ihjel, og det kan jeg ikke rigtig 
bruge til noget. 

Samspillet mellem Miriam og skolen fastlåses i en negativ spiral, hvor mistilli-
den til skolen vokser hos Miriam, og det bliver vanskeligt for Miriam at sige 
eller gøre noget. Miriam vil gerne undgå at træde ved siden af og er i tvivl om, 
hvordan hun skal agere, samtidig med at hun dokumentere Michaels handlin-
ger, da de skal bruges i mødet med det retslige system. Det er en situation, 
som hun beskriver som stressende og som en situation, hvor hun kommer til 
at se skolen og de professionelle omkring skolen som dem, der stempler hen-
de som en dårlig mor, fremfor at være nogle, hun kan finde støtte og hjælp 
hos. Hun placeres i denne proces i en position præget af afmagt, hvor det set 
fra Miriams ståsted er vanskeligt at se samarbejdsmuligheder med skolen, som 
kan medvirke til forbedring af Lucas’ trivsel.  



298 

Andre menneskers betydning for Miriams arbejde 
Som vi har set, bliver samarbejdet med de velfærdsprofessionelle en større 
udfordring og belastning for Miriam i den tid, jeg følger hende. Det ser ud til, 
at det kan være meget vanskeligt for Miriam at afkode, hvad der forventes af 
hende, og når hun indgår i institutionelle sammenhænge i relation til daginsti-
tutionen og skolen, beretter hun om flere forskellige sammenstød, hvilket un-
derretningen er et eksempel på. Set fra Miriams ståsted er det som vist ofte 
sammenstød, hvor hun oplever, at hendes intentioner bliver misforstået, eller 
at hun ikke bliver hørt eller forstået, og hvor hun får oplevelsen af, at hun ik-
ke gør det godt nok. Andre gange oplever hun at blive hørt og forstået, men 
oplever ikke, at hun bliver hjulpet. Samtidig rejser Miriam sig i den periode, 
jeg følger hende, sig hele tiden op, når hun ellers føler, at hun er lagt ned, og 
hun ikke har flere kræfter. Arbejdet med at rejse sig og hente energi og finde 
kræfter til at kæmpe videre ser ud til at koble sig til de sociale relationer, som 
Miriam etablerer og knytter sig til i hverdagslivet. De får betydning for hende 
i forhold til at indgå i samarbejdet med de professionelle. Hvor det hos Mette 
og Peter og Line og Johan dels i høj grad så ud til, at de fandt kræfterne i 
samarbejdet imellem hinanden og i varierende grad i samarbejdet med lærerne 
og/eller hos nogle af klassens andre forældre, så er Miriams situation en an-
den. På forskellige måder udfolder Miriam sit hverdagsliv med tæt kontakt til 
andre mennesker, og jeg dels ser og får fortalt på forskellige tidspunkter i lø-
bet af de to år, jeg følger hende, hvordan hun ‘bruger’ dem til at håndtere de 
mange forstyrrelser i ‘hverdagslivet’. For Miriam er det, som af andre vil kun-
ne betegnes som voldsomme forstyrrelser af og i hverdagslivet, blevet til 
hverdagsforeteelser, da samarbejdet med Lucas’ far om deres samvær og an-
svar som vist er meget konfliktuelt. På samme måde bliver Miriams samar-
bejde med de professionelle også i stigende grad konfliktuelt. For at kunne 
håndtere disse forstyrrelser inddrager Miriam det, jeg vil kalde en række signi-
fikante andre, som får betydning for Miriams arbejde, og de kan ses som dem, 
som Miriam ‘gør’ sit forældreskab sammen med. Det vil jeg give et par ek-
sempler på.  

Miriam har ofte sin mor med til forskellige møder, som handler om Lucas.  

Jeg havde haft min mor med op til forældremøde, fordi jeg har ikke nogen 
partner. Og jeg synes, det er vigtigt at høre med to ører, to par ører hører 
bedre.  

I perioden, jeg følger Miriam, fortæller hun ofte om, hvordan hendes mor 
deltager på møder sammen med hende og er en samtalepartner ift. de pro-
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blemer og bekymringer, hun har. Miriam beskriver, hvordan hun ser, at det er 
nødvendigt at have sin mor med til møderne. Miriam har derfor sin mor 
(primært) eller en nabo med til mange af de møder, hun går til, hvor det 
handler om Lucas. I hvert fald i det omfang, at det kan lade sig gøre. I løbet 
af den tid, jeg følger Miriam, er det til møder på skolen, på socialforvaltnin-
gen, i statsamtet, i retten og til møder med psykologer i kommunen. Det be-
tyder, at hun altid har en at snakke med både før og bagefter, en, som giver 
gode råd, og en, som forholder sig til hendes liv og de problemer, hun støder 
ind i. At Miriam er alene med det hele betyder, at hun bruger sin mor som 
støtte i hendes arbejde.  

På køleskabet hænger der en seddel med nummeret til en børnepsykolog. Jeg 
spørger, hvorfor den hænger der, og Miriam fortæller, det er hendes mor, der 
synes, det kunne være en god ide at få lavet en undersøgelse af Lucas hos 
psykologen.  

Moren er ikke kun med som bisidder, men forholder sig meget aktivt til Miri-
ams problemer, som vi ser her også med råd til Miriam. Miriam inviterer 
dermed sin mor ind i sit liv, men hun beskriver også, hvordan hun finder det 
vanskeligt, fordi hun også synes, at det er hårdt for moren at skulle bære på 
alle de her bekymringer, som Miriam har, og det er tidskrævende for moren at 
skulle deltage i alle møderne. Samtidig beskriver hun også, hvordan hun sæt-
ter pris på, at moren også ved, hvornår hun har brug for at isolere sig og ikke 
orker mere dialog og gode råd.   

En lørdag er jeg med Miriam, Lucas og Miriams mor i et legeland, hvor bør-
nene (og voksne) kan lege, men hvor der også er mulighed for at sidde og 
slappe af og få en kop kaffe. Her taler jeg med Miriams mor om det at skulle 
hjælpe sin datter. Og hun fortæller mig, at det vil hun gerne, men at hun også 
synes, at det er hårdt at være vidne til alle problemerne, som Miriam møder, 
så:  

Nogle gange må jeg lige have en pause fra det hele, og så bliver jeg nødt til at 
sige fra. Det er ret voldsomme ting. (Uddrag af feltnote fra samtale i lege-
land). 

Det er ikke kun moren, som Miriam taler med sine problemer og bekymrin-
ger, hvilket hun fortæller om her:  

Jimmy: Det er et lidt svært spørgsmål, men hvordan tror du det påvirker din 
hverdag lige nu? 
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Miriam: Dårligt! Jeg har det så dårligt som jeg siger til dig. Både fysisk og 
psykisk. Jeg sover rigtig dårligt. Det har jeg gjort siden, alt det her det starte-
de, siden august kan jeg fortælle dig. Jeg har simpelthen sovet rigtig dårligt. 
Jeg går i seng klokken elleve, tolv, så kan jeg vågne klokken to, så kan jeg ikke 
sove mere. Og det gør bare, at jeg er super træt og uoplagt. Og jeg kan mærke 
en knude, og jeg er stakåndet, og, åh, jeg kan næsten ikke få vejret, når jeg 
skal snakke eller noget. Så det kan jeg da mærke, at det, det tærer på mig fy-
sisk. 

Jimmy: Og dem, du så bruger til at snakke med, hvem er det? 

Miriam: Det er min mor og min søster, øhm, min naboer derovre. Linnea 
dernede, min veninde snakker jeg med. Veninder snakker jeg med. Så jeg 
snakker jo med folk. Og der er jo ikke nogen, der forstår det, altså alle siger 
jo bare, ’du er verdens mest uheldige' med de ting, jeg kommer ud for, og jeg 
kan jo ikke. Altså hvad skal jeg gøre, jeg kan jo kun give dem ret. Altså det er 
helt utroligt, hvad der kommer. Hvad livet byder mig (griner, sukkende) lige 
nu altså, det er bare én ulykke kommer sjældent alene, ik’? Så alle siger sim-
pelthen bare, at jeg er verdens uheldigste lige nu. Jeg kan jo kun give dem ret, 
(griner) jeg synes, jeg er lidt hårdt ramt lige nu. 

Miriam deler sine oplevelser med andre og får på den måde afløb for sine 
tanker og i den situation, hun beskriver her, en form for bekræftelse af, at hun 
er i en svær livssituation. Det skaber ikke nødvendigvis nye muligheder for at 
forbinde sig eller at etablere en forbundethed til professionelle eller Michael, 
men hun oplever her en forståelse for hendes situation, som hun ikke oplever 
i mødet med de professionelle. At have veninden Linnea med beskrives også 
som at have et vidne med, der kan bekræfte, hvad der er sket i en situation.  

Så hun, hun er jo fuldstændig rystet, når hun har hørt det her. Det er også 
derfor, at jeg er glad for, når jeg har snakket med Michael eller fx situationen 
med idrætsdagen, dér hvor Lucas ikke ville med Michael, han stod bare sådan 
her, og han klamrede sig fast til mig, jeg siger til Linnea: ”Du må ikke gå, du 
bliver nødt til at være her, fordi jeg bliver nødt til at have et vidne, der er ikke 
nogen, der tror på mig. Når jeg fortæller, hvor sindssygt det her er bagefter, 
så er der ikke nogen, der tror på mig” Og det bliver jeg nødt til at sige til 
hende, jeg bliver nødt til at sige: ”Du bliver simpelthen nødt til at være her, 
der er ikke en kæft, der tror på mig bagefter”.  

Nogle gange så hjælper samtalerne med veninder eller familie også til, at hun 
får mod til at forsøge at kommunikere med skolen.  

Jeg skrev en mail, fordi jeg havde snakket med min søster, hun sagde ”Jeg sy-
nes da godt, du kan skrive en mail til dem om de ting, du går og spekulerer 
på”, for ellers havde jeg jo ikke sagt noget. Fordi jeg var bange for ligesom at 
være en brokkemor, og det er jeg simpelthen så bange for at blive stemplet 
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for. Så sagde min søster ”Jamen prøv at sæt dig ned og så se, om der sker no-
get. Det er da en ærlig sag, så send en mail”. Og det har jeg gjort.  

Søsteren bliver her til en støtte i Miriams løbende afkodningsarbejde i forhold 
til at finde ud af, hvordan hun bør engagere sig og kommunikere med skolen. 
I den periode, jeg følger Miriam, bliver det tydeligt, at inddragelse af andre i 
bekymringer og problemer er meget betydningsfuldt i forhold til at kunne af-
kode, dele frustrationer og kæmpe videre. Kampe, som tager al Miriams ener-
gi og opmærksomhed i hverdagslivet.   

At kunne dele oplevelser med forældre i familieklassen 
I familieklassen lærer forældrene, der deltager, hinanden at kende, da de til-
bringer en hel del timer sammen. Det gør de både i det officielle program, 
hvor lærere, forældre og børn er sammen, og i pauser, hvor lærerne ikke er 
tilstede. Deling af oplevelser foregår således også i forbindelse med familie-
klassen, hvilket følgende episode giver et lille indblik i:  

På vej hjem efter familieklassen møder jeg Søren (far til Matias) og Miriam, 
som står ved cykelskuret, hvor min cykel står, og ryger. De fortæller mig, at 
de lige står og snakker om familieklassen og skolen. Miriam siger, at hun ikke 
synes, det hjælper noget at være i familieklassen, og hun vil gerne have, at Lu-
cas’ skal skifte skole, men det synes lærerne ikke er en god ide og heller ikke 
kommunen. ”For problemet flytter bare med, siger de, men hvad ved de om 
det, når de ikke vil prøve det”. Søren fortæller, at det er irriterende, at der ik-
ke sker noget i forhold til Matias. De havde møde for to uger siden, hvor de 
aftalte, at der skulle arbejdes med mere struktur omkring ham, og der skulle 
komme en og observere i klassen, men der ikke sket noget endnu, og de har 
ikke hørt noget siden. Miriam siger, at det er så typisk: ”De lover og lover, 
men der sker ikke en skid”. Søren fortæller, at han har snakket med lærerne, 
som havde sagt, at de ikke kunne gøre mere, end de gjorde lige nu, og det var 
svært at have ham i klassen. ”Og de lovede, at de ville blive bedre til det med 
at udfylde målskemaet, det er jo fint nok med tallene, men så er der alt det 
andet”. Miriam: ”Ja, det er præcis på samme måde, som jeg har det”.   

Det er, som om de her har et frirum til at fortælle i, og jeg fornemmer, de er 
ret fortrolige med hinanden. De har mange frustrationer, som de gerne vil 
fortælle mig om. De er begge frustrerede over skolen, som de ikke synes gør 
nok for deres børn. Søren er mere positivt stemt end Miriam, men har van-
skeligheder, ligesom Miriam, med at afkode, hvad der sker af indsatser rundt 
omkring dem, hvad formålet er med indsatserne, og især (vente)tiden udgør 
for ham et problem (uddrag af feltnote). 
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Nogle dage efter snakker jeg med Miriam, og jeg spørger, om hun tit snakker 
med Søren og de andre forældre i familieklassen. Hun fortæller, at hun snak-
ker med Søren (og et par af de andre), og de har også været hjemme hos dem 
og spise en dag, og hun siger: ”Og så får vi jo snakket om alt det, der går os 
på med skolen”.  

I familieklassens koncept er der en ide om, at forældre også kan give gode råd 
til hinanden om børneopdragelse og lære af hinandens erfaringer, hvilket også 
sker i et vist omfang i den ‘officielle’ setting, hvilket jeg ser i mine observatio-
ner i klassen. I andre situationer, hvor der ikke er professionelle til stede, som 
her og i pauserne bruger forældrene hinanden på en anden måde, hvor det 
giver anledning til at ventilere kritik af skolen og de professionelle. Det er 
vanskeligt at sige noget om i familieklassen, hvor formålet især er at have fo-
kus på børnenes mål og se på ens egen rolle. For Miriam ser samværet med 
andre forældre i familieklassen – som her med Søren – ud til at have en anden 
funktion end den, som skolen håber på. Miriam bruger samværet til deling og 
bekræftelse af egne frustrationer. Det kan også ses som en måde, hvorpå hun 
håndterer de følelser af ubehag, som samarbejdet vækker i hende. I familie-
klasserummet og i kontakten med de professionelle forsøger hun at leve op til 
de passende konventioner om samarbejdet og bakke op om at skabe positive 
følelser i forbindelse med arbejdet med målskemaet, som jeg har vist tidligere 
er en del af forældres arbejde i familieklassen. Når hun er sammen med nogle 
af de andre forældre, er hun med til at skabe et andet rum, hvor hun får mu-
lighed for at ventilere mere negative følelser om samarbejdet. På den måde er 
der to former for følelsesarbejde på spil i Miriams arbejde i relation til fami-
lieklassen. Et, der handler om at styre sine følelser på en passende måde i fa-
milieklassen og agere god ’familieklasseforælder’, der bakker op om koncep-
tet, og et andet, der handler om at ventilere sine følelser og frustrationer 
sammen med forældre uden for familieklassens lokaler, som giver mulighed 
for at give sine følelser mere frit løb.    

At få hjælp til afkodning af spørgsmål om Lucas’ adfærd 
Senere i perioden, hvor jeg følger Miriam, er der blevet igangsat en psykiatrisk 
udredning af Lucas. Miriam har fået en kæreste, og hun beskriver, hvordan 
han hjælper hende med at afkode og reflektere over, hvad hun skal gøre, når 
hun skal udfylde en række spørgeskemaer om Lucas’ adfærd, som hun har 
modtaget fra børne- og ungepsykiatrien.  
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Jeg ser skemaerne og svarene igennem på de skemaer, hun har udfyldt. Jeg 
spørger undervejs til, hvilke hun har udfyldt, men ellers går Miriam rundt og 
ordner nogle ting i køkkenet og sætter mere vand til te over. Jeg bemærker, at 
hun i alle spørgeskemaerne har svaret, at Lucas er meget velfungerende. I ka-
tegorier, hvor svarkategorierne er mellem 0-4, hvor 0 viser, at barnet aldrig 
har vanskeligheder med det, 1 at det sjældent har 3, at det nogle gange har, og 
4, at det tit har, svarer Miriam 0 eller 1 på næsten alle spørgsmålene (uddrag 
af feltnote). 

Denne observation får mig til at stille nogle spørgsmål til Miriams forståelse 
og arbejde med at udfylde spørgeskemaerne, da jeg bliver nysgerrig på, hvor-
dan Miriam begrunder sine svar.  

Miriam: Jeg synes, nogle af spørgsmålene var svære, det var godt, at Lars var 
der. For nogle gange så forstod jeg sgu ikke, hvad de mente, det var kringlet 
formuleret, synes jeg, nogle af svarmulighederne altså kan det passe at han 
nogle gange ikke vil lege med andre børn, så skulle du lige omstille det oppe i 
dit hoved, kan det passe, at han nogle gange ikke vil, altså det er kringlet for-
muleret, najr (griner) (…).  

Jimmy: De her spørgsmål med aldrig, sjældent eller nogle gange, der tænker 
jeg, er det ikke tit, at børn gør noget nogle gange?  

Miriam: Jo, det snakkede jeg også med Lars om, det her med at svare aldrig, 
sjældent eller nogle gange osv. Det er jo svært, fordi det afhænger jo af situa-
tionen, hvis det er dagen, hvor han skal hjem til sin far, så er der mange af 
svarene, der vil være helt anderledes, ik? Men det var her, Lars sagde til mig, 
husk det er, hvordan han har været herhjemme de sidste 6 måneder, ikke 
hvordan han har været hjemme hos Michael. For så kører der nogle situatio-
ner igennem, hvor han er meget ulykkelig, hvor han bliver meget ked af det, 
og det er, når han skal hjem til Michael. Og det er der, Lars siger, ”Ja. det gør 
han, det er jo faktisk, når han skal hjem til Michael, men det du skal svare på 
er, hvordan han generelt er herhjemme, ikke hvordan han reagerer, når han 
skal hjem til Michael.” Og det er jo rigtigt nok, det er der, hvor jeg godt kan 
miste fokus nogle gange. Så jeg kan godt blive lidt i tvivl om, hvad det er jeg 
skal svare på. Så nu gør jeg det, og så må de jo spørge mig, og så må jeg jo 
uddybe det på en eller anden måde (Interview med Miriam).  

Miriam giver udtryk for, at det et stort arbejde at svare på spørgsmålene, og 
hun synes, at det er vanskeligt at forstå, hvad der spørges til, og hvordan det 
vil være bedst at svare på dem. Som hjælp til at afkode spørgsmålene viser ek-
semplet, hvordan hun får støtte af Lars til at udfylde dem. Om det er god el-
ler en rigtig anbefaling, som Lars giver, er et andet spørgsmål, men set, ift. 
hvordan Miriam kan gøre sit arbejde, er det tydeligt, at det opleves som en 
vigtig hjælp og støtte. Miriam inddrager, som jeg har forsøgt at vise, mange 
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forskellige mennesker omkring sig til at støtte hende i hendes arbejde og 
kampe for Lucas. På denne måde viser det, hvordan forældres arbejde må 
forstås som noget, der bliver til relationelt, både i relation til skolens professi-
onelle, men også i samspil med Miriams netværk. En anden vigtig relation, 
som også får betydning for Miriam, er deltagelse i en familienetværksgruppe, 
som organiseres af frivillig humanitær organisation. I denne gruppe oplever 
Miriam, at hun af dem, som organiserer gruppen, bliver anerkendt som en 
god mor. Hun beskriver, hvordan deltagelsen i gruppen giver hende god 
energi og mulighed for at se sig selv på en anden måde end de måder, hun 
oplever, at hun bliver set på i skolen, hvor hun oplever at blive problematise-
ret som en mor, der ikke gør det godt og ikke ved, hvad hun skal gøre ander-
ledes.  

Opsamling 
I etnografien om Miriam har jeg ønsket at vise, hvordan en mors arbejde og 
samarbejde med skolen kan se ud og udvikle sig, når skolen har bekymringer 
for et barns trivsel, som indbefatter underretninger til socialforvaltningen og 
konflikter mellem et barns forældre. Jeg har vist, hvordan det ser ud fra Miri-
ams ståsted og har villet vise, hvordan hun gør et intensivt arbejde i relation 
til skolen, hvor hun kæmper for det, hun ser som sit barns behov og bedste. 
Det kan anskues som et omfattede og næsten ’altopslugende’ arbejde. Et ar-
bejde, som foregår i institutionelle kontekster, som hun har vanskeligt ved at 
afkode og agere passende i, og hun oplever heller ikke at blive hjulpet til at 
afkode, hvad der vil anses for passende engagement af de professionelle.  

Den institutionelle proces, som igangsættes i forbindelse med underretningen, 
får stor betydning for Miriams tillid til dem, som skal hjælpe hendes søn, og 
betyder, at hun oplever, at hun bliver problematiseret som hende, der skaber 
problemerne for hendes søn. Oplevelsen af ikke at blive anerkendt eller gen-
kendt som en god forælder, som underretningen medvirker til, får betydning 
for Miriams liv og selvopfattelse. Og hun arbejder konstant i en atmosfære af 
afmagt.  

Undervejs har jeg også ville vise, hvordan samarbejdet med skolen kræver et 
stort følelsesarbejde af Miriam. Hun forsøger på forskellige måder at styre og 
regulere sine følelser, så hun fremstår som en god mor. En mor, der handler i 
overensstemmelse med familieklassens normer for fokus på det positive og i 
overensstemmelse med kulturelle følelseskonventioner om samarbejdet, som 



305 

kræver, at man opfører sig kontrolleret, selvom ens tilstand opleves som alt 
andet end kontrolleret. Det er et ’usynligt’ og set fra Miriams ståsted et ofte 
’urimeligt’ og meget krævende arbejde, hvor hun hele tiden møder nye for-
hindringer.     

Etnografien har også sat fokus på, hvordan andre mennesker som signifikante 
andre har vital betydning for, hvordan Miriam håndterer samarbejdet i en si-
tuation, hvor hun ikke lever sammen med barnets far. De får betydning som 
nogle, der både kan støtte og opmuntre Miriam til at kæmpe videre. De giver 
muligheder for afløb og ventilering af følelser og/eller kritik af den institutio-
nelle kontekst, hun oplever, at hun fanges i. Det er mennesker, som er betyd-
ningsfulde, fordi de tror på hende og tager hendes parti. De hjælper hende 
dermed til bearbejdning af afmagtsfølelser, men ikke til forandring af den si-
tuation, hun er i, og de medvirker heller ikke til at skabe følelsen af forbun-
dethed med de professionelle, men måske snarere til etablering af større af-
stand.   

Etnografien har vist, hvordan samarbejde mellem skole og en mor kan ende i 
en social afmagtssituation, hvor det ser ud til, at lige meget hvad moren gør, 
så vokser hendes afmagt og oplevelsen af ikke at blive hørt og set.  
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Kapitel 12. Forældres følsomme  
og slidsomme skole-hjem-(sam)arbejde 
På baggrund af de foregående analyser af Skole og Forældres materialer og de 
tre forældreetnografier vil jeg afslutningsvis sætte fokus på, hvordan analyser-
ne dels bidrager til at belyse, hvordan (op)fordringer til ’det gode forældre-
skab’ kan forstås i sammenhæng med samfundsmæssige og statslige foran-
dringsprocesser i relation til det skolepolitiske landskab, dels hvordan foran-
dringsprocesserne sammenvæves med og får betydning for forældrenes 
hverdagsliv, når børn har det svært i skolen. På denne måde vil jeg vise, hvor-
dan mit afsæt i den institutionelle etnografi som udforskningsmetodologi har 
gjort det muligt at forbinde udforskningen af forældrenes handlinger, oplevel-
ser og erfaringer i hverdagslivet med analysen af de translokale diskurser og 
styringsrelationer, der er på spil i den skolepraksis, som de indgår i.  

Afhandlingens forskningsspørgsmål, som jeg samler op i dette kapitlet, er: 

Hvordan kan forældres arbejde og mikro-politiske kampe beskrives og 
forstås i sammenhæng med samfundsmæssige, kulturelle og institutio-
nelle (op)fordringer til ’det gode forældreskab’? – belyst gennem, hvor-
dan forældre til børn, der har det svært i skolen, håndterer samarbejdet 
med skolen. 

Med dette spørgsmål som omdrejningspunkt fungerer kapitlet som en opsam-
lende metaanalyse af de foregående analyser. Formålet med kapitlet er således 
at sammenflette de forskellige analyser i afhandlingen, opsummere og spids-
formulere afhandlingens pointer. Dermed er der både gentagelser af pointer 
fra de foregående kapitler og også forsøg på at sammenbinde pointerne på 
nye måder, idet jeg vil synliggøre, hvordan jeg ser sammenhænge og konflik-
ter mellem policy, idealer og praksis. I forlængelse af min opsummering og 
sammenbinding af pointerne stiller jeg en række nye spørgsmål til praksis og 
peger på områder, hvor der kunne være behov for mere viden.  

Jeg har struktureret kapitlet i seks tematiske nedslag, som går på tværs af af-
handlingens to delanalyser. Hovedpointerne i de seks valgte nedslag præsen-
teres i første omgang i meget kort form med fremhævet tekst, hvorefter de 
uddybes og udfoldes efterfølgende i hvert afsnit.   
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Fremkomsten af en ideologisk kode om forældre som 
ressourcer for deres børns læring 
Hovedpointerne er, at forældres arbejde må forstås i relation til en hi-
storisk fremkomst af en ideologisk kode for idealfamilien med en stan-
dard for forældreskabet, hvor forældre konstrueres som ressourcer i 
’familielærings- og trivselsmaskinerierne’, hvilket igangsætter forskelli-
ge opfordringer til et hyperansvarligt forældreskab, som alle forældre 
må forholde sig til, når de har børn, der går i skole.  

Med inspiration fra Dorothy Smiths begreb ideologiske koder, udarbejdet i 
forbindelse med en konkret analyse af det, hun kalder ”SNAF” – The Stan-
dard Northern America Family”, vil jeg vise og diskutere, hvordan analyserne 
af Skole og Forældres materialer kan anskues som udtryk for en ideologisk 
kode om den ’ideale’ familie. Opfordringer til forældres arbejde om at invol-
vere sig på bestemte måder, som analyserne viste, trækker på særlige forståel-
ser af, hvad en familie er, og hvad forældre bør gøre. Konstruktionen af ’det 
gode forældreskab’ (’making up parents’), som jeg har fremanalyseret i Skole 
og Forældres materialer, fungerer som en normativ og ideologisk orden for 
forældre, som de indvæves i uanset ståsted i de sociale og institutionelle struk-
turer, men som de også interagerer med på ret forskellige måder fra deres stå-
steder. Sagt på en anden måde bliver det til et kulturelt ’fortolkningsskema’, 
som forældre må adressere og fortolke deres handlinger og følelser i forhold 
til (Smith, 1993, s. 57). Jeg har i forældreetnografierne vist, hvordan forældre 
kommer til at opleve sig som utilstrækkelige’ forældre, hvis de ikke kan leve 
op til fordringer i den ideologiske kode om ”den gode forælder” (Smith, 
1993, s. 5). Når børn har det svært i skolen, udfordres familielivet på mange 
forskellige måder, og den ideologiske kode for, hvordan man bør være en god 
forælder, synliggøres og bliver virksom for og i forældres arbejde. Forældres 
håndteringer af samarbejdet og deres mikro-politiske kampe for deres børns 
liv må ses i sammenhæng med den ideologiske kode om forældre som res-
sourcer. I analysen af SNAF som ideologisk kode peger Smith på, at det, hun 
og Allison Griffin (se også kapitel 2 om studier om forældres arbejde) kaldte 
for en ’mothering discourse’, ordnes af en mere overordnet ideologisk kode 
for, hvordan ’The Standard North America Family” bør være.   

Mothering discourse in North America developed historically during the first 
two decades of the 20th century. It was and it actively fed by research and 
thinking produced by psychologists and specialists in child development and 
is popularly disseminated in women’s magazines, television programs, and 
other popular media. An important aspect of it is directed toward “manag-
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ing” women’s relation to their children’s schooling, enlisting their work and 
thought in support of the public educational system (Smith, 1993, s. 54). Alt-
hough what Allison and I call mothering discource is not reduceable to 
SNAF, it is through and through SNAF ordered, and indeed may have been, 
in the course of its historical development, among carriers that generalized 
SNAF throughout English-speaking North America” (Smith, 1993, s. 55). 

I denne sammenhæng finder jeg det interessant at fremhæve, hvordan Skole 
og Forældres materialer om forældres involvering kan anskues som del af en 
samfundsmæssig ideologisk kode for, hvordan det ’gode’ forældreskab i rela-
tion til skolen skal udføres. Skole og Forældres materialer udvikles i en stat, 
der har forandret sig, og det er derfor ikke tilfældigt, at organisationen trækker 
på og bidrager aktivt til konstruktionen af det ’gode forældreskab’ på de må-
der, de gør. Det hænger sammen med udviklingen af en konkurrencestat, 
”hvor uddannelse gøres til redskab for økonomisk konkurrenceevne” (Peder-
sen, 2011, s. 188), og med denne bevægelse forandres også synet og forestil-
lingerne om forældres rolle i relation til skolen. Organisationen er en selv-
stændig politisk aktør, men materialernes opfordringer må forstås, i relation 
til hvordan de forbinder sig til og sammenvæves med den måde, hvorpå sta-
tens forhold til skolen udvikler sig. Interesseorganisationer som Skole og 
Forældres politikker, (kommunikations)strategier og indsatser knytter sig 
blandt andet sammen med mulighederne for økonomisk støtte fra staten og 
EU, og de bliver dermed en del af statens styring.  

Konstruktionen af ’det gode forældreskab’ i den danske kontekst foregår der-
for i sammenhæng med statens forandring fra en velfærdsstat til en konkur-
rencestat, det vil sige en stat, der er præget af neoliberale ideer og værdier, og i 
relation til det, den danske sociolog Anders Petersen har kaldt ’præstations-
samfundet’. Politiseringen af forældre som ressourcer i ’trivsels- og familielæ-
ringsmaskineriet’ (kap. 3-5) danner konturerne af et ’skole-politisk landskab’, 
som de forældre (børn og professionelle), jeg har fulgt, har skullet navigere i 
og som har fået betydning for de institutionelle betingelser og forståelser, 
som deres arbejde relaterede til. Forældrenes hverdagsproblemer (Smith, 
1997), som jeg har vist i forældreetnografierne, ser jeg som vævet ind i dette 
’skole-politiske landskab’. ’Maskinerier’ kan ses som instrumenter for konkur-
rencestatens og præsentationssamfundets idealer om læringsoptimering. Det 
er idealer, som aktivt fortolkes af aktørerne i hverdagslivet i familierne og i 
skolen, men samtidig ser det ud til, at idealerne om læringsoptimering om-
dannes til institutionelle teknologier, som forældres arbejde sammenvæves 
med.  
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(Op)fordringer til det involverende forældrearbejde i policy 
og praksis  
Hovedpointerne er, at ressourcesproget om forældre ser ud til at med-
virke til en individualisering af ansvaret for børns vanskeligheder i sko-
len hos forældre. Det medvirker til produktionen af forestillinger om, at 
forældre kan fjernstyre børn, hvilket i praksis ofte får andre konsekven-
ser end de tilsigtede intentioner i policysproget. Ressourcesproget om 
forældre medvirker også til produktionen af bestemte følelser, som 
man bør føle som forældre i skole-hjem-samarbejdet, og som man som 
forælder bør arbejde på at føle. 

Good parenthood and involvement are closely linked together. The Childs 
best interest is used as an argument for parental involvement. Therefore, to 
be a good parent does not merely involve taking care of your child at home, 
you should be also take an active interest in school matters (Forsberg, 2007, 
s. 214).

Som Lukas Forsberg i sit studie af det involverede forældreskab i en svensk 
kontekst viste, så var forestillinger og idealer om det ’gode forældreskab’ tæt 
koblet til forestillinger og idealer om involvering i eget barns liv, både der-
hjemme og i skolen med henblik på at sikre barnets trivsel og læring i skolen. 
Det viser min afhandlings analyser også gør sig gældende i en dansk kontekst, 
både i policyanalyserne og i forældreetnografierne. I mine analyser har jeg i 
kapitlerne i afhandlingens del 2 vist, hvordan opfordringer til udøvelse af et 
’involveret forældreskab’, som det gode forældreskab tager form i Skole og 
Forældres materialer. Jeg har søgt at vise, at det i en dansk kontekst udtrykkes 
som komplekse og omfattende idealer for, hvordan forældre bør udøve det 
’gode forældreskab’. Opfordringerne til forældreinvolvering forbinder sig til 
forestillinger om, hvordan børns læring(sudbytte) kan optimeres gennem for-
ældreinvolvering i hhv. ’familielæringsaktiviteter’ og i ’trivselsaktiviteter’ rela-
teret til skolen, hvilket jeg har kaldt for forældreinvolveringens ’to maskineri-
er’.  

I kapitlerne har jeg diskuteret, hvordan disse opfordringer kan anskues som 
’maskinerier’, der producerer forestillingerne om forældre som ressourcer på 
særlige måder, hvor børn eksplicit eller implicit gøres til objekter for lærings- 
og trivselsaktiviteter, som forældre bør involvere sig i på mange forskellige 
måder hjemme i familien, på skolen eller sammen med de andre forældre i 
sammenhænge uden for skolen. De to ’maskinerier’ er tæt sammenkoblet og 
indvæves i en problematisering af fortiden, hvor forældre problematiseres 
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som nogen, der ikke i tilstrækkelig grad har været ’medspillere’ og ressourcer 
for deres børns læring. Råd og vejledninger til forældre kan anskues som en 
del af realiseringen af en fremtid, hvor forældre i højere grad bør blive res-
sourcer for deres børns læring.  

Familieklassekonceptet bliver et tydeligt eksempel på, hvordan skolens (æn-
drede) organiseringsformer får betydning for, hvordan (nogle) forældres ar-
bejde i relation til skolen gøres muligt på nye måder som ressourcer. Her har 
jeg vist, hvordan forældre involveres og involverer sig kropsligt og mentalt i 
skolens rum og miljø med andre børn, forældre og lærere gennem en forestil-
ling om, at de med brug af et målskema som institutionel teknologi kan blive 
ressourcer for deres børns læring og trivsel i skolen. 

Ressourcesproget om forældre rummer tendentielt en risiko for, at forældre 
kan anskues potentielt som en risikofaktor og som ’farlige’ forældre ift. deres 
barns trivsel og læring i skolen, hvis de ikke kan være ressourcer på den for-
ventede måde med et ’passende engagement’. At blive gjort til en ressource 
for børns trivsel og læring har jeg vist bliver en dominerende ideologisk kode, 
som skaber særlige institutionelle styringsrelationer, som forældre og lærere 
skal forholde sig til. De institutionelle styringsrelationer medvirker blandt an-
det til et stort fokus på og forventninger til forældre om at tage individuelt 
ansvar og kunne ’fjernstyre’ barnet til at handle på de måder, som synes ac-
ceptable i skolens sociale kontekst. Det ses tydeligt formuleret i familieklassen 
og andre psykoterapeutiske interventionsprogrammer, hvor forældre sættes i 
centrum, som dem, der skal forandre sig selv med henblik på at kunne ændre 
på børns handlinger i skolen. Hermed kan de anskues som en del af produk-
tionen af en forestilling, som kan betegnes som forældredeterminisme, hvor 
det bliver forældrene, som bærer ansvaret for børns problemer i skolen. Her-
til produceres institutionelle teknologier, som har som intention at få forældre 
til at forandre deres måder at være forældre på, som kan bringe børn ud af 
problemerne. Afhandlingens forældreetnografier giver indblik i, hvordan for-
ældre i hverdagslivet gør dette arbejde.  

Ressourcesproget angiver også rammer og konventioner for – som 
Hochschild ville formulere det – de følelser, man bør føle (Hochschild, 2012). 
De angiver også, hvordan man som forælder bør arbejde for at have passende 
følelser, både ift. ens barn, fx når man laver skolearbejde med barnet, men 
også ift. samarbejdet med skolen. En del af at være en ressource for ens barns 
trivsel og læring i skolen er således at arbejde på at være positiv over for sko-
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len og udvise, at man har styr på ens følelser, så man fremstår konstruktiv og 
opbakkende overfor skolens forståelser af barnet og problematikken omkring 
barnet. Der er således sket en bevægelse mod det, som i disse år går under 
navnet ’positive parenting’, som både handler om tilgangen til barnet, men 
også til tilgangen til samarbejdet med skolen. Forestillingen er her, at man he-
le tiden dels skal orientere sig efter potentialer for læring i alle situationer 
gennem en opmuntrende og anerkendende, men også vedholdende, tilgang til 
barnet, dels bør man som forældre formulere sig positivt i og om samarbejdet 
med skolen. Det ser ud til at være et krævende arbejde for de forældre, jeg har 
fulgt, og et arbejde, som de gør sig mange overvejelser om.    

Den øgede samordning mellem skole og hjem og de stigende ekspertråd om 
forældreadfærd, som jeg viste i analyserne af skole og forældres materialer, 
skærper opmærksomheden på, hvordan man bør agerer som en god forælder, 
og dermed også på, hvordan man bør føle og skal arbejde på at føle i relation 
til samarbejdet med skolen. Hochschild fremhæver, at der er forskel på ’sur-
face acting’ og ’deep acting’, når vi arbejder på at føle det, vi bør føle i den 
kultur, vi er i. Der er behov for mere viden om, hvornår og i hvilket omfang 
forældre praktiserer det ene eller det andet i relation til samarbejdet med sko-
len.   

Det uafgrænselige og individualiserede forældreansvar  
Hovedpointerne er: Fremkomsten af opfordringer til det hy-
peransvarlige forældreansvar betyder, at forældre aldrig kan vide, 
hvornår de har gjort det godt nok. Forældre arbejder intensivt på 
at forsøge at afkode og finde ud af, hvad der forventes af dem, og 
hvordan de kan agere med et ’passende engagement’. Det kræ-
ver et intensivt følelsesarbejde. Endvidere er det en central poin-
te, at forældre forventes og opfordres til at kunne ’fjernstyre’ 
børn, men at det ser ud til at være vanskeligt at styre på forhold, 
som fungerer i en social kontekst, hvor forældrene ikke er til ste-
de.   

I policy-analyserne har jeg vist, hvordan organisationen Skole og Forældre er 
en konkret politisk institutionel aktør, som blandt andet i samarbejde med en 
række andre politiske institutionelle aktører medvirker til en stigende sam-
fundsmæssig tendens, som retter fokus på forældres opdragelse og involve-
ring i deres børns liv i mange vestlige lande. Denne tendens er i tråd med det, 
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som en række andre studier viser (Forsberg, 2009; Stefansen, 2011; Lee 2014; 
Francis, 2015; Akselvoll, 2016). Mine analyser viser, at i den danske kontekst 
får forældres relation til skolen i disse år en særlig betydningsfuld plads inden 
for en lærings- og trivselsoptimeringsdiskurs. I den danske kontekst er det i 
den periode, jeg har undersøgt, særligt ’familielæringen’ i hjemmet, som øn-
skes optimeret som en ny diskurs, men der sættes også fokus på, hvordan 
forældre kan involvere sig i trivselsarbejdet. Jeg har vist, hvordan fokus på 
forældre i trivselsarbejdet ikke er en ny diskurs, men at den får nye forgrenin-
ger i denne periode Her er det nye særligt betydningen af forældres involve-
ring i forældrefællesskabet, som vægtes som betydningsfuldt for børns læring. 
Væsentligt er det også, at trivsel ikke anskues som vigtigt i sin egen ret, men 
derimod fremhæves som vigtigt for forældre at arbejde med som en forud-
sætning for børns læring.  

At forældre i stigende grad skal involvere sig i barnets læringsoptimering byg-
ger på og medvirker til en række problematiseringer af forældres måder at væ-
re involveret på. Samtidig betyder det også implicit, at skolens måder at give 
forældre muligheder for at involvere sig på problematiseres, og der opfordres 
til en række nye måder, hvorpå skolen kan invitere til mere forældreinvolve-
ring. Intensiveringen, som ses i Skole og Forældres materialer, betyder også, 
at forældres involvering i og relation til deres børns skoleliv anskues og pro-
duceres inden for nogle særlige forståelsesrammer, hvor forventningerne til 
forældre, med Knudsen og Åkerstrøms begreb, kan ses som en hyper-
ansvarliggørelse (Knudsen og Åkerstrøm, 2013), som betyder, at forældre al-
drig kan vide, om de har gjort deres arbejde godt nok. Som Stefansen (Stefan-
sen, 2008) viser det i et studie af middelklassenormer i børneopdragelsen, har 
forældreansvaret fået en karakter af at være uendeligt. Jeg vil nok snarere be-
tegne det som uafgrænseligt, da det er det, jeg ser, er på spil hos de forældre, 
jeg har fulgt i feltarbejdet. Forældres arbejde med at finde ud af, hvornår man 
kan, skal og bør tage ansvar, har jeg forsøgt at vise gør sig gældende på for-
skellige og situerede måder i de tre forældretnografier. Mens vægten hos Ste-
fansen ligger på at vise, hvordan det uendelige viser sig i forældres arbejde, er 
en pointe hos mig at vise, hvordan arbejdet, når man har børn, der har det 
svært i skolen, ser ud til at kræve fornemmelse for, hvor grænserne for invol-
vering og hvad man skal ansvar for går i forskellige situationer. Forældrene i 
mit studie forsøger at finde ud af, hvordan de skal involvere sig, og hvor 
grænserne for deres involvering går, og de finder det vanskeligt at afgrænse 
arbejdet. Dette har jeg vist får betydning for forældrenes arbejde i de tre for-
ældreetnografier, ved at de alle forsøger at finde ud af at leve op til ansvaret i 
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relation til skolen. Med de tre forældreetnografier har jeg forsøgt at vise, at 
det dels er et krævende afkodningsarbejde, og at en del af dette afkodningsar-
bejde også indebærer et intensivt følelsesarbejde, som kræver følelseshåndte-
ringer både ift. ens barn/børn og ift. de professionelle.  

For alle forældre i denne kvalitative undersøgelse ser det ud til at være et mål 
for dem at kunne agere med et ’passende’ engagement, herunder agere over 
for skolen med ’passende’ følelser i samarbejdet. At kunne agere med ’pas-
sende følelser’ synes særligt udfordrende, når ens barn har det svært i skolen, 
og det dermed bliver et arbejde, hvor der indgår flere intense følelser, som 
kræver megen følelseshåndtering. Det bliver særligt vanskeligt eller nærmest 
umuligt at indgå i dette forældrearbejde, når det er vanskeligt for den enkelte 
at afkode de institutionelle forståelser, og/eller når man som forælder oplever 
sig miskendt og uretfærdigt behandlet. Bestræbelser på at blive anerkendt som 
en god forælder er hele tiden på spil i samarbejdet og ser ud til at have en sær-
lig betydning, når man har børn, der har det svært i skolen. Når man har et 
barn, der har det svært i skolen, bliver forældre – hvilket jeg særligt har set 
gennem deltagelse i familieklassen – konstant vurderet, i forhold til om de 
kan tage ansvar for, at deres barn bliver en ’god skoleelev’. Det er et ansvar, 
som individualiseres, selvom det i høj grad afhænger af de sociale relationer, 
som barnet indgår i, hvorvidt det kan ses som og leve op til at være en ’god 
skoleelev’. Med forældreetnografierne har jeg forsøgt at vise, at det er sociale 
relationer, som forældre ikke er herre over, og det derfor kan blive vanskeligt 
for dem at håndtere det tildelte individuelle ansvar på måder, som er i over-
ensstemmelse med skolens forventninger til det ’passende engagement’. For-
ældre forvalter ansvaret både i relation til egne (opdragelses)værdier og det, 
som forekommer dem at være muligt og meningsfuldt for dem i familiens 
hverdagsliv. Det ser ikke altid ud til, at forældres måder at engagere sig på 
medvirker til indfrielse af de forhåbninger, som udtrykkes i policy-diskurserne 
om forældreinvolvering.   

Mulighederne for justeringer i skole-hjem-samarbejdet 
Hovedpointerne er: Forældres arbejde foregår på skolens præmisser, 
og forældre agerer ud fra familielærings- og trivselsmaskinerierne do-
minerende diskurser i hverdagslivet. Samtidig foregår der justering af 
de professionelle indsatser og forventninger til forældre, når forældre 
bakker aktivt op om involveringsdiskurserne og kan agere med ’et pas-
sende engagement’ inden for disse diskurser i et meget intensivt sam-
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arbejde med lærerne. På den ene side viser det, at skolen som instituti-
on har muligheder for at agere fleksibelt ift. forældre, men på den an-
den side viser det, at forældre dermed stilles ulige, da det ikke er alle 
forældre, der møder denne fleksibilitet.  

Når forældre gøres til en ressource for børns læring, kan de anskues som in-
strumenter for statslige politikker og indsatsområder. Jeg ser derfor opfor-
dringer til udøvelse af et ’intensivt og involveret (skole)forældreskab’ som op-
fordringer, der kan forstås i sammenhæng med udviklingen af den danske stat 
fra en velfærdsstat mod en konkurrencestat, som bygger på de neoliberale og 
neokonservative ideer om mennesker, som jeg beskrev i kapitel 1. Samtidig 
kan dele af ’trivselsmaskineriet’ også forstås i relation til velfærdsstatens egali-
tære ambitioner om udviklingen af solidaritet mellem befolkningsgrupper og 
sikring af universelle rettigheder. Her er det særligt de politiske inklusionsbe-
stræbelser, som indeholder aspekter af velfærdstatens ambitioner om lige ad-
gang til uddannelse. Spørgsmålet er, om de trivsels- og fællesskabsorienterede 
opfordringer om forældres involvering i inklusionsbestræbelserne kan gå i 
hånd i hånd med konkurrencestatens individuelle læringsoptimeringsbestræ-
belser, som forældre også opfordres til at involvere sig i. 

Set i forhold til de tidligere rationaler for skole-hjem-samarbejdet, som kapitel 
2 handlede om, falder igangsættelse og opfordringer til ’familielæringsmaski-
neriet’ inden for det, Ravn karakteriserede som kompensationsrationalet, 
hvor forældre skal være aktive medspillere på skolens præmisser. Her er målet 
at ansvarliggøre forældrene overfor og tilpasse sig den viden og de kompeten-
cer, som undervisningssystemet og skolen formidler. Samtidig har hele voka-
bularet til hensigt at få individet til at styre sig selv. Forældrenes skal således 
motivere og animere individet til at foretage bestemte handlinger. Med en po-
inte lånt fra Oline Pedersen (2013) skal forældre og børn ville det, som de al-
ligevel skal.   

I forældreetnografierne har jeg vist, hvordan forældres arbejde foregår på sko-
lens præmisser, og at de i høj grad agerer ud fra familielæringen- og trivsels-
maskineriets dominerende diskurser, men også hvordan nogle forældre i sam-
arbejdsrelationerne ser ud til at kunne få skolens professionelle til at justere 
indsatser i relation til forældrenes ønsker, når de spiller med, og har forud-
sætninger for at spille med, inden for disse diskurser. På den side har jeg også 
forsøgt at vise, at det i nogen grad ser ud til, at skolens professionelle har blik 
for og muligheder for at mindske kravene til ’familielæringen’, når børn har 
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det svært i skolen. Den dominerende ideologiske diskurs om optimering af 
’familielæring’ ser i hverdagslivet ud til at kunne være åben for forhandling og 
blive justeret, når de professionelle får blik for vanskelighederne med at leve 
op til det. På den anden side illustrerer familieklassen som institutionel praksis 
og styringsrelation for forældres arbejde, at optimeringen af ’familielæringen’ 
helt konkret finder sted i skolens rum, hvor familien rykker ind og skal lære, 
at performe skoleforælder på den rigtige måde. I min undersøgelse af familie-
klassen som institutionel praksis set fra forældres ståsteder, ser justeringsmu-
lighederne ud til at være ret begrænsede. Det ser ud til, at det manglende rum 
for justeringer kan medvirke til at producere ventilering af kritik af skolen på 
afstand af lærerne og dermed en risiko for større afstand mellem skole og 
forældre for de forældre, som ikke ser familieklassens metoder som vellykke-
de institutionelle teknologier for deres barn. Når der opstår afmagt og mistil-
lid fra forældre til skolen og lærernes tilgange, er risikoen, at forældres mulig-
heder for at kunne agere inden for skolens præmisser for samarbejdet vanske-
liggøres.     

Spørgsmålet er, om disse former for fleksibelt justeringsarbejde, som jeg har 
vist gennem forældreetnografierne, kan indgå i samarbejdet, kunne synliggø-
res mere som legitime institutionelle orienteringsveje, som forældre blev mødt 
med, frem for de meget bastante og omfattende forventninger, som børn og 
forældre mødes med. Et større blik for nødvendigheden for det fleksible ju-
steringsarbejde vil eksempelvis være væsentligt i læreruddannelsen, når der 
undervises om skole-hjem-samarbejde. Her kan det være væsentligt at fokuse-
re på de muligheder, som lærere og pædagoger har for at justere deres arbejde 
i de institutionelle rammer og professionelle fælleskaber de indgår i.     

Forældres følsomme og slidsomme mikro-politiske kampe 
Hovedpointerne er: Forældres arbejde bliver til mikropolitiske kampe, 
når børn har det svært i skolen, som både handler om kampe for at for-
bedre børnenes hverdag, men også om at blive anerkendt som ’gode 
forældre’. Det er et følsomt og slidsomt arbejde for alle forældre. Tu-
multen og ’bøvlet’ i familielivet, som opstår og intensiveres, når børn 
har det svært i skolen, kan mindskes gennem skole-hjem-samarbejdet, 
når forældre og børn mødes med fleksible og justerbare samspil. Men 
tumulten kan også forstærkes gennem skole-hjem-samarbejdet, hvis 
forældre oplever, at de ikke bliver mødt i ligeværdige samspil, og hvor 
samarbejdet risikerer at stivne i ufleksible samspil.  
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I forældreetnografierne har jeg søgt at vise, hvordan forældrene på tre forskel-
lige måder involveres og involverer sig i relation til de situerede og institutio-
nelle samarbejdsformer, som skolen på den ene side stiller til rådighed, når 
børn har det svært i skolen, og på den anden side, hvordan forældre er med til 
at påvirke og forandre de samarbejdsformer, skolen har. Her har jeg søgt at 
vise, at forældrenes håndteringer af samarbejdet med skolen er følsomt og 
slidsomt. Det forandrer sig over tid og afhænger af, om forældre oplever sig 
genkendt som ’gode forældre’/god forælder. Derudover ser det ud til, at for-
ældres arbejde for alle foregår i en konstant usikkerhed ift. at vide, hvordan 
man bedst agerer. Der foregår i den forbindelse et krævende back-stage-
arbejde, som indeholder forskellige arbejdsprocesser. De handler dels om at 
afkode, hvad man kan og skal i skolen som forælder, dels om at håndtere fø-
lelser af vrede, sorg, skyld og skam. Det er følelser, som aktiveres og bliver 
virksomme på forskellige tidspunkter, i forskellige sammenhænge og med 
forskellige grader af intensitet og varighed hos de forældre, som jeg har mødt 
i denne kvalitative undersøgelse. Det er følelser, som forældre må lære at 
håndtere, og som dukker op både i hjemmet og i mødet med professionelle. 
At skabe mere og mere systematisk bearbejdet viden om de forskellige følel-
ser og håndteringen af dem kunne være oplagt at arbejde videre med i skolens 
praksis og i forskning om skolen og familier.  

En anden del af arbejdet handler også om at planlægge, deltage i og bearbejde 
møder og kontakt med de professionelle. Det har jeg vist foregår på forskelli-
ge måder set fra tre forskellige ståsteder. Særligt har jeg her forsøgt at synlig-
gøre, hvordan blandt andet Forældreintra er en institutionel teknologi, som 
indgår som en central styringsrelation i forældres arbejde. Forældreintra ser 
ud til at være en institutionel teknologi, som kræver stor professionel op-
mærksomhed, i relation til hvordan man undgår, at brugen af den som kom-
munikationsredskab i samarbejdet medvirker til, at både forældre og lærere 
kommer på følelsesmæssigt ’overarbejde’, når børn har det svært i skolen. 
Andre studier (Dannesboe, 2012; Akselvoll, 2015, 2016) har vist, hvordan 
Forældreintra og digitaliseringen af skole-hjem-samarbejdet skaber krav om 
involveringsarbejde hos forældre, som dels stiller forældre ulige og dels gør 
skolen konstant nærværende i familiernes hverdagsliv60. Jeg forsøger i tillæg til 
det også at vise nogle andre kvalitative aspekter af Forældreintras, og dermed 
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mere alment digitaliseringens, betydning for forældres følelsesarbejde. Jeg har 
således forsøgt at skabe et indblik i, hvordan Forældreintra er en styringsrela-
tion i forældres arbejde, og har vist det intensive følelsesarbejde, som beske-
der om børns – for skolen at se – problematiske adfærd i skolen kan igang-
sætte hos forældre. Det ser i mit studie ud til at kunne forstærke de slidsom-
me og følsomme aspekter i det arbejde, forældre gør, når de samarbejder med 
skolen. Mit studie peger på, at der er brug for mere viden om, hvordan for-
skellige digitale institutionelle teknologier indgår i samarbejdsrelationer mel-
lem forældre og professionelle, og hvordan de påvirker menneskers hverdags-
liv. Herunder kan et større fokus på, hvad de betyder for, og hvordan de ind-
går i, menneskes følelsesarbejde være et centralt aspekt for fremtidige studier.   

I min kvalitative undersøgelse er det tydeligt, at de forældre, jeg har fulgt i 
min undersøgelse, gerne vil ’bakke op’ og være loyale overfor skolens for-
ventninger, koncepter og fortællinger, men at de samtidigt også vil være loyale 
overfor deres eget barns fortællinger, oplevelser og tegn. Det ser ud til at ud-
gøre en stor del af deres arbejde at håndtere at skulle være en form for am-
bassadører (Dannesboe, 2015) for både skolen og barnet. Det er et håndte-
ringsarbejde, som indeholder mange former for forhandlinger, som intensive-
res, når børn har det svært i skolen, fordi der ofte kan være konfliktuerende 
perspektiver på spil i skolens og børnenes fortællinger. Når ’opbakningsdis-
kursen’, som Knudsen (2010) kalder den, fremstår som en særlig stærk dis-
kurs i skole-hjem-samarbejdet, kan det være en måde at forstå, hvorfor det er 
vanskeligt for forældre at tale om barnets fortællinger om det, som barnet op-
lever i skolen. Det kan betyde, at skolen ikke får indsigt i, hvordan barnet ser 
på og har det i skolen set fra forældrenes perspektiver. Når det ses fra foræl-
dres ståsteder, har jeg i forældreetnografierne vist, at det kræver mange over-
vejelser og udvikling af en form for særlig praktisk sans i mødet med lærerne, 
når man skal agere i denne type af loyalitetskonflikter. En praktisk sans, hvor 
man som forælder både kan forholde sig konstruktivt til skolens fortællinger, 
men også får bragt barnets fortællinger på banen på en måde, som anerken-
des. Det ser ud til at kræve forhandlingskompetencer, som ser ud til både at 
trække på forældres (erhvervs)erfaringer og på deres afkodninger af, hvordan 
man i de konkrete situationer kan spille ind med sin viden om barnets fortæl-
linger på en ’passende’ måde i den institutionelle rammesætning af samar-
bejdsrelationen.   

Forældres arbejde bliver, som jeg har forsøgt at vise, til forskellige mikro-
politiske kampe for deres børns liv, som også handler om, hvordan de kan se 
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dem selv, og hvordan de har mulighed for at håndtere de følelser, som opstår 
i samarbejdet med skolen. Når børn har det svært i skolen, fylder de mikro-
politiske kampe meget i hverdagslivet for forældre, da de kan ses som måder 
at forsøge at håndtere tumult og forstyrrelse af familielivets orden (Francis, 
2015). Centralt er her, at de mikro-politiske kampe er sammenvævet med et 
komplekst samspil mellem skolepolitiske diskurser og institutionelle ordnin-
ger og situerede relationelle samspil mellem forældre, børn og professionelle. 
Når (sam)arbejdet med skolen bliver til kampe for forældre, når børn har det 
svært i skolen, har jeg i afhandlingen forsøgt at vise, at det på den ene side må 
forstås i relation til forventninger om, at forældre skal tage mere ansvar og 
kunne opnå anerkendelse som ’gode forældre’, og på den anden side også må 
forstås, ift. at forældre må kæmpe for at få skolen til at se barnets problemstil-
linger på andre måder og/eller tage ansvar på andre måder. Jeg har forsøgt at 
vise, at de mikro-politiske kampe, som forældre kæmper, udfolder sig på 
unikke og situerede måder, men at de samtidig også er del af institutionelle 
styringsrelationer, som stiller forældre ulige ift. at indgå i samarbejdet med 
skolen.  

Samarbejdet foregår i situationer omkring børn, hvor der ikke er nemme løs-
ninger, og hvor alle, der indgår i samarbejdet, ikke ved, hvad fremtiden byder 
på for børnene. Spørgsmålet er, hvordan vi skaber skole-hjem-samarbejde, 
hvor vi styrker de processer, der gør det muligt at mindske tumulten i familie-
livet, og hvor vi får blik for den tumult, som skabes i samarbejdsrelationerne 
mellem skole og hjem. Her kan der være brug for at spørge, om det er institu-
tionelle diskurser og ordninger, der retter blikket på forældres individuelle an-
svar og øget involvering i skolen, der er brug for, eller om der er mere brug 
for at rette blikket på skolen og de professionelles muligheder for at skabe 
bedre trivsel og læringsmuligheder for børnene i skolen? Et blik på, hvad der 
skaber oplevelser for forældre af forbundethed med skolen, og hvad der ska-
ber oplevelser af afstand til skolen, vil også være væsentlige spørgsmål, som 
kan udforskes i praksis og i forskningen fremover.  

Det, som ikke ses i ’trivsels- og læringsmaskineriernes’ 
dominerende diskurser  
Hovedpointerne er: I trivsels- og familielæringens ’maskinerier’ 
mangler der blik for, at familielivet har en ’væren’-dimension, 
som bør beskyttes og værnes om. Når det dominerende fokus 
bliver en snæver uddannelsesøkonomisk tankegang, skabes der i 
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tillæg til denne tankegang, institutionelle teknologier, som er i 
overensstemmelse med denne tankegang. At håndtere og navi-
gere i relation til disse institutionelle teknologier ser ud til at væ-
re en opgave, som er vanskelig, hvis man er alene om den. Der-
udover er det et arbejde, som er langt mere komplekst og tvety-
digt end ’maskineriernes’ diskurser giver udtryk for, og ofte er 
dette omfattende forældrearbejde usynligt for skolen.     

I ’maskinerierne’ skabes et særligt sprog, som kommer til udtryk gennem ek-
sperters råd, udviklingsarbejder og konkrete teknikker, som dels skaber en 
række diskursive standarder for det ’gode (skole)forældreskab’ om involvering 
og dels gives der en række anbefalinger til praksisser, hvor indlejrede ambiva-
lenser, modsætninger og problemer ved disse standarder kun tematiseres som 
marginale stemmer i materialet. De stemmer har jeg kaldt ’ballade i maskine-
riet’, og de viser, at der ved siden af dominerende diskurser om læringsopti-
mering også er rum for moddiskurser, som problematiserer de dominerende 
diskurser.  

Jeg har problematiseret, hvordan det store fokus på og de øgede forventnin-
ger til forældre som agenter for børns læringsoptimering skaber en risiko for, 
at man overser, at forældreskab og forældres relationer til deres barn/børn 
også kan tænkes som en relation med en ’væren’-dimension. En relation, hvor 
børn og forældre er sammen, uden at der skal være fokus på, hvad der skal 
komme ud af det, de foretager sig sammen, andet end det, som børn og for-
ældre finder meningsfuldt at gøre med hinanden. Det er en dimension, som 
det store fokus på at opfordre og vejlede forældre til at involvere sig i ’familie-
lærings- og trivselsmaskinerierne’ hverken formår at tematisere, synes at være 
interesseret i eller ej heller er i stand til at give ord og sprog for. Det sker, 
uden at den implicitte snævre uddannelsesøkonomiske tænkning, som følger 
med og gøres produktiv gennem ’maskineriernes’ råd og vejledninger til for-
ældre, bliver problematiseret. Andre studier har vist, at der mangler en infra-
struktur for kritik (Paludan, 2012). En pointe, som mit studie også bekræfter. 
Kritik af den uddannelsesøkonomiske tænkning og dens konsekvenser for 
forældre forekommer enkelte gange i Skole og Forældres materialer særligt 
med brug af satiretegninger, men kun i meget begrænset omfang med brug af 
eller henvisning til ekspertviden.    

Endvidere har jeg med henvisning til en række andre studier argumenteret 
for, at ’maskineriernes’ råd og vejledninger kan anskues som klassebestemte 
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moralske værdier, dvs. værdier, der afspejler en række normer, som især for-
ældre fra middelklassen kan genkende sig selv i og/eller kan efterleve, fordi 
de har et kropsligt og materielt beredskab til at kunne udføre dette arbejde. 
Forældre med en middelklassebaggrund kan som Akselvolls (2016) forskning 
viser, i højere grad være på forkant med eller sortere i det, som valoriseres i 
samarbejdsrelationen, end forældre med en arbejderklassebaggrund. Med for-
ældreetnografierne har jeg søgt at vise, hvordan forældrene i varierende grad 
har kendskab til og orienterer sig i varierende grader efter disse moralske 
værdier, idet de har blik for, hvordan de skal bakke op om skolen og motivere 
barnet til at have lyst til skolearbejdet og til deltagelse i skolen. I sammenhæng 
med dette viser jeg, at det er meget slidsomt for alle forældrene, når barnet 
har det svært i skolen. Spørgsmålet, der kan stilles i den forbindelse, er, hvor-
vidt der er risiko for, at forældre til børn, der har det vanskeligt i skolen, på-
lægger sig selv skyld, når de ikke kan leve op til det moralske værdisæt, som 
’maskinerierne’ har fået indlejret i tænkningen omkring skole-hjem-
samarbejdet, og i forlængelse af dette, hvad det betyder for familielivet, når 
forældre arbejder på at leve op til dette værdisæt.  

Det kan mine analyser ikke fortælle noget definitivt om, men det er tydeligt, 
at følelser af skyld, skam og utilstrækkelighed følger forældres opmærksom-
hed, tanker og samarbejdspraksisser, når børn har det svært i skolen. Dette 
synes at belaste dem yderligere, udover at de i perioder oplever at stå meget 
alene med opgaven. Her ser det ud til, at det er bedre at være to om at dele 
opgaven end at være alene om den, hvilket også er en pointe i Akselvoll 
(2016) og Palludans (2012) arbejde. Det kalder på overvejelser om, hvordan 
skolen bedst støtter forældre, så de ikke oplever at stå alene med arbejdet og i 
samarbejdet. I forældreetnografierne har jeg søgt at vise, hvordan forældre 
oplever mulighederne for at blive støttet i deres arbejde på forskellige måder, 
og jeg har søgt at vise, at der ikke ser ud til, at der findes universelle løsninger. 
Afhandlingen viser, at der er behov for et professionelt blik hos lærere, ledere 
og rådgivere på, at skolen og forældrene hele tiden sammen må udvikle på 
differentierede samspilsformer. Der er også et behov for at skabe rammer for 
fortløbende professionel refleksion over, hvordan det muliggøres, at samspil-
let kan præges af ligeværdighed, gennemskuelighed og fleksibilitet, uanset 
hvem man samarbejder med, og det kræver kritisk refleksion over den ideolo-
giske kode og de institutionelle teknologier, som skole-samarbejdet aktuelt er 
indlejret i. Herunder om der er brug for at skabe større bevidsthed om famili-
en som en samfundsmæssigt institution, som særligt skal tage vare på kærlig-
hedsrelationerne (Knudsen, 2019). En bevidsthed, som kunne bidrage til et 
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større blik for ’væren-dimensionen’ i familielivet som væsentlig og værdifuld i 
sig selv og som noget, der ikke skal eroderes af opfordringer til konstant læ-
ringsoptimering.  
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Resumé 
Afhandlingen udforsker forestillinger om forældreskab, forældreskabspraksis-
ser og forældres relationer til deres børns skole og skoleliv, særligt ’når børn 
har det svært i skolen’. Den handler om politiske og kulturelle idealer og 
praksisser i relation til skole-hjem-samarbejde og sætter særligt fokus på, 
hvordan samarbejdet med skolen opleves, erfares og håndteres af forældre, og 
hvordan forældreskab gøres, når børn har det svært i skolen. Afhandlingen 
ser på forældres arbejde fra et hverdagssociologisk udgangspunkt, hvor foræl-
dres individuelt oplevede ambivalenser, følelsesmæssige investeringer og 
’bøvlet’ i hverdagen forstås i sammenhæng med samfundsmæssige foran-
dringsprocesser, skolepolitiske reformer og institutionelle ordner og organise-
ringer. Den teoretiske grundtone er inspireret af sociologen Dorethy Smiths 
institutionelle etnografi, hvorfra forældres arbejde i sammenhæng med sociale 
og samfundsmæssige styringsrelationer udforskes. Den empiriske udforskning 
er udført gennem en kombination af etnografisk feltarbejde i familie og sko-
lekontekst og dokumentanalyser med fokus på forestillinger om forældres ar-
bejde.    

Forskningsspørgsmålet som stilles i afhandlingen er: 
Hvordan kan forældres arbejde og mikro-politiske kampe beskrives og 
forstås i sammenhæng med samfundsmæssige, kulturelle og institutio-
nelle (op)fordringer til ’det gode forældreskab’? – belyst gennem, hvor-
dan forældre til børn, der har det svært i skolen, håndterer samarbejdet 
med skolen. 

Analyserne er struktureret gennem tre dele. 

Del 1: Forældreskab, skole-hjem-samarbejde og svære skoleliv - indledende sonderinger og 
afsæt. Denne del udgør bagtæppet for de senere empiriske analyser. Afhand-
lingens afsæt og relevans præsenteres.  Derefter redegøres for skole-hjem-
samarbejde og forældreskab historisk og aktuelt gennem tre forskellige aspek-
ter: skole-hjem-samarbejdets historie i Danmark, forandringer i barndom- og 
forældreskabs forestillinger og de senere års skolepolitiske reformer. Til sidst 
præsenteres og udfoldes afhandlingens metodologi. 
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Del 2: At gøre forældre til ressourcer. Policing af forestillingsverdener om ’det gode (sko-
le)forældreskab’. I denne del fremanalyseres forestillinger om ’det gode (sko-
le)forældreskab’ ud fra analyser af landsorganisationens Skole og Forældres 
råd og vejledninger til forældre.  

Del 3, Familieetnografier med fokus på samspilsformer mellem skole og hjem. Her sættes 
fokus på forældres arbejde ved at zoome ind på tre forskellige familier og 
forældrenes mikro-politiske kampe.  

Afhandlingen hovedpointer er: 
1) Forældres arbejde må forstås i relation til en historisk fremkomst af

en ideologisk kode for idealfamilien med en standard for forældre-
skabet, hvor forældre konstrueres som ressourcer i ’familielærings- og
trivselsmaskinerierne’. Den aktuelle standard for forældreskab igang-
sætter forskellige opfordringer til et hyperansvarligt forældreskab,
som alle forældre må forholde sig til, når de har børn, der går i skole.

2) Ressourcesproget om forældre ser ud til at medvirke til en individua-
lisering af ansvaret for børns vanskeligheder i skolen hos forældre.
Det medvirker til produktionen af forestillinger om, at forældre kan
fjernstyre børn, hvilket i praksis ofte får andre konsekvenser end de
tilsigtede intentioner i policysproget. Ressourcesproget om forældre
medvirker også til produktionen af bestemte følelser, som man bør
føle som forældre i skole-hjem-samarbejdet.

3) Fremkomsten af opfordringer til det hyperansvarlige forældre-
ansvar betyder, at forældre aldrig kan vide, hvornår de har gjort
det godt nok. Forældre arbejder intensivt på at forsøge at af-
kode og finde ud af, hvad der forventes af dem, og hvordan de
kan agere med et ’passende engagement’. Det kræver et inten-
sivt følelsesarbejde.

4) Forældres arbejde foregår på skolens præmisser, og forældre agerer
ud fra familielærings- og trivselsmaskineriernes dominerende diskur-
ser i hverdagslivet. Samtidig foregår der justering af de professionelle
indsatser og forventninger til forældre, når forældre bakker aktivt op
om involveringsdiskurserne og kan agere med ’et passende engage-
ment’ inden for disse diskurser i et meget intensivt samarbejde med
lærerne. På den ene side viser det, at skolen som institution har mu-
ligheder for at agere fleksibelt ift. forældre, men på den anden side
viser det, at forældre dermed stilles ulige, da det ikke er alle forældre,
der møder denne fleksibilitet.
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5) Forældres arbejde bliver til mikropolitiske kampe, når børn har det
svært i skolen, som både handler om kampe for at forbedre børnenes
hverdag, men også om at blive anerkendt som ’gode forældre’. Det er
et følsomt og slidsomt arbejde for alle forældre. Tumulten og ’bøvlet’
i familielivet, som opstår og intensiveres, når børn har det svært i
skolen, kan mindskes gennem skole-hjem-samarbejdet, når forældre
og børn mødes med fleksible og justerbare samspil. Men tumulten
kan også forstærkes gennem skole-hjem-samarbejdet, hvis forældre
oplever, at de ikke bliver mødt i ligeværdige samspil, så samarbejdet
risikerer at stivne i ufleksible samspil.

6) I trivsels- og familielæringens ’maskinerier’ mangler der blik
for, at familielivet har en ’væren’-dimension, som bør beskyttes
og værnes om. Når det dominerende fokus bliver en snæver
uddannelsesøkonomisk tankegang, skabes der i tillæg til det in-
stitutionelle teknologier, som er i overensstemmelse med den-
ne tankegang. At håndtere og navigere i relation til disse insti-
tutionelle teknologier ser ud til at være en opgave, som er van-
skelig, hvis man er alene om den. Derudover er det et arbejde,
som er langt mere komplekst og tvetydigt end ’maskineriernes’
diskurser giver udtryk for, og ofte er dette omfattende foræl-
drearbejde usynligt for skolen.

Afhandlingen viser at der er behov for et professionelt blik hos lærere, ledere 
og rådgivere på, at skolen og forældrene hele tiden sammen må have fokus på 
og udvikle på differentierede samspilsformer. Der er også behov for at skabe 
rammer for fortløbende professionel refleksion over, hvordan samspillet kan 
præges af ligeværdighed, gennemskuelighed og fleksibilitet, uanset hvem man 
samarbejder med. Dette kræver kritisk refleksion over den ideologiske kode 
og de institutionelle teknologier, som skole-samarbejdet aktuelt er indlejret i. 
Herunder om der er brug for at skabe større bevidsthed om familien som en 
samfundsmæssig institution, som særligt skal tage vare på kærlighedsrelatio-
nerne. En bevidsthed, som kunne bidrage til et større blik for ’væren-
dimensionen’ i familielivet som væsentlig og værdifuld i sig selv og som no-
get, der ikke skal eroderes af opfordringer til konstant læringsoptimering.  
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Summary 
The dissertation is a study of notions of parenthood, parenting practices and 
parents' relationships with their children's school and school life, especially 
‘when children have difficulties in school’. The dissertation studies  political 
and cultural ideals and practices in relation to school-home collaboration with 
focus on how the collaboration with the school is experienced and practiced 
by parents, and how parenting is done when children have difficulty in 
school. 

The main theoretical inspiration of the dissertation is everyday sociology, 
where parents' individually experienced ambivalence, emotional investments 
and the 'hassle' in everyday life are understood in the context of societal 
change processes, school policy reforms and institutional orders and organi-
zations. The perspective is inspired by the sociologist Dorethy Smith's institu-
tional ethnography, from which I explore parents' work from their points of 
view, but analyze and understand their work in the context of social and soci-
etal governance relations. The empirical study has been carried out through a 
combination of ethnographic fieldwork in family and school context and 
through document analyzes with a focus on notions of parents' work. 

The research question posed in the dissertation is: 
How can parents' work and micro-political struggles be described and under-
stood in the context of societal, cultural and institutional demands for ‘good 
parenting’? – illustrated through a study of how parents of children who have 
difficulty in school handle the collaboration with the school. 

The dissertation is structured through three parts. 
Part 1: Parenting, school-home collaboration and difficult school life - initial explorations 
and starting points. Here the relevance, and the research question are described. 
In Chapter 2, the dissertation's focus on school-home collaboration and 
parenthood is placed historically by showing three different aspects: the his-
tory of school-home collaboration in Denmark, changes in childhood and 
parenting ideas and recent Danish school policy reforms. Chapter 3 presents 
and unfolds the dissertation's methodology.  
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Part 2: Changing parents to become resources. Policing imaginary worlds about ‘good 
(school) parenting. In this part, notions of ‘good (school) parenting’ are analyzed 
based on documentary analysis of the national organization's ‘Skole og 
forældre’ guidelines for parents. 

Part 3: Family ethnographies with a focus on forms of interaction between school and home. 
This part shows parents’ work illustrated by analysis of three different fami-
lies and the parents’ micro-political battles. 

The main points of the dissertation are: 
1)Parents' work must be understood in relation to a historical emergence of
an ideological code for the ideal family with a standard for parenting, where
parents are constructed as resources in the 'family learning and well-being
machinery', which initiates various calls for hyper-responsible parenting that
all parents must relate to when they have children going to school.

2) The resource language about parents seems to contribute to an individuali-
zation of the responsibility for children's difficulties in school with parents. It
contributes to the production of notions that parents can remotely control
children, which in practice often has other consequences than the intended in
the policy language. The resource language about parents also contributes to
the production of certain emotions, which parents’ should feel in the school-
home collaboration to be ‘good parents’.

3) The calls for the hyper-responsible parental responsibility means that par-
ents never know when they have done well enough. Parents work intensively
to try to decode and find out what is expected of them and how they can act
with an 'appropriate commitment'. It requires intense emotional work.

4) Parents’ work takes place on the school's premises, and parents act on the
basis of the ‘family learning and well - being machines' dominant discourses
in everyday life. At the same time, the efforts and expectations of parents are
adjusted when parents actively support the discourses of involvement and can
act with ‘appropriate comitment’ within these discourses in a very intensive
collaboration with the teachers. On the one hand, it shows that the school as
an institution has the opportunity to act flexibly in relation to parents, but on
the other hand, it shows that parents are treated unequally, since all parents
do not encounter this flexibility.
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5) Parents' work turns into micro-political struggles when children have diffi-
culties in school. Struggles to improve the children's everyday lives, but also
about being recognized as ‘good parents’. It is a sensitive and tiring job for all
parents. The tumult and 'hassle' of family life, which arises and intensifies
when children have difficulties in school, can be reduced through school-
home collaboration, when parents and children meet with flexible and adjust-
able interactions. But the tumult can also be intensified through the school-
home collaboration, if parents experience that they are not met in equal inter-
actions, and the collaboration risks stiffening in inflexible interactions.

6) In the ‘machinery’ of well-being and family learning, there is a lack of un-
derstanding that family life has a ‘being’ dimension, which should be protect-
ed and safeguarded. When the dominant focus becomes a narrow educational
economics mindset, there are established institutional technologies that are
consistent with this mindset. Dealing with and navigating in relation to these
institutional technologies seems to be a task that is difficult if one is a single
parent. In addition, it is a work that is far more complex and ambiguous than
the discourses of the 'machinery' expresses, and often this extensive parenting
work is invisible to the school.

The empirical study shows, that there is a need among teachers, leaders and 
counselors to understand that the school and the parents must constantly fo-
cus on and develop differentiated forms of interaction toward the corpora-
tion. There is also a need to create a framework for continuous professional 
reflection on how to enable the interaction to become equal, transparent and 
flexible, regardless of who one collaborates with, and this requires critical re-
flection on the ideological code and institutional technologies, which the 
school collaboration is currently embedded in. This includes questioning 
whether there is a need to create greater awareness of the family as a societal 
institution, which must take special care of the love relationships. An aware-
ness that could contribute to a greater view of the ‘being dimension’ in family 
life as essential and valuable in itself and as something that should not be 
eroded by calls for constant learning optimization.  



329 

Litteratur: 

Aabrandt, S (2005): Forældreguide om læringsstile. Frederikshavn: Dafolo. 

Aabro, C. (2016): Koncepter i pædagogisk arbejde. Hans Reitzels Forlag.  

Aamann, I.C. (2017): Kampen for det sociale renommé: Forældreskab og forebyggelse i et 
klasseperspektiv. Ph.d. afhandling. Roskilde: Roskilde Universitet. 

Aarseth, H. (2014): Lyst til læring eller “fit for fight”? Middelklassefamiliens lærings-
kulturer. I: Harriet Bjerrum Nielsen. (red). Forskjeller I klassen. Nue perspek-
tiver på kjønn, klasse og etnisitet. Universitetsforlaget.  

Ahmed, S (2004): The Cultural Politics of the emotions. Edinburgh University 
Press 

Aili, C. & Hjort, K. (2010): Prioriteringskompetens - konkurrerande välfärdsprincipper 
och nya krav på lärarprofessionen" in Brante & Hjort (ed): Dilemman i skolan - aktuelle 
utmaninger och professionella omställingar. Kristianstad: Kristianstad University 
Press.  

Akselvoll, M.Ø. (2018): Så kommer de andre med deres fine retter og så står jeg bare 
der med den åndssvage pizza" - symbolske grænser imellem forældre i det sociale liv i folke-
skolen. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, nr. 3., s. 225-241. 

Akselvoll, M.Ø. (2016): Folkeskole, forældre, forskelle. Skole-hjem-samarbejde og for-
ældreinvolvering i et klasseperspektiv. Ph.d.-afhandling v/Institut for Mennesker og 
teknologi, Roskilde Universitet 

Akselvoll, M.Ø. (2015): Det digitaliserede skole-hjem-samarbejde i et forældreperspektiv 
– om forældres forskellige involveringsstrategier på Forældreintra. Dansk Pædagogisk
Tidsskrift

Alasuutari, Maarit & Karila, Kirsti. (2009). Framing the Picture of the Child. Chil-
dren & Society. 24. 100 - 111.  

https://forskning.ruc.dk/da/publications/kampen-for-det-sociale-renomm%C3%A9-for%C3%A6ldreskab-og-forebyggelse-i-et-
https://forskning.ruc.dk/da/publications/kampen-for-det-sociale-renomm%C3%A9-for%C3%A6ldreskab-og-forebyggelse-i-et-
https://forskning.ruc.dk/da/persons/ica/publications/


330 

Alveson, M. og Skjöldberg, K. (2009): Reflexive Methodology. New Vista for Qual-
itative Research. Second Edition. SAGE Publications Ltd.  

Andersen, L.B. (2011): Kan du finde ud af at være forælder på den en rigtig måde? I: 
Skolebørn, nr. 4. Skole og Forældre.  

Andersen, N.C. (2012): Et fremadrettet tilbageblik. I: Skolebørn, nr. 6. Skole og 
Forældre.  

Andersen, N. C. (2016): Skole og Forældre – et strejftog gennem historien fra 
1990’erne til 2010’erne. Udgivet af Skole og Forældre.  

Andersen, P. og Schelde, M. (2002): Hvordan lærer dit barn?: en forældreguide om de 
mange intelligenser i skole og institution. Frederikshavn. Dafolo.  

Andersen, Østergaard (1998): Forestillinger om og billeder af børn og barndom. I: 
Bjerg, Jens (red). Pædagogik – en grundbog til et fag. Pædagogisk bogklub. 
Hans Reitzels Forlag. København.  

Andersen, Peter Østergaard (2013): Pædagogiske læreplaner, dokumentation og eva-
luering. København: Hans Reitzels Forlag,  

Andenæs, A. (2011): Chains of care: Organisering the everyday life of young children 
attending day care. Nordic Psychology. 63 (2), 46-67.  

Andreasen, K. E, Rasmussen, A og Rasmussen, P (2013): Hvad er ”bedre”? 
Kommentar til regeringens udspil til folkeskolereform. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 
Nr.1. Tema: Historien om en bebudet folkeskolereform.  

Angrosino, M.V. and Mays de Perez, K.A. (2000): Rethinking Observation: From 
Method to Context. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., Eds., Handbook of 
Qualitative Research, 2nd Edition, Sage, Thousand Oaks, 673-702 

Bach, D. (2011): Overskudsfamilier – om opdragelse, forbundethed og grænsætning 
blandt velstående familier i Danmark. Ph.d. afhandling ved Institutut for Pædago-
gik. DPU. Aarhus Universitet.  



331 

Bach, D. (2016): Ambitious parents as ideal or disorder: doing good parenthood in 
Denmark and Singapore. I A. Sparrman, A. Westerling, J. Lind, & K. I. Dannesboe 

(red.), Doing good parenthood: ideals and practices of parental involvement 
(s. 53-64). Palgrave Macmillan 
 
Bach, P.(1999): Folkeskolen og dens styrelse set med en forældreforenings øjne I: Selska-
bet for Dansk Skolehistorie's årbog 1999. 
 
Bajric, M.H (2017): Når kontaktforældre sætter kursen for forældreinvolvering – om 
styring, magt og klasse. Speciale. Kandidat i pædagogik. Syddansk Universitet. 
Det humanistiske fakultet.  
 
Ball, S.(2008): The education debate. Policy Press. 
 
Baviskar, S., Dyssegaard, C., Egelund, N, Lausten, M., og Lynggaard, M 
(2014): Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. 1. januar. 2014. Institut for 
pædagogik og uddannelse. Århus Universitet.  
 
Beck-Jørgensen, B (1992): Hverdagslivet – mellem selvfølgelighed og uforudsigelighed. I: 
Kvinder, køn og forskning. Årg. 1, nr. 2. 1992.  
 
Bech-Jørgensen, B (1994): Når hverdag bliver til hverdag. Akademisk forlag.  
 
Bech-Gernsheim, E (2002): Reinventing the family. In search of new lifestyles. Cam-
bridge. Polity Press.  
 
Bech-Gernsheim, E (1992). Everything for the child – for better og worse? I: Björn-
berg, U. (red): European Parents in the 1990’s – contradictions and compari-
sons: New Brunswick: Transaction Publishers. 
 
Bengtsson, T.T(2007): Pensumlitteratur på pædagoguddannelsen om identifikation af 
social udsatte børn. København: SFI.  
 
Bjerre, S. (2015): Guide til hjernetræning. Online version af Skolebørn, nr. 3, 
2015. Skole og Forældre.  
 
Blumer, H. (1954) “What is Wrong with Social Theory?” American Sociological Re-
view, 19: 146-58. 
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/dil-bach(46c03642-c9b5-4d5b-bd0f-55d84dce58d1).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/ambitious-parents-as-ideal-or-disorder(a2f4c3ca-c096-47ba-a6ad-fcfb92cda90a).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/ambitious-parents-as-ideal-or-disorder(a2f4c3ca-c096-47ba-a6ad-fcfb92cda90a).html


332 

Blumer, Herbert (1969): Symbolic Interaction: Perspective and method. Berkeley. 
University of California Press.  
 
Bonke, J.(2009): Forældres brug af tid og penge på deres børn. Rockwool Fondens 
Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. 
 
Bonke. J og Christensen A. W. (2018). Hvordan bruger danskerne tiden? Gylden-
dal og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 
 
Bourdieu, P. (1984): Socialt rum og symbolsk magt: I: Caellewaert S. mfl. Bourdi-
eu, P. Centrale tekster indenfor sociologi og kulturteori. Akademisk forlag.  
 
Bourdieu, P. (1999): Understanding. I: Bourdieu. et al.The Wheight of the 
world, Social Suffering in Contemporary Society. Polity Press.  
 
Brinkmann, S. (2013): Kvalitativ udforskning af hverdagslivet. København, Hans 
Reitzels Forlag.  
 
Brinkmann, S. (2010): Etik i en kvalitativ verden. I: Brinkmann, S. og Tanggaard, 
L. (red). Kvalitatative metoder. København. Hans Reitzels Forlag.  
 
Breimo, Janne P (2015):Rehabilitering. Samordningsproblematikk sett fra et ståsted. I 
Karin, Widerberg (red.) I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjo-
nell etnografi. (79– 100). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
 
Brodersen, M. og Brown, R. (2021): Hjemmeskole under Corona – mellem familie-
længsel og familiefængsel. Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 2. s. 31 – 51.  
 
Brown, R. (2017): Klasset Lyst. Skolens organiseringsformer læst som værdikampe og 
affektiv økonomi. Aarhus Universitet. 
 
Buus, A. M., Rasmussen, P., Wiberg, M., Hamilton, S. D. P., & Thomsen, U. 
N. (2011). Når evidens møder den pædagogiske hverdag. Del 1. Institut for Uddan-
nelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 
 
Bøttcher L., Kousholtm D., Winther-Lindquist, D. (2019): Indledende refleksio-
ner over analyseprocesser og kvalitetsdimensioner. I: Bøttcher L., Kousholtm D., Win-
ther-Lindquist, D.(red). Kvalitative analyseprocesser med eksempler fra det 
pædagogisk psykologiske felt. Samfundslitteratur.  



333 

 
Bæck, U.D.K.(2010) 'Parental Involvement Practices in Formalized Home-School Co-
operation', Scandinavian Journal of Educational Research, 54: 6, 549 — 563 
 
Carboni, M. (2013a): Lektier virker ikke. Hvad gør vi så. Forskere: Nytænk lektier. 
I: Skolebørn. Nr. 3. Skole og Forældre.  
 
Carboni, M. (2013b): Har du lektier for? (… jeg orker næsten ikke, hvis du siger ja) I: 
Skolebørn nr. 3. Skole og Forældre.  
 
Carboni, M. (2013c): ”Almindelige lektier er lidt nederen, men det her var fedt”. I: 
Skolebørn nr. 3. Skole og Forældre.  
 
Carboni, M. (2013d): Jamen, hvad skal vi så? I : Skolebørn nr. 3. Skole og For-
ældre.  
 
Carboni, M: (2013e): Tips til sommerferien. – og resten af året. Grib chancen for læring 
i hverdagen. I: Skolebørn, nr. 3. Skole og Forældre. 
  
Christiansen, R.B., Engsig, T.T. og Schrøder, V. (2020). Redaktionel indledning. 
I. Tema: Forældresamarbejde en udfordring for læreruddannelsen  
og et vilkår for skolen. Studier i læreruddannelse og profession. Årg. 5. nr. 1 
 
Carboni, M. (2013f): B.S. Christiansen til skoleforældre. ”Lær jeres børn at konfrontere 
deres frygt”. I: Skolebørn. Nr. 5. Skole og Forældre.  
 
Carboni, M. (2014): Hjerneforsker: Sæt den teoretiske viden i spil. I: Skolebørn, nr. 
4. Skole og Forældre.  
 
Carboni, M. (2014b): Inddragelse af forældre forbedrer elevernens trivsel. I: Skolebørn. 
nr. 2. Skole og Forældre. s. 18-19. 
 
Carboni, M. (2014c): Xinxin. ”Danske børn snydes for vigtige valg i livet”.. I: 
Skolebørn, nr. 4. Skole og Forældre. s. 26-29 
 
Carboni, M. (2014d): Børnene svigtes, mens de voksne snakker. I: Skolebørn, nr. 2. 
Skole og Forældre. s. 22-23 
  



334 

Carboni, M. og Halberg, E. (2014): Elever trives bedre i skolen når… I: Skole-
børn, nr. 2. Skole og Forældre. s- 12-13 
  
Carboni, M. og Halberg, E. (2014b): Undersøg hvad der virker. I: Skolebørn. Nr. 
2. Skole og Forældre. s.10 -11 
  
Carboni, M. (2015): Forældre mangler information om inklusionen I: Skolebørn. nr 
2. Skole og Forældre.  
 
Christensen, A (2017): Den problematiske tid – En institutionel etnografi om folkesko-
lelæreres arbejdsliv gennem tid og rum. Ph.d. afhandling. Ph.d. skolen for menne-
sker og teknologi.. Roskilde Universitet.  
 
Christensen, F. og Skov, P. (2016): Når forældre søger hjælp – en analyse af brevkas-
sespørgsmål til Skole og Forældres forældrerådgivning. 2013-15. Forlaget Skolepsyko-
logi som blå serie.  
 
Christensen, K. S. (2020). Vanskelige forbindelser. En institutionel etnografi om børns 
bevægelser fra børnehave til skole. Årnus Universitet. 
 
Christensen, S. og Ørberg. J.W.: (2015): Kommentar.Privatundervisningen kaster sin 
skyggen ind over Danmark. Asterisk. December.  
 
Clarke, A. (2005): Situationel analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn. 
SAGE.  
 
Clark, C (1990): Emotions and Micropolitics in Everyday Life: Some Patterns and Par-
adoxes of “Place”. I: Kemper, T. (eds.) Research Agendas in the Sociology of 
Emotions. State University of New York Press.  
 
Coninck-Smith, N.D, Rasmussen L.R., Vyff, I. C. (2015): Da skolen blev alles : 
Tiden efter 1970. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, Dansk skolehistorie. Bind 
5). 
 
Dahler-Larsen, P. (2005): Dokumenter som objektiveret social virkelighed. i M Järvi-
nen & N Mik-Meyer (red), Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk Perspek-
tiv. Hans Reitzels Forlag, København, s. 235-254 
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/ning-de-conincksmith(dfa31f4a-cb2e-4504-b808-780c92e3e4fc).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/lisa-rosen-rasmussen(61b12d14-91a6-4ccb-ad07-fc7bb3e78b48).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/ning-de-conincksmith(dfa31f4a-cb2e-4504-b808-780c92e3e4fc)/publications/da-skolen-blev-alles(197e72e6-7471-4ad5-9857-32e5441a2822).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/ning-de-conincksmith(dfa31f4a-cb2e-4504-b808-780c92e3e4fc)/publications/da-skolen-blev-alles(197e72e6-7471-4ad5-9857-32e5441a2822).html


335 

Daly, K. and Dienhart, A. (1998): Navigating the family domain. I: Grills S. (ed.). 
Doing Etnographic Research. SAGE.   
 
Damkjær, M.S.(2016): Medialiseret forældreskab i overgangen til familielivet. I. Hjar-
vard, S. (red): Medialisering. Mediernes rolle i social og kulturel forandring. 
Hans Reitzels Forlag.   
 
Damkjær, M.S. (2017): Medialiseret forældreskab : digitale mediers rolle i overgangen til 
forældreskabet. Ph.d. afhandling. Aarhus Universitet, Institut for Kommunika-
tion og Kultur – Medievidenskab. 
 
Dannesboe, K. I (2012) .Passende engagement og (u)bekvemme skoleliv : et studie af 
børns navigationer mellem skole og familie. Ph.d. Afhandling. Emdrup : Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.  
 
Dannesboe, K.I. (2012b): Børnepolitisk kommentar. Slip forældrene fri. Afstem 
forholdet mellem skole og hjem. I: Skolebørn, nr. 6. Skole og Forældre. 
 
Dannesboe, K.I, Ravn, B., Kryger, N, Palludan, Charlotte (2012): Hvem sagde 
samarbejde? Et hverdagslivsstudie af skole-hjem-relationer. Aarhus Universitetsforlag.  
 
Dannesboe, K.I (2015): Forældre som ambassadører? I: Dansk Pædagogisk Tids-
skrift. Nr. 4. s. 7 -15.  
 
Denzin, N. and Lincoln, Y. (2000): The Discipline and Practice of Qualitative Re-
search. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., Eds., Handbook of Qualitative Re-
search, Sage, Thousand Oaks, 1-32. 
 
Dermott, Esther (2008): Intimate Fatherhood: A sociological analysis. London. 
Routledge.  
 
Desforges C. og Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental 
support and family education on pupil achievements and adjustment: A literature review. 
Forskningsrapport RR433, Dept. for Education and Skills, United Kingdom 
 
DeVault, M. (1991): Feeding the Family. The Social Organization of Caring as Gen-
dered Work. The University of Chicago Press. Chicago and London. 
  

https://pure.au.dk/portal/da/persons/maja-sonne-damkjaer(d33e6078-09de-4817-b149-82e10fc30497)/publications/medialiseret-foraeldreskab(d74b6c36-0c1c-485c-8ded-b4ddf52a1248).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/maja-sonne-damkjaer(d33e6078-09de-4817-b149-82e10fc30497)/publications/medialiseret-foraeldreskab(d74b6c36-0c1c-485c-8ded-b4ddf52a1248).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/karen-ida-dannesboe(39cf9b05-d948-4f6e-92ef-0d90311580dc).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/karen-ida-dannesboe(39cf9b05-d948-4f6e-92ef-0d90311580dc)/publications/passende-engagement-og-ubekvemme-skoleliv(1a53d2b6-b2af-4858-8afb-6ce0c123eabc).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/karen-ida-dannesboe(39cf9b05-d948-4f6e-92ef-0d90311580dc)/publications/passende-engagement-og-ubekvemme-skoleliv(1a53d2b6-b2af-4858-8afb-6ce0c123eabc).html


336 

Dencik, L. (1999): Små børns familieliv: som de formes i samspillet med den udenomfa-
miliære børneomsorg. et komparativt nordisk perspektiv: I: 
 Børn og familie i det postmoderne samfund. Dencik, L. & Jørgensen, P. S. 
(red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 245-272  
 
Det Kriminalpræventive Råd (2014): Forældrefiduser – aktivitetsgrupper. Udgivet 
af Det Kriminalpræventive råd.  
 
Donzelot, J. (1997): The policing of families. Pantheon. A division of Random 
House.  
 
Douglas, Mary (1986): How institutions think. Syracuse University Press, New 
York.  
 
Dyson, A. (1999). Inclusion and Inclusions: Theories and Discourses in Inclusive Edu-
cation. In H. Daniels & P. Garner (eds), Inclusive Education (pp. 36–53). 
London: Kogan Page. 
 
Dyssegaard, C.B. & Egelund, N. (2016). Systematisk kortlægning om forældreinvol-
vering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos socialt udsatte børn og unge i dag-
tilbud og skole. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 
DPU, Aarhus Universitet. 
 
Egelund, N (2003): De mangfoldige elever I: Ole Hansen (Red): Skolens rumme-
lighed – fra ide til handling. (s. 37 -56). København: Undervisningsministeriet.  
 
Egelund, T (2006): Styrkelse af forældreansvaret? I: Egelund. T. og Böcker Jakob-
sen, T (red). Behandling i socialt arbejde. Begreb og praksis. København, 
Hans Reitzels Forlag.  
 
Ehn, Billy og Löfgreen, Orvar (2006/2001): Kulturanalyser. Klim.  
 
Ehn, B. og Ehn, S. (1977): En polsk familj. Tidens Forlag,  
 
Ehn, B, og Klein, B (1994): Från erfarenhet til text. Om kulturvetenskapelig reflexi-
tet. Carlsson Bokförlag.  
 
Ehn, B(2003/1984): Skal vi lege tiger. Børnehaveliv fra en kulturel synsvinkel. Klim.  
 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/lade
https://forskning.ruc.dk/da/publications/sm%C3%A5-b%C3%B8rns-familieliv-som-de-formes-i-samspillet-med-den-udenomfam
https://forskning.ruc.dk/da/publications/sm%C3%A5-b%C3%B8rns-familieliv-som-de-formes-i-samspillet-med-den-udenomfam
https://forskning.ruc.dk/da/persons/lade/publications/?page=1


337 

Ejersbo, S. (2013): Forældre fremmer fælleskabet. I Skolebørn, nr.2. Skole og For-
ældre. s.15-16 
 
Elias, N. (2000/1934): The Civilizing Process. Oxford: Blackwell.  
 
Ellis, C. (1995). Final Negotiations: A Story of Love, Loss, and Chronic Illness. Phil-
adelphia: Temple University Pres 
 
Ellis, C. & Bochner, A (2016) Evocative Autoethnography: Writing Lives and Telling 
Stories. New York: Routledge 
 
Emerson, RM, Messinger, SL (1977) The micro-politics of trouble. Social Pro-
blems 25(2): 121–134. 
 
Engelund, C. (2002): Skole og Forældres landsmøde. Skolebørn, nr. 1, Skole og 
Forældre.  
 
Epstein, J. (2001)). School, family, and community partnerships: Preparing educators 
and improving schools. West view. 
 
Faircloth, C., Hofmann, D and Layne, L (eds) (2013): Parenting in Global per-
spective: Negotiating Ideologies of Kinship, Self and Politics. Routlegde. London and 
New York, pp. 1- 19.   
 
Faircloth, Charlotte (2013): Militant Lactivism? Infant feeding and maternal ac-
countalibility in the UK and France. Berghagn Books. Oxford and New York, 
 
Faircloth, Charlotte (2014a): Intensive Parenting and the Expansion of parenting. I: 
Lee, E, Bristow, J, Faircloth, C and Macvarish, Jan (2014): Parenting Culture 
Studies. Palgrave Macmillan. London.  
 
Faircloth, Charlotte (2014b): Intensive Fatherhood? The (Un)involved Dad. I: Lee, 
E, Bristow, J, Faircloth, C and Macvarish, Jan (2014): Parenting Culture Stud-
ies. Palgrave Macmillan. London.  
 
Finansministeriet (2010): Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre organise-
ring og styring. Albertslund. Rosendahl-Schultz Distribution.  
 
Finch, J. (2007): Displaying families. Sociology. Vol. 41, No. 1, s. 65-81  



338 

 
Folkeskoleforældre (2017): Børn holdes som økonomiske gidsler. Opslag på face-
booksiden folkeskoleforældre. 14 november. 2017.  
 
Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet (2017): Nationale test – 
Information til forældre. Fokus kommunikation og undervisningsministeriet.  
 
Fontana, A., & Frey, J. H. (2000). The interview: From structured questions to negoti-
ated text. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative 
research (2nd ed., pp. 645-672). Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Forsberg, L. (2007): Homework as serious familily business: Power and Subjectivity in 
negotiations about school assignments in Swedish families. British Journal of Sociology 
of Education. Vol. 28, No. 2. S. 209 -222.  
 
Forsberg, L. (2009): Involved Parenthood – Everyday lives of Swedish middleclass fami-
lies. Ph.d.-dissertation. Linköbing University. Department of Child Studies.  
 
Forældrebrevkassen (2013): Lektielæsning i weekenden. I: Skolebørn. Nr. 3. Skole 
og Forældre  
 
Forældreorganisationen Skole og Samfund (2008): Forældreguide matematik. 
Udgivet af forældreorganisationen Skole og Samfund.   
 
Francis, Ara (2012a): The Dynamics of Family Troble: Middle-Class Parents whose 
Children have Problems. Journal of Contemporary Ethnography 41(4) 371-401. 
SAGE.  
 
Francis, Ara (2012b): Stigma in an era of medicalization and anxious parenting: How 
proximity and culpalpability shape middle-class parents’ experience of disgrace. Sociology 
of Health and Illness. Vol 34. No. 6, pp. 627-942.  
 
Francis, Ara (2015): Family Trouble. Middle-Class Parents, Children’s Problems, and 
the disruption of everyday life. Rutgers University Press. New Brunswick, New Jer-
sey, and London.  
 
Frovin, S. (2013): Spidsrod gennem hverdagen. I: Skolebørn, nr. 3.  
 
Frovin, S. (2015): Tema om inclusion. I: Skolebørn, nr. 2. Skole og Forældre.  



339 

 
Gardiner, M (2014): Marxisme, modernitet og utopi. I: Jacobsen, M.H og Kristian-
sen, S.: Hverdagslivet. Sociologier om det upåagtede. Hans Reitzels Forlag.  
 
George. M. Dorothy (1967): Hogarth to Cruikshark: Social Change in graphic satire. 
Allen Lane. The Penguin Press London.  
 
Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books 
 
Gilliam, L. og Gulløv, E (2012): Civiliserende institutioner – om idealer og distinktio-
ner i opdragelsen. Aarhus Universitetsforlag.  
 
Gilliam, L. (2016): ’Nødvendighedens pædagogik’: Optimeringskrav møder det gode fæl-
lesskab i velfærdssamfundet. I: Tidsskriftet Antropologi, Nr. 73, 05, s. 59-82. 
 
Griffith, A. and André-Bechely, L. (2008): Institutional technologies. I: DeVault. 
M. People at Work. New York Press.  
 
Goffman, E. (1959): The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday Anchor 
Books, Doubleday, Garden City. 
 
Göransson, K. (2011). Ethnographic Family Research: Predicaments and Possibilities 
of Doing Fieldwork on Intergenerational Relations in Singapore. Journal of Compara-
tive Family Studies, 42(6), 903-918. 
 
Grumløse, S.P (2014): Den gode barndom – dansk familiepolitik. 1960 – 2010 og 
forståelsen af småbarnets gode liv. Ph.d. afhandling. Institut for Psykologi og Ud-
dannelsesforskning, Roskilde Universitet.   
 
Gubrium, J. F. and J. A. Holstein (2000). Analyzing interpretive practice. In N. K. 
Denzin and Y.S. Lincoln (Eds.) Handbook of qualitative research (2nd ed.) 
Thousand Oaks, CA: Sage.  
 
Gullestad, M (1984): Kitchen-Table Society. A casestudy of the family life and friend-
ship of young working-class mothers in urban Norway. Universitetsforlaget.  
 
Gullestad, M (1989): Kultur og hverdagsliv. På sporet af det moderne Norge. Universi-
tetsforlaget.  
 



340 

Gulløv, Eva (2013): Børneopdragelse i et komparativt perspektiv. I: Ankerstjerne, 
Trine of Brostrøm, Stig. Håndbogen til pædagoguddannelsen. Hans Reitzels 
Forlag. København.   
 
Hacking, I. (2006): Making Up People. London Review of Books.  
 
Hagensen, M.W (2015): Du og din barns skole: Hejgaard, J. og Carlsen, H.B. 
(2015): Mit barn skal i skole. Forældrehåndbogen. Mejeriforeningen. s. 48 -55.  
 
Hagensen, M.W.(2013): Leder. I Skolebørn nr. 3. Skole og Forældre. 
 
Halberg, E. (2014): Gentænk mobningen. I. Skolebørn, nr. 2, Skole og Forældre. 
s. 6-9.   
 
Halse, J.A. og Rasmussen, K. (2008): Kritiske og krævende forældre i skolen. Århus: 
Dansk Pædagogisk tidskrift.  
 
Hammersley, M. og Atkinson, Paul. (2007). What is ethnography? Ethnography, 
Principles in practice (3rd ed., pp. 1-19). New York, NY: Routledge 
 
Hansen, S.J (2013): At komme fra ”udkanten”. Om sted, stedsyn og unges uddannelses-
strategier i et socialt rum under forandring – belyst gennem et casestudie af Hirtshals en 
havneby på den nordjydske vestkyst. Ph.d.-afhandling. Det humanistiske fakultet. 
Københavns Universitet.  
 
Hansen, A.T., Wüst, M, Andersen, A.H, Fentz H.N, Simonsen, M. og Tril-
lingsgaard T. (2020): Dit Første Barn – Evaluering af et universelt forældrekursus ud-
budt til førstegangsforældre i Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje. København, VI-
VE.  
 
Harrits, G. S., & Møller, M. Ø. (2016). Forebyggelse og bekymring: i professionel 
praksis. Hans Reitzels Forlag. 
 
Hastrup, K. (1992): Den antropologiske forbløffelse. Gyldendal.  
 
Hays, S. (1996): The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven and Lon-
don. Routlegde.  
 



341 

Hein, N. (2016): New perspectives on the positionering of parents in children’s bullying at 
school. British Journal of Sociology of Education. Routledge.  
 
Hein, N. (2012). Forældrepositioner i elevmobning. Ph.d. Afhandling. DPU. Aarhus 
Universitet.  
 
Hejgaard, J. (2008): Mit barn skal i skole. Forældrehåndbogen. Mejeriforeningen.  
 
Hejgaard, J. og Carlsen, H.B. (2015): Mit barn skal i skole. Forældrehåndbogen. 
Mejeriforeningen.  
 
Heller, A. (1984): Everyday life. London. Routledge & Kegan Paul.  
 
Heller, A. (1989): The Social reproduction of organization and culture. London. Sage.  
 
Helms, S. (2017). (U)synlig evaluering i skolen: et studie af elevplanens rekontekstualise-
ring i praksis. Roskilde Universitet. 
 
Hjarvard, S. (2016). Indledning. I: S. Hjarvard (red.), Medialisering: Mediernes 
rolle i social og kulturel forandring (s. 7-15). Hans Reitzels Forlag 
 
Hjort, K. (2001): Moderniseringen af den offentlige sektor. Frederiksberg,: Forlaget 
Samfundslitteratur.  
 
Hochschild, A.R. (1979):’Emotion work, feeling rules, and social structure’. The 
American Journal of Sociology. 85(3), 551-575. 
 
Hochschild, A.R. (2012): The Managed Heart. Commercialization of human feeling. 
University of California Press.  
 
Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., Henriksen, P. E. W., Kjær, C., Meilstrup, 
C., Nelausen, M. K., Nielsen, L., Rayce, S. L. B., & Due, P. (2011). Psykisk 
mistrivsel blandt 11-15 årige: - bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed. Sund-
hedsstyrelsen. 
 
Hougaard, B. (2000): Curling-forældre og service-børn. Debat om vort børnesyn. Hou-
gaards Forlag. 
 



342 

Hyldal, C.(2014): Kommuner svigter ordblinde børn. www.dr.dk. udgivet den 18 
april.  
 
Hjort, K. (2001): Moderniseringen af den offentlige sektor. Frederiksberg,: Forlaget 
Samfundslitteratur- 
 
Højholt, C. & Røn Larsen, M. (2016): Sociale intenventioner og konflikter i skolelivet 
I: Social Intervention: Meningsfuld indgriben i menneskers liv. Krøjer, J. & 
Dupret, K. (red.). Frederiksberg: Frydenlund Academic, 
 
Højholt, C. (red.) (2011): Børn i vanskeligheder: - Samarbejde på tværs. Dansk Psy-
kologisk Forlag 
 
Jack, K. (2012). Far og mor med i skole. I: Skolebørn, nr. 3. Skole og Forældre. S. 
13-15 
 
Jacobsen, M.H og Kristiansen, S. (2014): Hverdagslivet. Sociologier om det upåagte-
de. Hans Reitzels Forlag.  
 
James, A. and Prout, A. (1998): Theorising childhood. Oxford. Polity Press.  
 
Johansen, L.E. og Carboni, M. (2013): Hjælp dit barn – skabt sammenhold i klas-
sen. I: Skolebørn, nr. 4. Skole og Forældre. s. 24-25 
 
Juhl, Pernille (2014): På sporet af det gode børneliv – samfundets bekymring og børns 
perspektiver på problemer i hverdagslivet. Ph.d. Afhandling. Ph.d. programmet 
Hverdagslivets Socialpsykologi. Institut for Psykologi og Uddannelsesforsk-
ning. Roskilde Universitet. 
 
Juhl, P. (2016). Parenting on the edge: Ideals and Practices of Parental Involvement. I A. 
Sparrman, A. Westerling, J. Lind, & K. I. Dannesboe (red.), Doing Good 
Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement (s. 41-52). Palgrave 
Macmillan. Studies in Family and Intimate Life.  
 
Järvinen, M. og Mortensen, N. (2002): Det magtfulde møde mellem system og klient: 
teoretiske perspektiver. I: Järvinen, M., Larsen, J.E. og Mortensen, N. Det magt-
fulde møde mellem system og klient. Magtudredningen. Aarhus Universitets-
forlag.  
 

http://www.dr.dk/
https://forskning.ruc.dk/da/persons/charh
https://forskning.ruc.dk/da/persons/mrl
https://forskning.ruc.dk/da/persons/mrl/publications/


343 

Jørgensen, L.A (2011): Lektiefri Skole I: Skolebørn. Nr. 6. Skole og Forældre.  
 
Jørgensen, P.S. (2017): Robuste børn. Giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv. 
Kristeligt Dagblads Forlag. 
 
Karparschof, B (2015): Den kvalitative undersøgelsesform særlige kvaliteter. I: 
Brinkmann, S. og Tanggaard, L. Kvalitative metoder. En grundbog. 2. udga-
ve. København, Hans Reitzels Forlag. 
 
Keilow, M. Holm, A, Bagger, S og.Henze-Pedersen, S. (2014): Trivselsmålinger i 
folkeskolen. En pilotundersøgelse. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd.  
 
Khawaja, I. og Knudsen, H. (2015) Bekymringssamtalen : da skolen blev facilitator 
af forældresamarbejde om elevens selvinklusion. I: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, 
Bind 63, Nr. 4, 5, 01.12.2015, s. 43-52. 
 
Kjellberg, I. (2015): Eldreomsorg. Omsorgssvikt som klagearbejd. I Widerberg, Ka-
rin (2015). En invitasjon til institusjonell etnografi, I: Karin Wider-
berg (red.), I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen 
Damm Akademisk.  
 
Kjær, Bjørg og Dannesboe, Karen Ida (2016): PPR’s konsultative funktion: Føl-
somme relationer og professionelle identiteter på spil I: Paedagogisk Psykologisk Tids-
skrift, Bind 53, Nr. 1, 2016, s. 53-74. 
 
Kjær, T.F (2013): ”Jamen, det stod da ellers på Forældreintra”. Klumme. I: Skole-
børn, nr. 5, 2013. s. 36. 
 
Klebak, A. (2015): Hjælp dit barn til at blive god til at lære. I: Skolebørn nr. 1. 
Skole og Forældre.  
 
Klebak, A. (2015): Børn skal lære at de ikke altid kan komme først i køen. I: Skole-
børn nr. 2. Skole og Forældre.  
 
Knudsen, H. (2011): Afmagtsdemonstrationer. Dansk Pædagogisk tidskrift. s.37 – 
45.  
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-knudsen(64613f11-d8e3-46a7-9eae-4a4a50cf9fdc)/publications/bekymringssamtalen(9831545b-a256-4d25-875a-f74724c4e083).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-knudsen(64613f11-d8e3-46a7-9eae-4a4a50cf9fdc)/publications/bekymringssamtalen(9831545b-a256-4d25-875a-f74724c4e083).html


344 

Knudsen, H. (2010): Har vi en aftale?:Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og 
familie. Frederiksberg. Nyt fra samfundsvidenskaberne.  
 
Knudsen, H. (2019). Fra publikum til performer: Skolens forventninger til forældrene 
gennem tre generationer. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 
(113), 7-17. [1]. 
 
Knudsen, H og Åkerstrøm Andersen N.(2013): Hyperansvar : når personligt an-
svar gøres til genstand for styring. I : Dansk Sociologi, Bind 24 (2013), Nr. 4, 2014, 
s. 65-83. 
 
Kommunernes Landsforening (2005): Råd til rummelighed. København. Kom-
munernes landsforening.  
 
Korsgaard, K. (2013): Forældreguide. Faglig læsning og skrivning til mellemtrinnet. 
Skole og Forældre.  
 
Kousholt, D (2013): Børnefælleskaber og familieliv. Børns hverdagsliv på tværs af 
daginstitution og hjem. Dansk Psykologisk Forlag. 
 
Kramvig, (2006): Fedres involvering i skolen. Delrapport fra forskningsprosjektet “Cul-
tural encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary school” [Fa-
thers’ involvement in school. A report from the research project “Cultural 
encounters in school. A study of parental involvement in lower secondary 
school”; in Norwegian]. Norut Report 05/2006. Tromsø, Norway: Norut. 
 
Krejsler, J.B. og Moos, L. (2014): Klasseledelsens dilemmaer : fortsatte magtkampe i 
praksis, pædagogik og politik. Frederikshavn: Dafolo.  
 
Krieken, R. V. (2002): Norbert Elias. København. Hans Reitzels Forlag. 
 
Krogh-Jespersen, L.(2002): School-Effectiveness og dansk skolepolitik. Unge Pæda-
goger, nr. 1, 2002.  
 
Kryger, N, og Ravn, B. (2007): Skole-hjem-samarbejde : for barnets bedste? Nye so-
ciale teknologier i folkeskolen: kampen om dannelsen. red. / Lejf Moos. 1. udg. Fre-
derikshavn : Dafolo, 2007. s. 91-103. 
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-knudsen(64613f11-d8e3-46a7-9eae-4a4a50cf9fdc).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/fra-publikum-til-performer(e0a9e8c9-114e-4ce1-a818-707729c473d9).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/fra-publikum-til-performer(e0a9e8c9-114e-4ce1-a818-707729c473d9).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-knudsen(64613f11-d8e3-46a7-9eae-4a4a50cf9fdc)/publications/hyperansvar(9e926565-e1b3-4bf1-8c2b-e86e8cda3edf).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-knudsen(64613f11-d8e3-46a7-9eae-4a4a50cf9fdc)/publications/hyperansvar(9e926565-e1b3-4bf1-8c2b-e86e8cda3edf).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/john-benedicto-krejsler(e65e3362-9d59-402e-bc60-0b6b581def56)/publications/klasseledelsens-dilemmaer(7388f8df-b96f-4019-8550-61800e31da99).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/john-benedicto-krejsler(e65e3362-9d59-402e-bc60-0b6b581def56)/publications/klasseledelsens-dilemmaer(7388f8df-b96f-4019-8550-61800e31da99).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-kryger(0ec950aa-cbc1-4679-a83a-4ef3cb1c37be)/publications/skolehjemsamarbejde(58f5ee20-813e-11dc-b81b-000ea68e967b).html


345 

Kryger, Niels, Paludan, Charlotte, Ravn, Birte og Winther, Ida (2008): Midt-
vejsrapport. Skole.hjem samarbejde som kulturel selvfølgelighed – en multi-sited etnografisk 
afdækning. Danmarks Pædagogiske Universitet. Aarhus Universitet.  
 
Kryger, N. (2008). Fra dialogspil til forældrekontrakt. Semantisk analyse af retorikker 
om skole- hjem-samarbejde i policy tekster i perioden 1991-2007. I: Kryger, N., Ravn, 
B., Palludan C., & Winther, I.W. Midtvejsrapport: Skole-hjem-samarbejde 
som kulturel selvfølgelighed – en multi-sited etnografisk afdækning. (s. 45-
86). Enheden for Børn og Unge Forskning. Institut for Pædagogisk Antropo-
logi. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Aarhus Universitet. 
 
Kryger, N. (2014). Lektier skaber stress og ulighed. Asterisk, (72), 32-33. 
 
Kryger, N. (2015). Det intensiverede samarbejde mellem institution og hjem under den 
tredje institutionalisering af barndommen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 4(2015), 62-
69. 
 
Kryger, N. (2015b). Læring i familien: for barnets bedste eller snæver investeringslogik. 
Viden om Laesning, 2015(17), 16-25. 
 
Langager, S. Neubert, A, Pedersen, P.E. og Øland, T. (2013): Historien om en 
bebudet folkeskolereform. Redaktionel indledning. Dansk pædagogisk tidsskrift. s. 2 – 
6. 
 
Langager, S. (2008): Inklusionens paradokser : normalitetsopbrud, normaliseringspolitik 
og diagnosens privilegier. I: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, Bind 2008, Nr. 3, 2008, 
s. 6-13. 
 
Lareau, A. (2000): Home advantage. Social Class and Parental Intervention In Elemen-
tary Education. Second Edition. Rowman and Littlefield Publichers- Oxford.  
 
Lareau, A. (2011/2003): Unequal childhoods: Class, race and familylife. University 
of California Press. 
  
Lauritzen, H (2012): I familieklassen øver de sig. I: Folkeskolen. Nr. 8. 
https://www.folkeskolen.dk/510920/i-familieklassen-oever-de-sig.     
 
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-kryger(0ec950aa-cbc1-4679-a83a-4ef3cb1c37be).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/lektier-skaber-stress-og-ulighed(27e62f2f-8431-4473-a8b7-7ac1743f7bf1).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-kryger(0ec950aa-cbc1-4679-a83a-4ef3cb1c37be).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/det-intensiverede-samarbejde-mellem-institution-og-hjem-under-den-tredje-institutionalisering-af-barndommen(8beae78d-c26d-43fd-85f4-fcbd5ec99ad9).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/det-intensiverede-samarbejde-mellem-institution-og-hjem-under-den-tredje-institutionalisering-af-barndommen(8beae78d-c26d-43fd-85f4-fcbd5ec99ad9).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-kryger(0ec950aa-cbc1-4679-a83a-4ef3cb1c37be).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/laering-i-familien(662e18c6-3e86-4d9b-b9d0-2cd000e2b5bc).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-langager(b4e95dc2-5c42-4191-ba50-4ce7c68f5aec)/publications/inklusionens-paradokser(8f8f5220-ee28-11dd-a90b-000ea68e967b).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-langager(b4e95dc2-5c42-4191-ba50-4ce7c68f5aec)/publications/inklusionens-paradokser(8f8f5220-ee28-11dd-a90b-000ea68e967b).html
https://www.folkeskolen.dk/510920/i-familieklassen-oever-de-sig


346 

Laursen, PF, Larsen, S.N. Bjerre, J. Skovmand, K. Møller, N, Rømer, T. 
(2017): Hattie på dansk: Evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv. 
Hans Reitzels Forlag.  
 
Lomborg, G. (2012). Forældre er en faglig ressource I: Skolebørn, nr. 6. Skole og 
Forældre. s.13-15.  
 
Löfgreen, O.og Ehn, B. (2014): The secret of doing nothing. University of Califor-
nia Press.  
 
Lee, E, Bristow, J, Faircloth, C and Macvarish, Jan (2014): Parenting Culture 
Studies. Palgrave Macmillan. London.  
 
Lee, E (2014): Introduction. I: Lee, E, Bristow, J, Faircloth, C and Macvarish, 
Jan (2014): Parenting Culture Studies. Palgrave Macmillan. London.  
 
Lee, E (2014b): Experts and Parenting Culture. I: Lee, E, Bristow, J, Faircloth, C 
and Macvarish, Jan (2014): Parenting Culture Studies. Palgrave Macmillan. 
London.  
 
Madison, D. S. (2012). Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance. Sage 
Publications.  
 
Magnussen, May-Linda (2015): Å utforske menns forsørgerarbeid I: Widerberg, 
Karin (red.) I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnogra-
fi. Oslo, Cappelen Damm 
 
Mandag Morgen (2000): Folkeskolen som kompetencemiljø – erfaringer med sammen-
hængende skoleudvikling. Mandag Morgen.  
 
Matthiesen, N. C. L. (2018). Opdragelse: Mellem autonomi og autoritet. Nordiske 
Udkast, 46(2), 38-60. 
 
Matthiesen, P. (2015): Præsentationsrunde fremmer forståelsen i forældregruppen. I: 
Skolebørn, nr. 2. Skole og Forældre. s.16-17 
 
Morgan, D. (2011): Locating ‘Family Practices’. Sociological Research Online. 16 
(4): 174-182.  
 



347 

Mühlbach, P. (2012): Striben. I: Skolebørn, nr. 3, 2014.  
 
Muchinsky, L.J. (2002): Et notat om at tale, tænke, føle og gebærde sig med accent – 
Og hvad deraf måtte komme og følge. I: Petersen, K.A og Nørholm , M. (red). Vi-
denskab og engagement. Hexis. Forum for samfundsvidenskabelig forskning 
og Forlaget PUC. Viborg Seminarium.  
 
Münster, S. (2016). Klog er noget, man øver sig på. Hvordan forældre ruster deres bør til 
succes i skolen og i livet. Politikens Forlag.  
 
Nakagawa, K. (2000): Untheading the Ties That Bind: Questioning the Discourse of 
Parent Involvement. Educational Policy. Vol. 14. No. 4. (443-472).  
 
Nelson, M. (2010): Parenting out of control: anxious parents in uncertain times. New 
York Press. New York og London.  
 
Nielsen, Baagøe S. og Westerling (2014): Fathering as a learning process: Breaking 
new grounds in familiar territory. I: Eydal. G., Rostgaard, T. Fatherhood in the 
Nordic Welfare states: Comparing care policies and practices. Bristol. Policy 
Press.  
 
Nordahl, T. (2008). Hjem og skole. Hvordan skaber man et bedre samarbejde? Hans 
Reitzels Forlag. 
 
Notko, Marianne & Jokinen, Kimmo & Malinen, Kaisa & Harju-Veijola, 
Minna & Kuronen, Marjo & Pirskanen, Henna. (2013). Encountering ethics in 
studying challenging family relations. Families, Relationships and Societies.  
 
Nørby, E.T. (2015): Vi skal bakke op om fællesskabets skole. I: Hejgaard og Carl-
sen (red). Mit barn skal i skole. Forældrehåndbogen. Mejeriforeningen.  
 
Ottosen, M. H, Dahl K.M og Boserup, B. (2017): Forældrekonflikter efter sam-
livsbruddet. Karakteristika og risikofaktorer i komplekse forældreansvarssager. VIVE.  
 
Pedersen, O. (2013). Sundhedspleje - Studier af en normaliserende praksis. Ph.d. af-
handling. Aalborg Universitet. 
 
Petersen, D.K. og Borstrøm, I. (2019). Den allerførste læsning. Skolestart. 
(49) (3), s. 7-9.  



348 

 
Petersen, A, (2016): Præstationssamfundet. København, Hans Reitzels 
Forlag.  
 
Paludan, C. (2009): Saglighed og personlighed: sproglig praksis er stemt. I: Holm, L. 
og Laursen, H. (red). En bog om sprog i daginstitutioner: analyser af sproglig 
praksis. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag,  
 
Palludan, C. (2008). Når 0.klasses elever skaber skole-hjem relationer: I: Kryger, N., 
Ravn, B., Palludan C., & Winther, I.W.  Midtvejsrapport: Skole-hjem-
samarbejde som kulturel selvfølgelighed – en multi-sited etnografisk afdæk-
ning. (s. 96- 108). Enheden for Børn og Unge Forskning. Institut for Pæda-
gogisk Antropologi. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Aarhus Uni-
versitet. 
 
Palludan, C (2012): Skolestart – et følsomt forældresamarbejde. I: Dannesboe et al.,., 
Hvem sagde samarbejde? Et hverdagslivsstudie af skole-hjem-relationerne. Aarhus Uni-
versite 
 
Prieur, A. (2002): At sætte sig i en andens sted: en diskussion af nærhed, afstand og felt-
arbejde I: Liv, fortælling, tekst : strejftog i kvalitativ sociologi. Jacobsen, M. H., Kristi-
ansen, S. og Prieur, A. (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 
 
Pøhler, L. og Pøhler, T. (2010): Forældrelektiebogen: sådan støtter du dit 
barns lektielæsning. Frederikshavn: Dafolo. 
 
Rambøll Management Consulting,, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen 
Metropol, UCC Professionshøjskolen og VIA University College (2014) 
Forskningsbaseret viden om undervisningsmiljø og trivsel. Udgivet af Rambøll Mana-
gement Consulting,, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, 
UCC Professionshøjskolen og VIA University College 
 
Rambøll og Dansk Clearinghouse (2014): Forskningskortlægning undervisningsmiljø 
og trivsel. Rapport til undervisningsministeriet. Rambøll og Dansk Clearinghouse for 
uddannelsesforskning. Aarhus Universitet.  
 
Ramaekers, S og Suissa, J. (2012): The claims of parenting: reasons, responsibility and 
society. In: Journal of Philosophy of Education , Vol. 47, No. 4, 2013, p. 659-
662. 

https://vbn.aau.dk/da/persons/105955
https://vbn.aau.dk/da/publications/at-s%C3%A6tte-sig-i-en-andens-sted-en-diskussion-af-n%C3%A6rhed-afstand-og-
https://vbn.aau.dk/da/publications/at-s%C3%A6tte-sig-i-en-andens-sted-en-diskussion-af-n%C3%A6rhed-afstand-og-
https://vbn.aau.dk/da/persons/105955/publications/?page=1


349 

 
Rasmussen, B.S. (2014): Fælles normer i skole og hjem giver bedre trivsel. I: Skole-
børn, nr. 3. Skole og Forældre. s. 23-25 
 
Rasmussen, K. (2004): Børnene i kvarteret – kvarteret i børnene – om børns hverdags-
liv, steder og ruter. Roskilde Universitets Forlag.  
 
Rasmussen, K. (2008): (Udviklingshæmmede) Børns hverdagsliv. Forlaget KLIM. 
 
Rasmussen, K. (2013). Forskerens fotografiske feltnoter: - et bidrag til "thick descripti-
on"? I K. Rasmussen (red.), Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pæda-
gogiske studier: En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, 
udviklingsarbejde og undervising (s. 261-282). Roskilde Universitetsforlag. 
 
Rasmussen, K, Chirimi, N. A, Juhl, P. og Gitz-Johansen. (2019): Har du det 
godt? Om at have det godt i daginstitutionens hverdag, Frederikshavn: Dafolo 
 
Rasmussen, P., & Miller, T. (2021). De nationale test - mellem performancemåling og 
pædagogisk evaluering. CEPRA-striben, (27), 16-27. [2].  
 
Ratner, H. (2013): Inklusion – dilemmaer i organisation, profession og praksis. Aka-
demisk forlag.  
 
Ravn, B.(2011): Skole-hjem-samarbejdets historie. I: Dansk pædagogisk tidskrift.nr. 
1, s. 27 – 35.  
 
Ravn, Birte (2008): Rationaler bag skole-hjem-samarbejdet I: Kryger, Niels, Palu-
dan, Charlotte, Ravn, Birte og Winther, Ida (2008): Midtvejsrapport. Sko-
le.hjem samarbejde som kulturel selvfølgelighed – en multi-sited etnografisk 
afdækning. Danmarks Pædagogiske Universitet. Aarhus Universitet.  
 
Reau, D. (2005): Doing the dirty work of social class? Mothers’ work in support of their 
children’s Schooling.  The Sociological Review., Vol. 54, No. 3, s. 288-307. 
 
Reay, D. (1998): Cultural reproduction: Mothers’ involvement in their primary school I: 
Grenfell. M. og James. D.(eds). Bourdieu and Education. Palmer Press.  
 
Regeringen og KL (2010). Økonomiaftale om kommunernes økonomi. 2011. Rege-
ringen og KL.  

https://forskning.ruc.dk/da/publications/har-du-det-godt-om-at-have-det-godt-i-daginstitutionens-hverdag-2
https://forskning.ruc.dk/da/publications/har-du-det-godt-om-at-have-det-godt-i-daginstitutionens-hverdag-2
https://forskning.ruc.dk/da/persons/kimras/publications/


350 

 
Regeringen og KL (2012). Økonomiaftale om kommunernes økonomi 2013. Rege-
ringen og KL.  
 
Ringer, A. (2013): Researcher-participant positionering and the discursive work of catego-
ries: Experiences from fieldwork in the mental health service. Qualitative Studies 4 
(1):1-20.  
 
Ronit, Karsten (1998): Interesseorganisationer i dansk politik. Traditioner og problem-
stillinger. i Karsten Ronit (red.), Interesseorganisationer i dansk politik, Kø-
benhavn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. pp. 1-48 
 
Rose, N. (1999): Governing the Soul: The Shaping of the Private Self Routledge. Se-
cond edition, Free Associations.  
 
Røn Larsen, M. (red), Akselvoll, M.Ø., Jartoft, V., Knudsen, H. Kousholt, D. 
og Raith, J.K. (2014):  Forældresamarbejde og inklusion. Afdækning af et vidensfelt i 
bevægelse. Rapport for undervisningsministeriet.  
 
Røn Larsen, M. (2011): Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder – organisering af 
specialindsatser i skolen. Ph.d. afhandling. Roskilde Universitet.   
 
Røn Larsen, M. (2005). Hvorfor er forældresamarbejde så besværligt? Dansk pæda-
gogisk tidsskrift, (1), 82-91. 
 
Rådet for børns læring (2016): Beretning fra formandskabet. Udgivet af: For-
mandskabet for Rådet for Børns Læring.  
 
Servicestyrelsen (2011): Inspirationskatalog om forældreprogrammer – 18 evidensbase-
rede indsatser til familiebehandling. Servicestyrelsen.   
 
Schmidt, L. S. K. (2017). Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. 
Professionshøjskolen Absalon.  
 
Schmidt, L. S. K., Krab, J., & Kofoed, K. G. (2015). Hvis konsultation er svaret 
på tværfaglige samarbejder, hvad er så spørgsmålet? Gjallerhorn, (21), 72-78 
 



351 

Shore, C., & Wright, S. (red.) (1997): Anthropology of policy: critical perspectives on 
governance and power. Routledge. European Association of Social Anthropolo-
gists 
 
Skinner, B. F. (1954). The science of learning and the art of teaching. Harvard Educa-
tional Review, 24, 86–97 
 
Skole og Forældre (2016): Politik om forældreansvar. Udgivet af Skole og Foræl-
dre.  
 
Skotte, B.A (2012): Leder. I: Skolebørn: nr. 2. Skole og Forældre.  
 
Skotte, B.A (2011):Lektier er yt – Træning er in. I: Skolebørn, nr. 6, 2011. Skole 
og Forældre. 
 
Skotte B.A, (2011b). God sommer, god bog og god snak. I: Skolebørn, nr. 5. Skole 
og Forældre.  
 
Sjørup, U. og Winter, A.M. (2015): Forældreguide til Synlig Læring. Frederik-
shavn: Dafolo. 
 
Smith. D.E. (1987): The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology. 
Northeastern University Press. 
 
Smith, D.E. (1990): Texts, facts, and feminity; exploring the relations of ruling. 
Routledge.  
 
Smith, D. E (1993): The Standard North American Family: “SNAF as an ideological 
code. Journal of family issues. Sage Publication. No. 1. 50-65.  
 
Smith, D.E (2003): Making Sense of What People Do: A Sociological Perspective. 
Journal of Occupational Science. 10:1. 61-64.  
 
Smith, D. E. (2005) Institutional Ethnography: A Sociology for People Lanham: Alta-
Mira Press 
 
Smits, V. (2010): ”Man kan ikke ændre verden – man kan ændre sig selv”. En pæda-
gogisk antropologisk analyse af familieklassen som en flertydig løsningsmo-
del. Speciale. Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi.  

https://pure.au.dk/portal/da/persons/susan-wright(dac60d3f-f220-4991-bde2-4b7bc84e8362).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/anthropology-of-policy(ce4e5cb0-e44c-441f-8ceb-bd6afbce24db).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/anthropology-of-policy(ce4e5cb0-e44c-441f-8ceb-bd6afbce24db).html


352 

 
Socialministeriet (2011): Retningslinier for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompe-
tenceundersøgelser. Socialministeriet.  
 
Sparrman, A.Westerling, A, Lind J., Dannesboe, K.I. (red).(2016). Doing 
good parenthood: ideals and practices of parental involvement. Cham: Palgrave Macmil-
lan.  
 
Spradley, J. (1979): The Ethnographic Interview. Belmont, CA: Wadsworth 
 
Stanek, H. (2019): På fire år: Dobbelt så mange elever med autisme fastholdes i skole-
vægring. www.folkeskolen.dk. 13 marts 2019.   
 
Stefansen, K (2008): Et uendeligt ansvar. Om foreldreskap i middelklassen. I: 
Puntervold Bø, B. og Rappana Olsen, B (red). Utfordrende foreldreskap. 
Gyldendal Akademisk.  
 
Stefansen, K. & Aarseth, H. (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in 
the ‘resourcing’ of middle-class children. British Journal of Sociology of Education, 
32(3): 389-405. 
 
Steno, A. M. (2015). Ungdomsliv i en Uddannelsestid: Kønnede, klassede og tidsbundne 
driblerier i og mellem erhvervsuddannelser. Roskilde Universitet. Afhandlinger fra 
Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet 
 
Stigemo, A. T. B. (2020). "Nu er det bare et arbejde": bindinger på arbejdstiden og fag-
lige selvforståelser under pres. Uddannelseshistorie, 54, 116-135.) 
 
Tetler, S. (2000): Den inkluderende skole – fra vision til virkelighed. København, 
Nordisk forlag.  
 
Thingstrup, S. H., & Schmidt L. S. K. (2016). Mellem læring og dannelse: de pæda-
gogiske medarbejdere og lærernes forhandlinger om formålet med skolen. Unge Paedago-
ger, (1), 43-51. 
 
Thomsen, J.B. (2015): Pals er et hit I folkeskolerne.  
https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/pals-er-et-hit-i-folkeskolerne. 6 marts. 
2015.  
 

http://www.folkeskolen.dk/
https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/pals-er-et-hit-i-folkeskolerne


353 

Thomsen, U.H. (2015): Guide til kontaktforældre. Landsorganisationen for  
forældre i folkeskolen. Skole og Forældre. 
 
Thomsen, U.H. (2014): Socialminister Manu Sareen. ”Jeg nægter at slå mig selv i 
hovedet med dårlig samvittighed. I: Skolebørn, nr. 3, Skole og Forældre. s.30 -33 
 
Thomsen, Rannvá, Ravn, Signe og Østergaard, Jeanette (2013): Tidslinjer som  
metodisk greb i studiet af vendepunkter i unges livsforløb. I: Rasmussen, Kim, Visuelle 
tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier. Roskilde Universitets-
forlag.  
 
Togsverd, L. (2015). Da kvaliteten kom til småbørnsinstitutionerne: beretninger om 
hvordan det går til når kvalitet på det småbørnspædagogiske område skal vides og styres. 
Roskilde Universitet. 
 
Togsverd, L. & Rothuizen J.J. (2016). Indledning. Pædagogik og opdragelse som bal-
lade. I L. Togsverd, & J. J. Rothuizen (red.), Pædagogiske ballader.: Perspekti-
ver på pædagogens faglighed Samfundslitteratur. 
 
Tordrup, R.U. (2017): Markante forældre: En bog til lærere og pædagoger om at hånd-
tere forældre med store krav og stærke følelser. Dansk Psykologisk Forlag.  
 
Thorsøe, L. Hagelskjær. R og Lichscheidt, E. (2019): Aula rulles ud på landets 
skoler: 'Er man vant til Facebook, kan man også bruge Aula'. www.dr.dk. hentet den 
30/7-2021.  
 
Thuesen (2012): Robuste børn finder selv ind i klassen I: Skolebørn, nr. 4. Skole og 
Forældre.  
 
Zepernick, D.M. (2014): ”Fiduser” skaber fælleskab i forældregruppen. I: Skolebørn, 
2014, nr. 2. Skole og forældre. s.25 
 
Wall, S. (2008). Easier said the done. Writing an Autoethnograph. Internation-
al Journal of Qualitative Methods 2008, 7(1). 18-53. 
 
Warming, H. (2005): Erkendelse gennem oplevelse. Når indlevelse ikke er mulig. I: 
Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer 
og dokumenter. Mik-Meyer, N. og Järvinen (red): Hans Reitzels Forlag.  
 

http://www.dr.dk/


354 

Widerberg, Karin (2015). En invitasjon til institusjonell etnografi. I: Karin Wider-
berg (red.), I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen 
Damm Akademisk. s.13 - 31 
 
Willis, P. (1978): Learning to Labour. How working class kids Get Working Class 
Jobs. Farnborough. Saxon 
 
Winther, I. W. (2013). Hjemlighed: kulturfænomenologiske studier . (genoptrykt som 
e-bog udg.) Aarhus Universitetsforlag 
 
Woodhead, M. (1991): Psychology and the culturel construction of ‘Children’s need’: I: 
Woodhead, M., Light, P., Carr, R. (red). Growning up in changing society.   
  
Wright Mills, C. (1959): The Sociological Imagination. New York, Oxford Univer-
sity Press.  
 
Undervisningsministeriet (2013): Aftale mellem Regeringen (Socialdemokra 
terne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folke 
part om et fagligt løft af folkeskolen. 7. juni 2013. Undervisningsministeriet 
 
UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special 
Needs Education. Unesco.   

 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/ida-wentzel-winther(779cc69a-5f0d-425b-ad81-9a750dc6d234).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/hjemlighed(16236f88-53db-4f5b-85ca-e4aa5f82d7c6).html


D
et følsom

m
e og slidsom

m
e skole-hjem

-(sam
)arbejde

Jim
m

y K
rab

I denne afhandling udforskes forestillinger om forældreskab  
og forældres samarbejde med skolen. Den handler om idealer  
og praksisser i relation til skole-hjem-samarbejde og sætter sær- 
ligt fokus på, hvordan samarbejdet med skolen opleves, erfares  
og håndteres af forældre, og hvordan forældreskab gøres, når  
børn har det svært i skolen.

Afhandlingen sætter fokus på forældres arbejde fra et hverdags-
sociologisk udgangspunkt, hvor forældres individuelt oplevede 
ambivalenser, følelsesmæssige investeringer og ’bøvlet’ i hver-
dagen må forstås i sammenhæng med sam-fundsmæssige for-
andringsprocesser, skolepolitiske reformer og institutionelle ord- 
ener og organiseringer. 

Afhandlingens teoretiske grundtone er inspireret af sociologen 
Dorothy Smiths institutionelle etnografi. Den bidrager fra dette ud-
gangspunkt med viden om skole-hjem-samarbejdets følsomme og slid- 
somme karakter for forældre.

Den empiriske udforskning er udført gennem en kombination af et- 
nografisk feltarbejde i familie- og skolekontekst og dokument- 
analyser af landsorganisationen Skole og Forældres materialer  
med fokus på forestillinger om forældres arbejde.   

Afhandlingen peger på hvordan forældres arbejde, når børn  
har det svært i skolen, bliver til mikropolitiske kampe, som dels  
handler om at finde veje til at forbedre deres børns hverdags- 
liv og dels handler om at blive anerkendt som ’gode forældre’.  
Der opstår tumult i familielivet, når børn har det svært i skolen,  
og afhandlingen giver indsigt i de institutionelle processer, som 
medvirker til at mindske eller forstærke denne tumult. På den 
baggrund peger afhandlingen på udfor-dringer og muligheder i  
den måde skole-hjem-samarbejdet aktuelt organiseres på og de krav  
og forventninger som forældre mødes med.

978-87-91362-08-8

Jimmy Krab

                   Det følsomme 
                og slidsomme                
                skole-hjem- 
                (sam)arbejdef    

  En institutionel     
  etnografi om  

               forældres arbejde, 
                      når børn har det  

                   svært i skolen

- en
 p

h
.d

.-afh
an

d
lin

g
 fra Ph

.d
.-sko

len
 fo

r M
en

n
esker o

g
 Tekn

o
lo

g
i 


	Jimmy Krab
	Det følsomme og slidsomme skole-hjem-(sam)arbejde
	En institutionel etnografi om forældres arbejde, når børn har det svært i skolen.
	Indholdsfortegnelse
	Tak
	Prolog
	Indledning
	En personligt motiveret forskningsinteresse
	Hvem skriver jeg til?
	Afhandlingens opbygning


	Del 1:  Forældreskab,  skole-hjem-samarbejde  og svære skoleliv  - indledende sonderinger,  afsæt og kontekstualisering
	Kapitel 1: Indkredsning af forskningsinteresser, genstandsfelt og forskningsspørgsmål
	Afhandlingens forskningsspørgsmål
	Skole-hjem-samarbejdets ’blinde pletter’
	Mikro-politiske processer på to måder – policing og kampe
	Forældres oplevelser og erfaringer med samarbejdet med skolen
	Forhandlinger, konflikter og engagement(er)  i samarbejdsrelationer
	Samfundsmæssiggørelse af samarbejdsrelationer  mellem skole og hjem
	Udfoldelse af centrale begreber i forskningsspørgsmålene
	At håndtere – at indfange hvad forældre ’gør’
	Skole-hjem-samarbejde som et åbent begreb
	Forældres mikro-politiske kampe  og (op)fordringer til forældre
	Institutionel etnografi som teoretisk og metodologisk grundtone
	’Det skolepolitiske maskineri’ og forældres arbejde

	Kapitel 2: Skole-hjem-samarbejde, forældreskab og skolepolitiske reformer – før og nu
	Kapitel 2: Skole-hjem-samarbejde, forældreskab og skolepolitiske reformer – før og nu
	Fra simpel pligt til grænseløst ansvar  i konkurrencestatens skole
	Den simple pligt og skolens overtagelse af opdragelsesansvaret
	Forældre som deltagere
	Forældre som brugere og ’omstillingsaktører’
	De ’vanskelige forældre’ og det grænseløse ansvar
	Skole-hjem-samarbejdet – en udvidet udvekslingsform
	Dannelsen af det konkurrencedygtige menneske
	Barndommens forandring og ’det gode forældreskab’  som et intensivt forældreskab
	Barndommens opfindelse og forældreskabet
	Risikokultur og forældres bekymringer, skyld og ansvar
	Skolepolitiske reformer og skolens dobbelte formål
	Styrk fagfagligheden – om skolepolitikkens  faglighedsorientering
	Den inkluderende folkeskole

	Kapitel 3: Metodologiske overvejelser  – teoretisk afsæt og forskningsdesign
	Et hverdagssociologisk og kulturanalytisk  udgangspunkt for studiet af forældres hverdagsliv
	Mellem subjekt, diskurser og sociale organiseringer.
	Institutionel etnografi som udforskningsmetodologi
	Arbejde og arbejdsviden som den institutionelle  etnografs empiriske materiale
	Diskurser og tekster som styringsrelationer
	Afhandlingens empiriske materialer
	Empiriske fremgangsmåder  – rekonstruktionen af en arbejdsproces
	Forældres arbejde ’indefra’- og ’udefra’  - refleksioner over udforskningsarbejdsprocessen.
	Etiske overvejelser


	Del 2: At gøre forældre til ressourcer - Policing af forestillingsverdener om det ’gode’ (skole)forældreskab   Kapitel 4, 5, 6, 7: At gøre  forældre til ressourcer for  deres børns læring
	Intro
	Kapitel 4: Skole og Forældre som skolepolitisk aktør
	Empirisk materiale og analytisk fremgangsmåde
	Diskurser om forældreinvolvering  i det skolepolitiske kampfelt
	Oversigt over materialerne
	Forældrehåndbogen
	Magasinet Skolebørn
	Forældrehæfter/forældreguides
	Holdnings- og politikpapirer
	Forældrefiduser
	Inklusionskampagnen ’Inklusionsklar.dk’
	Den analytiske fremgangsmåde  – at arbejde med råd og vejledninger som et kulturelt vindue for forestillingsverdener om forældres arbejde.
	Fokus og udvalg af empiriske materialer og eksempler til analysen

	Kapitel 5: Opfordringer til forældres involvering i ’familielæringsmaskineriet’
	”Du er på en bestemt måde også startet i skole”  - At studere idealer om forældreskab
	”Det tror jeg bare ikke, vi har fået fortalt alle forældre”
	At få ”de rigtige redskaber” og have viljen til engagement
	At støtte børns læring derhjemme
	”Lektier er meget mere” – at nytænke lektier
	”Hvis forældrene ikke er nærværende, bliver det noget jap”
	’Men læringen står ikke stand by i sommerferien’
	Opsummering – ’Familielæringsmaskineriets’ forældre

	Kapitel 6: At gøre forældre til ressourcer  i ’trivselsmaskineriet’
	Trivselsarbejdet historisk og aktuelt
	Kontaktforældre – som bindeled
	”Se det som en investering i dit barns skoletid” – opfordringer til deltagelse i sociale arrangementer
	”Forskning viser, at”… brug af viden i ’trivselsmaskineriet’
	Når den ’nye’ mobbeforskning bliver  til ”råd til forældre” – alles ansvar eller forældres ansvar?
	Inklusion som ny dagsorden – at overbevise forældrene
	Opfordringer til forældres involvering i inklusionsarbejdet
	Opsamling

	Kapitel 7: På tværs af maskinerierne
	Det skoleparate barn og det introspektive forældreskab
	Robusthed som et spørgsmål om selv ”at finde ind  i klassen”
	Adfærdsregulerende psykoterapeutiske interventioner  i forældreinvolveringen
	’Ballade’ i ’maskineriet’ – andre stemmer i materialet set som ballade
	Forsker – og forældrerådgivningen som ’ballade’  i maskineriet
	Kendis-interview, satire og klummer, som ’ballade  i maskineriet’
	”Jeg må bare gøre op med mig selv, hvor meget det pres skal styre mit liv”
	ÅH GUD!! Der er en ny meddelelse på forældreintra!!!
	Opsamling


	Del 3: Forældres arbejde fra  tre ståsteder.   Tre forældreetnografier med  fokus på samarbejde mellem skole og forældre og familiehverdagsliv
	Kapitel 8: Forældreetnografier - metodisk  fremgangsmåde og refleksioner
	Fra pilotinterview til etnografisk feltarbejde
	At skabe kontakt til skoler og forældre – om snørklede  veje og valg
	Adgang til forældres perspektiver og skabelse af fortrolighed
	Familieklassen som adgang
	Deltager i og tilskuer til menneskers hverdagsliv
	Interview som fortrolige og fleksible samtaler
	Opmærksomheder i feltarbejdet, nedskrivning  og bearbejdning af empirisk materiale
	Konkrete opmærksomheder i deltagerobservationerne  og samtaler og interview med forældrene
	Arbejdet med at konstruere forældreetnografierne

	Kapitel 9: Line og Johan:  Fra kaos og uro til tillid og ro
	Fra daginstitution til skolestart og skoleskift
	Lasses start i folkeskolen
	At producere, læse og udskifte sedler og skemaer
	”Det synes jeg også er skide svært”  – at arbejde med lektier og belønninger
	At blive genkendt som ’gode skoleforældre’
	Fra kaos til tillid
	Opsamling

	Kapitel 10: Peter og Mette:  Et arbejde mellem opbakning og tvivl
	Marcus og Mette i familieklassen
	At arbejde for en anden problemforståelse  af Marcus’ problemer
	Overgang fra daginstitution til skole
	Opstart i første klasse og Forældreintra  som forhandlingsarena
	Mellem forskellige institutionelle problem  – og løsningsforståelser
	At ringe til andre forældre
	Arbejdet i og i relation til familieklassen
	Fra familieklassen og tilbage i klassen
	Opsamling

	Kapitel 11: Miriam: At arbejde i social afmagt
	Sammenstød med de professionelle i daginstitutionen
	Overgang mellem daginstitutionen og skolen
	Bekymringer for Lucas’ trivsel og tilbud om familieklasse
	At finde ud af, hvad der sker i skolen
	Arbejdet i familieklassen imellem opbakning og frustration
	Mødet med skolelederen om underretningen
	Procedurer for brandalarmer og underretninger
	Kampen for at få skolen til at rette på underretningen
	Underretningen handler kun om mine fejl
	Når følelser af vrede tager over
	At blive mødt med en mur af tavshed
	Andre menneskers betydning for Miriams arbejde
	At kunne dele oplevelser med forældre i familieklassen
	At få hjælp til afkodning af spørgsmål om Lucas’ adfærd
	Opsamling

	Kapitel 12. Forældres følsomme  og slidsomme skole-hjem-(sam)arbejde
	Fremkomsten af en ideologisk kode om forældre som ressourcer for deres børns læring
	(Op)fordringer til det involverende forældrearbejde i policy og praksis
	Det uafgrænselige og individualiserede forældreansvar
	Mulighederne for justeringer i skole-hjem-samarbejdet
	Forældres følsomme og slidsomme mikro-politiske kampe
	Det, som ikke ses i ’trivsels- og læringsmaskineriernes’ dominerende diskurser

	Resumé
	Summary
	Litteratur:

	forord kR.pdf
	Forskerskolens forord

	Tom side



