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Forord 

Felles for de aller fleste i Norge er at vi har gått på skole og skole-hjem samarbeid er derfor 
noe som berører alle en eller annen gang i løpet av livet. Noen har denne erfaringen som 
skolebarn. Noen blir foreldre senere i livet og erfarer skole-hjem samarbeidet fra en helt ny 
side. Andre opplever det også fra en tredje synsvinkel, som lærere. 

I mitt tilfelle har jeg opplevd det som skolebarn, men også i jobben min som 
utdanningspolitiker. Skole-hjem samarbeid er imidlertid ikke et tema som i altfor stor grad 
preger hverdagen til en utdanningspolitiker. Det har det også blitt sagt noe om i forskningen. 
I følge Thomas Nordahl (2007) baserer politikere sjelden sine vurderinger av skolen på 
foreldrenes erfaringer. Hans påstand er videre at også den enkelte skoleleder og lærer viser 
relativt lav interesse for hva foreldrene mener. Som utdanningspolitiker skal jeg innrømme 
at jeg har flest møter med representanter for lærerorganisasjonene, skolelederne og 
skoleeierne, og i mindre grad med foreldrene. Dog treffer jeg mange foreldre når jeg er på 
møter, men disse foreldrene møter ofte i kraft av andre interesser enn sine egne 
foreldreinteresser, for eksempel jobb, og foreldrestemmen blir derfor sjelden belyst annet 
enn i kaffepausene. I kaffepausene eller etter møtene kommer de personlige historiene fram 
om erfaringer de som foreldre har gjort seg i møtet med skolen. Det er ikke alltid 
solskinnshistoriene jeg får høre. Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven, var derfor 
skole-hjem samarbeid et tema jeg ville forske mer på. 

En oppgave blir alltid til underveis, og denne prosessen har til tider vært tung. Erfaringer jeg 
har gjort meg underveis i oppgaveskrivingen, og kanskje helst mot slutten, skulle jeg ønske 
kom allerede i begynnelsen. Men det er vel nettopp derfor det kalles en prosess. Uansett, 
oppgaven er ferdig og det er noen jeg spesielt vil takke gjennom denne prosessen: 

Først vil jeg takke veilederen min, Britt Ulstrup Engelsen, for julekort og for alltid å ha trodd 
på at jeg kom til å gjennomføre dette. Jeg vil videre takke henne for konstruktive samtaler og 
for uvurderlige tilbakemeldinger underveis i prosessen. Tusen takk! Videre vil jeg takke 
Helene, Thomas og Ragnhild for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger underveis, og 
til Kristin og Anne som leste siste korrektur. Jeg vil også takke arbeidsgiveren min som har 
gitt meg rom til å fullføre oppgaven dette semesteret. Til slutt vil jeg takke venner, familie 
og kolleger som har støttet meg, og ikke minst holdt ut med meg i løpet av denne perioden.  

 

Kampen, 25. mai 2008.  

 

Gunn 
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Problemområde 

Tema for denne oppgaven er foreldrenes rolle i skolen. I 1997, nesten 30 år etter at skole-

hjem samarbeidet ble formalisert, fremmet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 

en stortingsmelding om foreldremedvirkning i grunnskolen, St.meld. nr. 14 (1997-98). 

Stortingsmeldingen kom samme år som det var gjennomført en ny læreplanreform i 

grunnskolen, Reform 97 med påfølgende Læreplanverk for den 10-årige grunnskolen (L97). 
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Jeg har sett intensjonene i stortingsmeldingen og L97 opp mot et utvalg av norsk forskning 

på området, som er foretatt blant både foreldre og lærere i grunnskolen. Stortingsmeldingen 

legger særlig vekt på å se skole-hjem samarbeidet i et foreldreperspektiv. 

Foreldreperspektivet dominerer derfor også denne oppgaven. Jeg har valgt følgende 

problemstilling: 

Foreldre – lydige funksjonærer eller ressurs i skolen? Foreldrenes rolle i skolen – 

intensjoner og realiteter. 

Jeg har videre presisert problemstillingene med følgende spørsmål: 

Hvilke roller synes foreldrene å ha i et skole-hjem samarbeid? Oppleves 

foreldremedvirkningen i skolen som reell?  

Metode  

I oppgaven gjør jeg en tekstanalyse av St.meld. nr. 14 (1997-98) og Læreplanverket for den 

10-årige grunnskolen (L97), der jeg ser på intensjonene for skole-hjem samarbeid. Siden 

L97 er en forskrift og dermed et forpliktende styringsdokument, utgjør den en sentral del av 

grunnlaget for intensjonene i stortingsmeldingen. Jeg fant det derfor naturlig å se disse to 

dokumentene i en sammenheng. Jeg har også gjennomført en tekstanalyse av et utvalg 

litteratur som omhandler skole-hjem samarbeid, og som er utgitt etter 1997. Ved hjelp av 

læreplanteori ser jeg på forholdet mellom intensjonene i stortingsmeldingen og L97 og 

realitetene i skolen, slik de er belyst i forskningslitteraturen. 

Kilder 

Jeg har i denne oppgaven belyst problemstillingen ut fra et utvalg av norsk forskning 

innenfor skole-hjem samarbeid, som er publisert etter St.meld. nr. 14 (1997-98).  

Hovedlitteraturen jeg støtter meg til er: Ericsson og Larsen (2000), Skolebarn og 

skoleforeldre. Om forholdet mellom hjem og skole. Boken er basert på intervjuer og 

observasjon av konferansetimer og foreldremøter i 1. og 7. klasse i 1996. Videre støtter jeg 

meg til Nordahl (2003), Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. En evaluering 

innenfor Reform 97 og Nordahl (2007), Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid. 

Nordahl gjennomførte i 1999 og 2002 kartleggingsundersøkelser blant foreldre på 1., 5., og 
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8. trinn. Arneberg og Overland (2001) drøfter i sin bok Fra tilskuer til deltaker, hva det vil si 

å være pedagog i en skole der det er forventet at foreldrene skal spille en sentral rolle i 

utviklingen av skolen. Til slutt støtter jeg meg til Heen (2004), Skolen som selvfølge. Om 

foreldrenes møte med ”den nye” skolen, som har intervjuet 12 foreldre eller foreldrepar ved 

to landsskoler og to byskoler i 2000 og 2002.  

Som støttelitteratur bruker jeg Haug (2007), Imsen (2004), Brenna (2004) og Engelsen 

(1999a og 1999b).  

Hovedkonklusjoner 

Det er hjemlet i lov at foreldrene har hovedansvaret for deres barns oppdragelse. Dersom 

foreldrene skal kunne følge opp dette ansvaret, er det nødvendig med et godt samarbeid 

mellom skolen og hjemmet. Stortingsmeldingen understreker samhandling og dialogens 

betydning i skolens samarbeid med hjemmet. Funn fra forskningen tyder imidlertid på at 

man kan se en tendens til at foreldrene opplever at det er god informasjon i forhold til deres 

barns skolehverdag, men at kontakten mellom læreren og foreldrene er preget av mye 

informasjon fra skolens og lærernes side, heller enn samhandling og dialog. Funn tyder 

videre på at lærerne ikke ser på den faglige og pedagogiske praksisen som gode 

samarbeidsområder, og at foreldrene derfor sjelden inkluderes i skolens indre liv.  

Når barna begynner på skolen, etableres ”det store Vi”. Funn tyder imidlertid på at dersom 

foreldrene tar initiativ innenfor ”det store Vi” og definerer problemer på egen hånd, kan 

lærerne fort oppleve dem som masete foreldre. Derimot vil foreldre som aktivt følger opp det 

læreren har definert, karakteriseres som gode foreldre. Også foreldre som ikke møter opp til 

konferansetimer, foreldremøter eller andre arrangementer i skolens regi, får sin 

karakteristikk. Disse foreldrene er de dårlige foreldrene. Dette indikerer at det foretas både 

forenklede og feilaktige sosiale konstruksjoner om foreldre blant de ansatte i skolen.  

I stortingsmeldingen understrekes to viktige foreldreroller i skolen: Utdanningsrollen og den 

administrative rollen. Den administrative rollen tilegnes noen få foreldre, siden denne har en 

representativ funksjon. Utdanningsrollen tilegnes alle foreldre. Disse to rollene har sin 

opprinnelse i utenlandsk teori (Macbeth og Ravn 1994). I oppgaven relaterer jeg dem til 

norske forhold. Ut fra funnene kan det se ut som at disse rollene ikke i like stor grad dekker 

det som Macbeth og Ravn definerer som en utdanningsrolle, men heller vektlegger en 
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oppfølgingsrolle overfor barna, som er definert av skolen. Den læringen som faktisk skjer i 

familielivet, utenfor skolens definerte rammer, kan synes å bli lagt mindre vekt på i denne 

utdanningsrollen. Det betyr at foreldrenes atferd overfor barna innad i familien i stor grad er 

definert av skolen. I oppgaven blir dette kalt for en ”pensumisering” av familielivet, og er et 

begrep jeg har fra Ericsson og Larsen (2000). En pensumisering av familielivet skjer når 

skoledagen og skolens oppgaver strekker seg langt utover skoleporten.  

Av administrative oppgaver ligger det også noen oppgaver som befinner seg i randsonen for 

hva som er skolens oppgaver og hva som er foreldrenes oppgaver. Disse kan deles inn i to 

hovedområder: sosiale aktiviteter og ”budsjettkompensatoriske” oppgaver.  Imidlertid faller 

disse oppgavene i stor grad på foreldrene. Og som det kom fram: Når skolen overtar 

oppgaver som karakteriseres som foreldrenes oppgaver, betegnes lærerne som 

sosialarbeidere. Tar derimot foreldrene over oppgaver som egentlig er skolens oppgaver, er 

det sjelden tema til debatt. Foreldrene gjør bare jobben sin som foreldre.  

Jeg kan ikke med sikkerhet si om foreldrene blir sett på som lydige funksjonærer eller 

ressurs i skolen, men funnene fra forskningen tyder på at de aller fleste foreldrene føler seg 

forpliktet til å stille opp på dugnader, til kaffekoking, kakebaking og andre oppgaver i 

forbindelse med skolen. Mange foreldre opplever at det blir for mange slike oppgaver, men 

funnene i forskningen tyder imidlertid på at de aller fleste deltar med et stilltiende aksept. 

Om foreldrene blir sett på som ressurs i skolen, kan se ut som om avhenger av hva lærerne 

definerer som behov for å nå sine mål. Lærerne utviser ofte en underlig ambivalens, hvor de 

på den ene siden er imøtekommende overfor foreldrene og gjerne bruker dem som støtte for 

å nå sine mål. På den annen side beskytter lærerne sitt faglig-pedagogiske revir. Foreldrene 

på sin side ser ut til å rygge tilbake overfor den massive institusjonelle makten som lærerne 

har mulighet til å utøve, også det med et stilltiende aksept.  

Hovedkonklusjon: Det kan med dette virke som at det er en vei å gå før intensjonene om 

samhandling og dialog, slik St.meld. nr. 14 (1997-98) og L97 har definert det, blir realisert i 

norsk skolehverdag. Funnene i denne oppgaven tyder på at det er på dette området at 

innsatsen bør settes inn for å ivareta intensjonene St.meld. nr. 14 (1997-98) og L97. 
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1. Innledning 

Helt siden lov om grunnskolen fra 1969 har samarbeid mellom skole og hjem vært 

formalisert i grunnskolen. Til tross for det, opplever vi nesten 40 år senere at foreldrene 

synes det er vanskelig å finne sin rolle i samarbeidet med skolen. Nordahl sier at skolen ikke 

er en institusjon man bare leverer barnet sitt til og at den tar mer plass i familielivet enn 

mange foreldre forestiller seg på forhånd. Det foregår en rekke aktiviteter i skolen, det er et 

viktig sosialt samspill og ikke minst skal det læres noe. Dette har stor betydning for barnet 

og det vil derfor få store konsekvenser for foreldrene (2007:114). Samtidig som foreldrene1 

synes at det er vanskelig å finne sin rolle, kan nyutdannede lærere melde at det de gruer seg 

aller mest til når de skal ut i skolen, er møtet med foreldrene. En lærer har sagt til Nordahl 

(2007:12):  

Når jeg startet som lærer, ble jeg overrasket over at elevene hadde foreldre, 
det hadde jeg ikke hørt noe om på lærerskolen.     
  

I 1997, nesten 30 år etter at skole-hjem samarbeidet ble formalisert, fremmet Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet en stortingsmelding om foreldremedvirkning i 

grunnskolen, St.meld. nr. 14 (1997-98). Stortingsmeldingen kom samme år som det var 

gjennomført en ny læreplanreform i grunnskolen, Reform 97. Med skolestart for 

seksåringene, fikk man med Reform 97 også en 10-årig grunnskole med påfølgende 

Læreplan for den 10-årige grunnskolen (L97). Etter innføringen av Reform 97 ble det satt i 

gang en systematisk evaluering av innplementeringen av reformen. Den foregikk fra 1999-

2003. Evalueringen ble organisert og finansiert av Forskningsrådet. Før evalueringen av 

Reform 97 var ferdigstilt, satte daværende kirke- og undervisningsminister, Trond Giske, 

ned et offentlig utvalg som skulle se på kvalitet i grunnopplæringen, det såkalte 

Kvalitetsutvalget. Dette utvalget la frem en delinnstilling i 2002 (NOU 2002:10) og 

ferdigstilte endelig rapport i 2003 (NOU 2003:16). Sammen med evalueringen av Reform 

97, la disse to rapportene grunnlaget for en stortingsmelding i 2003, St.meld. nr. 30 (2003-

2004) Kultur for læring, som igjen la grunnlaget for en ny utdanningsreform fra høsten 2006, 

Kunnskapsløftet 06, med en læreplanreform (LK06).  
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Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en tekstanalyse av St.meld. nr. 14 (1997-98) og 

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) med fokus på intensjonene for skole-

hjem samarbeidet. Siden L97 er en forskrift og dermed et forpliktende styringsdokument, 

utgjør den en sentral del av grunnlaget for intensjonene i St.meld. nr. 14 (1997-98). Det er 

derfor naturlig å se disse to dokumentene i en sammenheng. 

Videre vil jeg se disse intensjonene opp mot et utvalg av norsk forskning på området, som er 

foretatt blant foreldre og lærere i grunnskolen.  

1.1 Oppgavens tema 

Jeg har valgt følgende problemstilling for oppgaven: 

Foreldre – lydige funksjonærer eller ressurs i skolen? Foreldrenes rolle i skolen – 

intensjoner og realiteter. 

Denne problemstillingen har jeg blant annet valgt ut fra et intervju Loveleen Rihel Brenna, 

leder av Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), gjorde i Dagsavisen 2006. Brenna sier at 

foreldrenes mulighet til å støtte sine barn, er avhengig av hvordan foreldre blir involvert, 

kategorisert, hvilken og hvor stor medvirkning de har:  

Det finnes ikke ressurssvake foreldre, selv om alle hjem har ulike ressurser. Kanskje 
vi i for stor grad har opphøyd dem med høy utdanning og velfylte bokhyller. (..) Skal 
vi være gode foreldre, må vi spille på lag med hverandre og utnytte hverandres 
ressurser og kunnskaper, og her har skolen en lang vei å gå. Hittil har den i altfor 
stor grad bidratt til å reprodusere sosiale forskjeller. 

(Dagsavisen 20.08.06) 

Brenna påpeker også at skolen i for stor grad har utnyttet foreldrene som dugnadshjelp i 

forbindelse med 17. mai-feiring, kakebaking og kaffekoking, noe hun mener i og for seg er 

greit, men ikke bare det.  

 

                                                                                                                                            

1 I oppgaven brukes foreldre som fellesbetegnelse for foreldre og andre foresatte. 
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(..) Det aller viktigste er at foreldrene bidrar i forhold til den faglige utviklingen.  

(Dagsavisen 20.08.06)  

Sitatet fra Brenna berører mange sentrale aspekter ved et skole-hjem samarbeid. Dette 

kommer jeg tilbake til når jeg skal se intensjonene i St.meld. nr. 14 (1997-98) og L97 som 

belyses i kapittel 3 opp mot den utvalgte forskningen som belyses i kapittel 4. Disse to 

perspektivene drøftes i kapittel 5. Innledningsvis i kapittel 4 presiserer jeg problemstillingen 

med følgende spørsmål: Hvilke roller synes foreldrene å ha i et skole-hjem samarbeid? 

Oppleves foreldremedvirkningen i skolen som reell? 

1.2 Avgrensning 

St.meld. nr. 14 (1997-98) legger særlig vekt på å se skole-hjem samarbeidet i et 

foreldreperspektiv. Foreldreperspektivet vil derfor også dominere denne oppgaven. Lærerens 

rolle vil likevel fremheves der dette er nødvendig for å belyse oppgavens problemstilling. 

Det er mange problemstillinger lærerne også står overfor i et slikt samarbeid, men de 

problemstillingene drøftes ikke like stor grad som foreldrerollen. Et annet perspektiv jeg 

ikke omtaler i denne oppgaven er elevenes opplevelse av skole-hjem samarbeidet.  

I St.meld. nr. 14 (1997-98) gjøres det en oppsummering av hvordan samarbeidet mellom 

hjem og skole har fungert etter 1969, og det er foretatt analyser av hvordan skole-hjem 

samarbeid fungerer i land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. På grunn av 

oppgavens lengde trekker jeg ikke inn disse komparative analysene. Jeg drøfter heller ikke 

samarbeidet mellom skolen og foreldre som har barn med spesielle opplæringsbehov, for 

eksempel funksjonshemmede barn.  

Tiltakene i stortingsmeldingen er i stor grad basert på anbefalinger overfor kommunene. Det 

kan derfor se ut som at departementet delegerer ansvaret til kommunene med å følge opp på 

tiltakssiden, noe som er naturlig siden det er kommunene som er skoleeier. I og med at det er 

få konkrete tiltak i stortingsmeldingen, velger jeg å se på intensjonene om foreldrerollen i 

skolen. 

Sammenligner man stortingsmeldingen med komiteinnstillingen (Innst. S. nr. 117 (1997-

98)), kan man se at det går et skille mellom politiske partier i forhold til hvordan 
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foreldreretten tolkes. Dette kommer spesielt til uttrykk i synet på hvordan skolen skal styres. 

Jeg tar forbehold om å ikke drøfte foreldreretten, og hvordan denne kommer til uttrykk hos 

de politiske partiene. Det gjør jeg ut fra en begrunnelse av at jeg da vil bevege meg inn på 

det politiske. Av samme begrunnelse redegjør jeg heller ikke fra debatten i Stortinget, som 

omhandlet stortingsmeldingen.   

Med bakgrunn i disse avgrensningene konsentrerer jeg meg om følgende kapitler i 

stortingsmeldingen: 

Kapittel 4. Viktige utviklingstrekk i samfunnet – konsekvenser for samarbeidet 

mellom heim og skole.  

Kapittel 5. Drøfting av foreldreansvaret i høve til skolen.  

Kapittel 6. Videreutvikling av samarbeidet mellom heim og skole.  

Kapittel 7. Videreutvikling av samarbeidet med einskildgrupper. I kapittel 7

 begrenser jeg til å kun omfatte kapittel 7.3, Samhandling mellom foreldre frå

 språklege minoritetar og skolen. 

I L97 begrenser jeg meg til avsnittet Heim og skule i læreplanens del 2, Prinspipp og 

retningslinjer for opplæringa i grunnskolen, den såkalte Broen. 

1.3 Oppgavens gang 

Denne oppgaven består av til sammen 6 kapitler, hvorav fire av kapitlene kan regnes som 

hoveddelen av oppgaven. I tillegg kommer innledning (kapittel 1) og avslutning (kapittel 6). 

I kapittel 2 beskriver jeg hva som kjennetegner en stortingsmelding som politisk dokument. 

Deretter går jeg inn på St.meld. nr. 14 (1997-98). Videre bruker jeg læreplanteori som 

analyseredskap for å forstå forholdet mellom intensjoner og realiteter i utdanningspolitiske 

dokumenter. Til slutt problematiserer jeg forholdet mellom læreplanforskningen og 

intensjonene i politiske dokumenter. 

I Kapittel 3 ser jeg på intensjonene i St.meld. nr. 14 (1997-98) omkring skole-hjem 

samarbeid. Som beskrevet innledningsvis utgjør L97 en sentral del av grunnlaget for 
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intensjonene i stortingsmeldingen, og dette kapittelet starter derfor med L97. I det videre 

fokuserer jeg på intensjonene om foreldrenes og skolens rolle: Foreldrerollen generelt, 

utfordringer foreldre fra språklige minoriteter møter og deretter lærerens og skolens rolle. Til 

slutt i dette kapittelet vier jeg plass til dialogen, som stortingsmeldingen fremhever som en 

viktig forutsetning i et skole-hjem samarbeid.  

I Kapittel 4 presenterer jeg først forskningen som jeg har valgt til å belyse problemstillingen. 

Videre går jeg inn på L97 og ser på retningslinjene for skole-hjem samarbeidet. Jeg fant det 

her naturlig å se disse i lys av den ”historiske læreplanen” og berører derfor den i et eget 

avsnitt. Deretter går jeg inn på foreldrenes og skolens rolle i dette samarbeidet. Disse 

avsnittene er i noe grad sett i sammenheng med avsnittene i kapittel 3, men av naturlig 

grunner, preges de av funnene jeg har gjort i den utvalgte forskningen, og overskriftene er 

derfor ikke identiske hele veien. Til slutt i dette kapittelet ser jeg på to former for makt: 

institusjonell makt og kommunikativ makt. Disse drøfter jeg i lys av foreldrenes frykt for 

sanksjoner fra lærernes og skolens side. 

I Kapittel 5 ser jeg på om forskningen jeg har støttet meg på i kapittel 4 samsvarer med 

intensjonene som er belyst i kapittel 3. Først i kapittelet drøfter jeg lærernes tolkninger av 

L97. Videre går jeg inn på foreldrerollen, slik den er belyst i kapittel 4, og ser om det er 

samsvar med intensjonene i kapittel 3. Til slutt drøfter jeg foreldrenes kapital, ut fra 

institusjonell og kommunikativ makt, i møte med skolen, og ulike kulturers møte med 

skolen. Deretter sammenfatter jeg problemstillingen med funnene i forskningen. 

I Kapittel 6 retter jeg blikket mot Kunnskapsløftet 06. Ved at det etter St.meld. nr. 14 (1997-

98) har kommet en ny læreplanreform, Kunnskapsløftet 06, finner jeg det derfor naturlig å 

rette blikket mot den avslutningsvis i oppgaven. I dette kapittelet ser jeg på hva de 

utdanningspolitiske dokumentene, som Kunnskapsløftet bygger på, sier om skole-hjem 

samarbeid. Jeg avgrenser kapittelet til å kun drøfte samarbeidet i grunnskoleopplæringen, og 

ikke videregående opplæring, siden de fem første kapitlene omhandler grunnskolen.  
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2. Tekstanalyse og analyseredskaper 

I dette kapittelet skal jeg først beskrive hva som kjennetegner en stortingsmelding som 

politisk dokument. Deretter går jeg inn på St.meld. nr. 14 (1997-98). Videre vil jeg bruke 

læreplanteori som analyseredskap for å forstå forholdet mellom intensjoner og realiteter i 

utdanningspolitiske dokumenter. Til slutt problematiserer jeg forholdet mellom 

læreplanforskningen og intensjonene i politiske dokumenter.  

2.1 Stortingsmelding som politisk dokument 

En stortingsmelding utarbeides av regjeringen og inneholder en orientering til Stortinget om 

en side ved en statlig virksomhet (www.stortinget.no). I dette tilfellet er St.meld. nr. 14 

(1997-98) en orientering til Stortinget blant annet om hvordan det står til med 

foreldremedvirkningen i grunnskolen og hvordan samarbeidet mellom foreldrene og skolen 

fungerer. En stortingsmeldning blir til ved at regjeringen tar opp en sak på eget eller andres 

initiativ, og det utnevnes ofte et spesielt utvalg for å utrede saken. Utvalget avgir sitt arbeid i 

form av en NOU-rapport (Norges offentlige utredninger). Departementet mottar da NOU-

rapporten og ofte sendes den ut på høring til berørte parter. Med bakgrunn i rapport og 

høring utarbeides det en stortingsmelding av departementet. Regjeringen behandler saken i 

statsråd og fremmer deretter stortingsmeldingen i Stortinget. Stortinget sender saken til 

komiteen som behandler saken og avgir sin innstilling med forslag til vedtak. Innstillingen 

sendes til Stortinget. Der behandles saken i plenum og det gjøres vedtak. Fra hvert møte i 

Stortinget gjøres det stenografiske referater (www.stortinget.no).  

2.1.1 Økonomiske konsekvenser 

Selv om en stortingsmelding er en orientering til Stortinget, er den også et styringsdokument 

med signaler til de berørte parter. Det betyr at St.meld. nr 14 (1997-98) virker som et signal 

inn til skolen om hvordan de skal ivareta skole-hjem samarbeidet. Denne, sammen med lover 

og forskrifter, er dokumenter skolen må ta hensyn til i sitt samarbeid med foreldrene. 

Foreldrenes hovedansvar for barnas oppdragelse er klart definert i både FNs 
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menneskerettigheter, barneloven og opplæringsloven. I tillegg er dette nedfelt i læreplanen, 

som er en forskrift og dermed et forpliktende styringsdokument:  

Læreplanen er, (…), et av de politiske styringsmidler overfor skolen og 
lærerne. Ved siden av styringen gjennom læreplaner finner vi en juridisk 
styring gjennom lover, regler og forskrifter og en økonomisk styring gjennom 
tildeling, fordeling og inndragning av ressurser.  

(Engelsen 2003:32)  

Som jeg skrev innledningsvis, så er en stortingsmelding en orientering til Stortinget. Det 

betyr at det ikke følger økonomiske bevilgninger med en stortingsmelding. De økonomiske 

konsekvenser en stortingsmelding kan gi, vil i ettertid bli bevilget gjennom kommende 

statsbudsjett. Tiltak rett etter en stortingsmelding blir sjelden satt i gang uten at de er 

behandlet i forbindelse med statsbudsjettet.  

I kapittel 8 om økonomiske og administrative konsekvenser i St.meld. nr. 14 (1997-98) står 

det: 

Framlegga i denne meldinga byggjer på den lovgjevninga som gjeld, og på at 
ein utviklar vidare dialogen mellom heimen og skolen på klassenivå, 
skolenivå, kommunenivå og nasjonalt nivå. Det blir mellom anna gjort 
framlegg om å betre informasjonen til foreldra. Departementet vil kunne gje 
økonomisk støtte til forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til å 
vidareutvikle samhandlinga mellom heim og skole. Det vil bli lagt til grunn at 
utgiftene kan dekkjast innanfor kapittel 228 post 21 Kvalitetsutvikling i 
grunnskolen. 

I og med at det blir lagt til grunn at utgifter i forbindelse med samarbeidsprosjekter dekkes 

innenfor eksisterende rammer i statsbudsjettet, velger jeg å ikke ytterligere drøfte de 

økonomiske konsekvensene og bevilgninger i etterkant av stortingsmeldingen.  

2.1.2 St.meld. nr. 14 (1997-98) 

St. meld. nr. 14 (1997-98) bygger ikke på en NOU. Meldingen kom med bakgrunn i at 

flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget ba regjeringen om å legge 

fram en egen sak for Stortinget om foreldrenes medbestemmelse i skolen. Komiteens flertall 

uttalte blant annet i komitèinnstillingen i sin behandling av statsbudsjettet for 1996 (B.innst. 

S. nr. 12 (1995-1996)):   
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Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre, Kristelig 
Folkeparti og representanten Christiansen, viser til skolens formålsparagraf 
hvor samarbeidet mellom hjem og skole tillegges stor vekt. Understrekingen 
av samarbeidet med foreldrene er en konkretisering av foreldrerettens 
bærende idè om at det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelse 
og opplæring. Skolen skal være en hjelp for foreldrene i denne oppgaven.  
 (…)Flertallet vil be om at det legges frem en egen sak for Stortinget 
som systematiserer de erfaringer som er gjort i Norge og i andre land (med 
vekt på de nordiske land) for å fremme økt foreldreengasjement og sikre 
foreldrene medbestemmelse i skolen. 

I statsbudsjettet for 1997 (St.prp. nr. 1 (1996-1997)) varslet regjeringen at det var satt i gang 

et arbeid med ei slik stortingsmelding. Stortingsmeldingen ivaretok også merknadene i 

innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Innst. S. nr. 15 (1995-96). 

Denne innstillingen kom i forbindelse med behandling av St. meld. nr. 29 (1994-95) Om 

prinsipper og retningslinjer for ti-årig grunnskole – ny læreplan: 

Komiteen vil understreke skolens plikt til å tilrettelegge for et nært 
samarbeid med foreldrene eller foresatte. Dette samarbeidet skal omfatte 
både eget barn, klassen og det øvrige oppvekstmiljøet. Samarbeidet skal skje 
både gjennom uformell kontakt med det enkelte hjem og gjennom de formelle 
samarbeidsorganer ved den enkelte skole.  

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, vil understreke betydningen 
av et godt samarbeid mellom hjem og skole. Det er ønskelig med mer 
foreldre- og elevinnflytelse innenfor rammene av nasjonalt lovverk og 
læreplaner. En vesentlig forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og 
skole er god informasjon til foreldrene.   

Flertallet mener at samarbeidet mellom hjem og skole må bygge på 
dialog, og det må være et mål at det blir dialog med alle foreldre, ikke bare 
noen få spesielt interesserte. Dette innebærer at det også stilles noen 
forventninger til at foreldre følger opp. En hensiktsmessig måte å utvikle 
dialog på er gjennom vurderingssystemet. 

Regjeringen fremmet altså en stortingsmelding etter initiativ og anmodning fra flertallet i 

kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Det ble ikke satt ned et NOU-utvalg i forkant av 

stortingsmeldingen, men heller tatt utgangspunkt i blant annet tidligere vedtak fra Stortinget. 

Disse vedtakene sammen med gjeldende lover og forskrifter ligger til grunn for St.meld. nr. 

14. (1997-98).  
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2.2 Forholdet mellom intensjoner og realiteter 

I sin innledning i boken Ideer som formet vår skole? stiller Engelsen spørsmålet:  

Er det slik at ideer som fikk nedslag i læreplanene, formet livet i skole og 
klasserom, eller lever skolen sitt eget liv – uavhengig av de ideene som blir 
formidlet gjennom læreplanene? 

(Engelsen 2003:6) 

Engelsen understreker at spørsmålstegnet i bokens tittel er viktig, for i følge henne kan vi 

ikke, ut fra den kunnskapen vi har om læreplanfeltet, forutsette at læreplanenes idègrunnlag 

nødvendigvis former skolehverdagen. 

Forholdet mellom intensjoner og realiteter kommer spesielt til uttrykk i Stenhous` definisjon 

av curriculum (”læreplan”), som i norsk oversettelse lyder:  

.. et forsøk på å kommunisere de vesentligste prinsipper og trekk ved et 
pedagogisk forslag på en slik måte at det kan gjøres til gjenstand for kritisk 
granskning og lar seg gjennomføre til pedagogisk praksis.  

(Engelsen 2003:15f, Gundem 1998:206f)  

Det er to viktige krav til læreplandokumentet som er uttrykt i denne definisjonen, i følge 

Engelsen (2003). For det første skal retningslinjene være formulert på en slik måte at de er 

mulig å realisere i undervisningspraksis, og læreplanformuleringene skal, for det andre, være 

slik at de kan bli gransket og diskutert i et kritisk perspektiv.  

Gapet mellom våre formulerte ideer og aspirasjoner for undervisning og våre forsøk på å 

realisere dem er, i følge Engelsen, et sentralt problem for læreplanstudier. Hun støtter seg 

blant annet på Lindensjö og Lundgren (2000) og trekker fram to viktige 

læreplanperspektiver. På den ene siden har vi å gjøre med et læreplandokument som 

beskriver den intenderte undervisningen. På den andre siden dreier det seg om den 

undervisningen som lærerne faktisk gjennomfører. I følge Engelsen (2003) dreier det seg 

med andre ord om et formuleringsplan og et realiseringsplan. Hun viser til Lundgren (1979) 

som på bakgrunn av den svenske læreplanvirkeligheten skisserte tre læreplannivåer:  

På det første nivået rettet han oppmerksomheten mot de prinspippene som 
ligger til grunn for en utdanning, og som kommer til uttrykk gjennom en 
læreplan.  
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Det andre nivået dreiet seg om de beslutnings- og kontrollprosesser som blir 
satt i verk under utviklingen av et læreplandokument; med andre ord rettet 
han her oppmerksomheten mot det politisk-administrative nivået, der selve 
læreplandokumentet blir utformet. 

 På det tredje nivået så han på hvordan læreplandokumentet styrer selve 
undervisningsprosessen og derigjennom elevenes læring og sosialisering.
    
 (Engelsen 2003:16) 

Forholdet mellom den intenderte og den realiserte læreplanen, mener Engelsen, kan 

presiseres enda nærmere ved hjelp av Goodlads læreplannivåer, som ofte blir brukt for å 

forklare den norske læreplanvirkeligheten. Goodlad (1979) skisserer fem ulike nivåer i 

læreplanen: Ideenes læreplan, den formelle læreplanen, den oppfattede læreplanen, den 

operasjonaliserte læreplanen og den erfarte læreplanen (Engelsen 2003:17, 1999:27). 

Engelsen gjør en sammenligning mellom Lundgrens tre læreplannivåer og Goodlads fem 

læreplannivåer: Ideenes læreplan hos Goodlad er, i følge Engelsen, tilnærmet lik Lundgrens 

øverste nivå. I den formelle læreplanen hos Goodlad befinner vi oss til sammenligning på 

nivå to hos Lundgren. De tre neste nivåene hos Goodlad, den oppfattede-, den 

operasjonaliserte-, og den erfarte læreplanen mener hun kan bli sett på som en presisering av 

det tredje nivået hos Lundgren.  

Gjennom Goodlads fem læreplannivåer får man altså en dypere innsikt i gapet mellom 

intensjonene og realiseringen av dem, og i følge Engelsen er det med andre ord en lang vei å 

gå fra ideene som blir nedfelt i et læreplandokument til det som faktisk finner sted i det 

enkelte klasserom og den læring og sosialisering som finner sted hos elevene.  

2.2.1 Kritisk forskning eller lojalitet mot myndighetenes 
skoleforståelse? 

Ved siden av å være et bruksdokument for læreren er altså læreplanen en viktig idèbærer, 

som har karakter av å være ”et politisk manifest”, der utdanningsmyndighetene informerer 

om den utdanning og skole de har visjoner om å skape (Engelsen 2003:15, 236). Ovenfor har 

jeg, ved hjelp av Lundgren (1979) og Goodlad (1979), vist til forskjeller mellom læreplanens 

formuleringsplan og realiseringsplan. I stortingsmelding 14 (1997-98) har altså 

utdanningsmyndighetene, med grunnlag i lover og forskrifter, herunder også L97, formulert 

intensjonene rundt foreldremedvirkning i skolen. Stortingsmeldingen befinner seg altså på 
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formuleringsplanet. Men hvordan stiller læreplanforskningen seg i møtet med intensjonene i 

politiske dokumenter? 

Med å støtte seg til blant annet Dokka (1990) mener Engelsen (2003) at 

læreplanforskningen, som den skolehistoriske forskningen, i stor utstrekning har sett det som 

sin oppgave å hjelpe og fremme utdanningsmyndighetens intensjoner. På den måten fungerer 

læreplanen som et styringsinstrument også for den pedagogiske forskningen:  

Man har vært lojal mot myndighetenes skoleforståelse; man har betraktet 
enhver forandring som en forbedring. Både læreplanforskningen og de 
faglige arbeidene som blir publisert rundt en ny læreplan, er for en stor del 
budbærere for ”seierherrene” og fortolker myndighetenes intensjoner.  

(Engelsen 2003:240)  

Hun trekker frem en konsensusforståelse av læreplanen, der den er et harmonisk uttrykk for 

utdanningspolitikernes ”gode vilje”. Med en konsensusforståelse av læreplanen får man ikke 

en problematiserende læreplanforskning, men heller en forskning som har en 

”lojalitetsholdning” som grunnlag. 

Skal man drive en kritisk læreplanforskning, må man ”se bakenfor det tilsynelatende”, i 

følge Engelsen: 

Man må komme bortenfor den oppfatningen av dem som 
utdanningsmyndighetene, fagpedagogene og skolefolkene har.  

(Engelsen 2003:241) 

I dette ligger det at man må se forbindelseslinjene mellom formuleringer i læreplanen og 

ideologiske og materielle betingelser i og utenfor skolen. I følge kritisk læreplanforskning 

har ikke læreplanen sin egen, uavhengige eksistens, og man må se læreplanen i sammenheng 

med de komplekse og kompliserte samfunnsforholdene som den eksisterer og fungerer i:  

Vi kan ikke fullt ut forstå skolens læreplan hvis vi ikke først søker å finne ut 
på hvilken måte våre utdanningsinstitusjoner er plassert innenfor en større 
sammenheng av økonomiske, kulturelle og politiske maktforhold.  

(Engelsen 2003:241) 

Hos sentrale personer innenfor det læreplanteoretiske studiefeltet i Norge kan man finne en 

erkjennelse av at en lojalitets- og bør-orientert læreplanforskning ikke er tilstrekkelig for å 
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innvie ny kunnskap om læreplanproblematikken (ibid:242f). Denne erkjennelsen finner man 

blant annet hos Gundem. Som jeg skrev ovenfor blir Goodlads begrepsapparat ofte brukt i 

læreplananalysene. Gundem påpeker imidlertid at Goodlads begrepsapparat først og fremst 

er beskrivende:  

Det fanger opp det som er synlig og eksplisitt som del av den formelle 
virkeligheten, eller med andre ord: det man har empiri på. Derimot mister 
han det usynlige og implisitte som del av læreplanvirkeligheten. Den skjulte 
læreplan (…) er for eksempel ikke del av systemet.  

(Gundem 1998:216) 

Gundem mener likevel at det i utviklingen av begrepssystemet kan spores en økende 

erkjennelse av den betydning normer og verdier har i alt som angår læreplanen, noe som hun 

mener vanskeliggjør den objektive forskningsprosessen og minsker den deskriptive 

nøyaktigheten. Gundem mener videre at Goodlads begrepsapparat er svakt når det gjelder 

den ideologiske og sosiokulturelle sammenhengen, at den kulturelle arv blir tatt for gitt og at 

han mangler en samfunnskritisk analyse. 

En av didaktikkens fremste oppgaver er, i følge Engelsen, å være en 

problematiseringsvitenskap, som ut fra forskningsbasert kunnskap om utdanning, skole, 

læreplan og undervisning kan analysere og problematisere blant annet de vedtakene som 

utdanningsmyndigheter gjør:  

For å være en refleksjonsvitenskap, og for å kunne utøve sin 
problematiserende funksjon overfor praksis (..), må didaktikken stadig søke å 
utvide den forskningsbaserte kunnskapen om sitt forskningsfelt. Denne 
kunnskapen må gi innblikk i bredden, kompleksiteten og dilemmaene for dem 
som jobber med de praktiske utdannings- og undervisningsproblemene; den 
må kunne gi både forskere og praktikere klarere innsikt i det didaktiske 
forskningsfeltet – uten å henfalle til en ”løsningspedagogikk” som forsyner 
utdanningsmyndighetene med ”løsninger” på kompliserte 
utdanningsproblemer – ”løsninger” som ofte har en svak forankring i 
kunnskap om virkelighetens skoler og klasserom (..) 

(Engelsen 2003:251) 

2.2.2 Pluralistiske kompromissformuleringer 

Læreplanen har blant annet av Lundgren (1979) blitt karakterisert som en tekst med 

pluralistiske kompromissformuleringer. Ved at læreplaner blir til gjennom komitèarbeid, og 
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ved utredninger og forhandlinger, der mange ulike interessegrupper og instanser søker å 

gjøre sin innflytelse gjeldende, vil man i følge Engelsen (2003) få slike pluralistiske 

kompromissformuleringer. Når utkastet til ny læreplan foreligger, blir den sendt ut på høring 

til en rekke høringsinstanser. Disse høringsuttalelsene blir forsøkt tatt hensyn til og 

innarbeidet i læreplanteksten før den endelig blir publisert. Dette betyr at man i de 

forhandlingene og utredningene som foregår forut for publiseringen av læreplandokumentet, 

nødvendigvis må ta beslutninger som innebærer kompromisser mellom ulike former for 

kompetanse og ulike interesser. I følge Engelsen (2003) vil slike kompromisser føre til at 

planens retningslinjer for undervisning ofte blir vide og vage.  

Ved nærmere analyse av læreplantekster, kan man finne at pluralistiske 

kompromissformuleringer ofte dekker over uenighet i vesentlige spørsmål som har med 

skole og undervisning å gjøre. Dette har, i følge Engelsen (2003), å gjøre med at læreplanene 

søkes å utarbeides som konsensustekster og at konfliktene ikke kommer til uttrykk i selve 

læreplanteksten. Dermed kan læreplanen skjule viktige verdikonflikter når det gjelder 

skolens innhold og utforming. Selv om jeg tidligere i oppgaven har avgrenset meg fra å 

drøfte foreldreretten, vil jeg likevel nevne tolking av foreldreretten som et konfliktområde 

som ikke kommer til utrykk verken i St.meld. nr. 14 (1997-98) eller L97. Derimot oppdager 

man denne konflikten dersom man går inn i komitèinnstillingen og debatten som jeg viste til 

i kapittel 1. Med bakgrunn i den avgrensingen som jeg gjorde i kapittel 1 er jeg klar over at 

den teksten jeg analyserer er basert på kompromisser og konsensusforståelse.  

2.3 Oppsummering 

I dette kapittelet jeg først beskrevet hva slags type politisk dokument en stortingsmelding er. 

Jeg har også gjennom et avsnitt om økonomiske konsekvenser vist at det ikke følger økte 

økonomiske bevilgninger med St.meld. nr. 14 (1997-98), men at disse eventuelt bevilges 

gjennom etterfølgende statsbudsjett.  

Det er også vist gjennom læreplanteori at det befinner seg et gap mellom den intenderte og 

den realiserte læreplanen, og at det er en lang vei å gå fra ideene som blir nedfelt i 

læreplandokumentene til det som faktisk finner sted i det enkelte klasserom. I lys av 

læreplanteori kan man anta at man derfor vil finne et gap mellom intensjonene om skole-
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hjem samarbeid i St.meld. nr. 14 (1997-98) og L 97 og den forskningen jeg viser til i kapittel 

4. 

Videre er det vist til at mye av læreplanforskningen handler om å tolke myndighetenes 

intensjoner. Dette innebærer at man sjelden får en problematiserende læreplanforskning, 

men heller en forskning som har en lojalitetsholdning som grunnlag. For å være en 

refleksjonsvitenskap, må didaktikken heller søke å utvide den forskningsbaserte kunnskapen 

enn å falle til en løsningspedagogikk uten forankring i skolens virkelighet. Til slutt i dette 

kapittelet så jeg på hvordan læreplanteksten har blitt til gjennom det blant annet Lundgren 

kaller for pluralistiske kompromissformuleringer. Jeg har også vist til at jeg gjennom min 

avgrensing av oppgaven ikke går inn på konfliktene bak læreplandokumentene.   
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3. Intensjoner for skole-hjem samarbeidet 

Det blir lagt særleg vekt på å sjå dette frå foreldra sin ståstad    

       (St. meld. nr 14 (1997-98):5) 

I dette kapittelet er jeg på formuleringsplanet av utdanningspolitiske dokumenter, slik jeg 

viste til i kapittel 2. Jeg skal her se på intensjonene i St.meld. nr. 14 (1997-98) omkring 

skole-hjem samarbeid. Det blir en kort redegjørelse av stortingsmeldingen, før jeg går inn i 

oppgavens problemstilling i kapittel 4. Som beskrevet innledningsvis utgjør L97 en sentral 

del av grunnlaget for intensjonene i stortingsmeldingen, og dette kapittelet starter derfor med 

L97. I det videre fokuserer jeg på intensjonene om foreldrenes og skolens rolle: 

Foreldrerollen generelt, utfordringer foreldre fra språklige minoriteter møter, og deretter 

lærerens og skolens rolle. Til slutt i dette kapittelet vier jeg plass til dialogen, som 

stortingsmeldingen fremhever som en viktig forutsetning i et skole-hjem samarbeid.  

3.1 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 

Samfunnsmandatet til skolen er konkretisert i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 

(L97).  Læreplanverket fra 1997 er den første læreplanen med forskriftsstatus, og den ble 

dermed et forpliktende styringsdokument for grunnskoleopplæringa. L97 bestod av tre 

hoveddeler: 1) Læreplan for grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Generell 

del, 2) Prinsipp og retningslinjer for opplæringa i grunnskolen (den såkalte ”broen”) og 3) 

Læreplaner for fagene. Det er i den såkalte ”broen” mellom den generelle delen av 

læreplanverket og læreplanene for fagene retningslinjene for et samarbeid mellom skolen og 

hjemmet er trukket opp. Nedenfor gjengir jeg utdrag av læreplanteksten:  

(..) Foreldra/dei føresette har hovudansvaret for oppsedinga av sine eigne 
barn, og må derfor ha medansvar i skulen.  

(..) Skulen pliktar å leggje tilhøva til rettes slik at samarbeidet med heimen 
kjem i stand. Ein føresetnad for eit godt samarbeid er god kommunikasjon. 
Da er det første kravet at heimen får god informasjon. Foreldra/dei føresette 
må vite korleis opplæringa er lagd opp, kva elevane skal møte på dei ulike 
stega, og kva for arbeidsmåtar som skal brukast. 
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(..) God kommunikasjon og kontakt mellom lærarane og foreldra til elevar frå 
språklege og kulturelle minoritetar er særleg viktig for samarbeidet heim - 
skule og for opplæringa av den enkelte eleven. Det skal leggjast til rettes for 
at foreldra/dei føresette kan vere aktivt med i utviklinga av skulen, men i eit 
omfang og på ein måte som er overkommeleg når det gjeld aktivitetar og 
virke. Samarbeidet skal baserast på gjensidig respekt og vilje til å setje 
eleven i sentrum. (..).  

(..)  Saman med elevane og lærarane skal foreldra/dei føresette vere med og 
få til eit godt klassemiljø, slik at klassen blir eit aktivt og trygt fellesskap. (..)  

          (L97:60-61) 

Læreplanene for fagene er utformet med grunnlag i den generelle delen og i samsvar med 

prinsippene og retningslinjene for opplæringa i grunnskolen (L97:11). Ved innføring av L97 

førte det til endringer i både faglig innhold og i undervisningsmetoder, noe som blant annet 

legger større vekt på samarbeid mellom skolen og hjemmet (St. meld. nr 14 (1997-98):9). 

I L97s retningslinjer for samarbeid mellom hjemmet og skolen kan man se at ordet 

samarbeid var et gjennomgangstema. Læreplanen poengterte at siden foreldrene har 

hovedansvaret i oppdragelsen, må de også ha medansvar i skolen. Det er videre skolens 

ansvar å legge forholdene til rette for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og det 

skal fra skolens side legges til rette for at foreldrene kan være aktivt med i utviklingen av 

skolen. En forutseting for et godt samarbeid er imidlertid god kommunikasjon mellom 

hjemmet og skolen. Foreldrene må få vite hvordan opplæringen er lagt opp, hva eleven skal 

møte på de ulike trinnene og hvilke arbeidsmetoder de bruker. Videre skal samarbeidet 

basere seg på gjensidig respekt for hverandre og evne og vilje til å sette eleven i sentrum.  

3.2 Foreldrenes og skolens rolle – mot en dialog 

I dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn i intensjonene i stortingsmeldingen omkring 

foreldrenes og skolens rolle. Intensjonene er delt inn i seks områder. Noen områder kan gå 

inn i hverandre, men jeg fant det likevel hensiktsmessig å gjøre en slik oppdeling for å kunne 

gi en grei oversikt. Først kommer en kort oppsummering av intensjonene: 

Foreldrene som likeverdig part i skolen: Foreldrene skal møtes med likeverd i forhold til 

andre grupper i skolen. Lærerne og skolen må møte foreldrene med tillit og respekt, og 

klasserommet må i større grad åpnes opp for samfunnet rundt skolen.  
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Foreldre som ressurs i skolen: Utnytte den ressursen foreldrene utgjør i større grad enn hva 

som er gjort i skolen. Styrke foreldreengasjementet for blant annet å videreutvikle skolen inn 

i kunnskapssamfunnet. 

Foreldrerollen: Foreldrenes utdanningsrolle blir fremhevet som en kjernefunksjon i skolen. 

Utvikle et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, gjennom å samarbeide om innholdet i 

skolen, undervisningen og det faglige og sosiale miljøet i klassen. 

Foreldre fra språklige minoriteter: Skolene oppfordres til å bruke den ressursen foreldre fra 

språklige minoriteter representerer på en bedre måte. Det må utarbeides nye 

informasjonsmåter for å nå denne gruppen foreldre. 

Skolens og lærernes rolle: Selv om rektor spiller en avgjørende rolle i skole-hjem 

samarbeidet, er det likevel klassestyrer som står for det daglige samarbeidet og har derfor en 

viktig rolle. Foreldrene må sees på som en likeverdig part i skolen, og de må gis reell 

innflytelse. Tillit blir framhevet som basis i samarbeidet. For å tydeliggjøre hva 

departementet legger i et godt samarbeid, bruker de ordene samhandling og dialog. 

Dialogen: Dialogen skal sikre gjensidig informasjon om forhold som er viktige for eleven og 

undervisningen, og for å skape et positivt og trygt klasse- og skolemiljø. Dialogen skal også 

ta hensyn til at foreldrene har avgrenset med tid. 

Intensjonene som jeg har oppsummert ovenfor, vil jeg ytterligere gjøre rede for i de neste 

avsnittene. Redegjørelsene er korte, men det har sin bakgrunn i at det, etter mitt skjønn, ikke 

er så mye mer å hente ut av stortingsmeldingen. 

3.2.1 Foreldrene som likeverdig part i skolen 

Foreldra og skolen møtest med ulike utgangspunkt og føresetnader. Læraren 
er den profesjonelle pedagogen, og foreldra er dei som kjenner barnet sitt 
best. Det er i dette møtet, med ulike utgangspunkt og ståstader, at foreldra og 
skolen skal samarbeide til beste for barnet sjølv.     
          
      (St.meld. nr 14 (1997-98):32)  

Stortingsmeldingen fremhever at foreldrene skal møtes med likeverd i forhold til andre 

grupper i skolen. Det blir lagt vekt på at lærerne og skolen må møte foreldrene med tillit og 

respekt for den kompetansen og det ansvaret foreldrene representerer. Det blir samtidig 
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poengtert at mange foreldre opplever skolen som lukket og at det er vanskelig å vite hva som 

konkret skjer både i skolen og innenfor det enkelte klasserom. Derfor mener 

Utdanningsdepartementet at en utfordring for skolene også ligger i å åpne skolen og 

klasserommet mer mot samfunnet rundt (ibid: 32). Og med en mer åpen skole menes det her 

åpenhet i den daglige virksomheten og ikke med en festforestilling en ettermiddag eller to i 

året.  

I følge stortingsmeldingen har Norge, sammenlignet med andre land, etablert gode rammer 

gjennom lover og forskrifter for å få til et godt skole-hjem samarbeid. Videre påpeker 

stortingsmeldingen at mange foreldre er fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer. 

Imidlertid viser det seg at dette samarbeidet i stor grad ser ut til å være avhengig av rektors 

holdninger (ibid:33).  

3.2.2 Foreldrene som ressurs i skolen 

St.meld. nr. 14 (1997-98) understreker at foreldrene er en ressurs i skolen, og at foreldrene i 

stor grad er avgjørende for skolemotivasjonen og skoletilpasningen hos eleven. Det er 

imidlertid i stortingsmeldingen stilt spørsmål om ikke denne foreldreressursen kan utnyttes 

bedre, fordi:  

 (..) holdningane og handlingane til foreldra er ”det skjulte leddet” mellom 
det elevane ventar seg, og kor tilfredse dei er med å gå på skolen. Det er 
igjen avgjerande for motivasjonen hos elevane for å lære. Ei positive 
interesse hos foreldra for læringa til barna har meir å seie for utbytet av 
skolegangen enn noko anna.       
          
        (St.meld. nr. 14 
(1997-98): 29)   

Stortingsmeldingen ser for seg at endringer i utdanningsnivå hos befolkningen kan få 

betydning for samarbeidet mellom skolen og foreldrene. Mens læreren tidligere ofte var en 

av få med høyere utdanning i lokalsamfunnet, har en stadig større del av foreldrene høyere 

utdanning i dag, og foreldrene blir dermed mer likestilt med læreren. Det er derfor grunn til å 

tro at foreldrene får større interesse for og stiller større krav til det som skjer i skolen, ifølge 

stortingsmeldingen (ibid: 30).  

Ikke bare endringer i foreldrenes utdanningsnivå blir drøftet, men hele samfunnsendringen i 

form av at man i 1997 stod på tampen til en ny industriell revolusjon med utviklingen 
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innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT. Noe av intensjonen i 

stortingsmeldingen er å styrke foreldreengasjementet for blant annet å videreutvikle skolen i 

kunnskapssamfunnet: 

”Med det ansvaret foreldra har for sine eigne barn og med den viktige rolla 
foreldra har i utviklinga til barnet, har foreldra rett til også å kunne påverke 
det som skjer i skolen. Der skal det vere eit samarbeid mellom to likeverdige 
partar, der begge er like viktige både for eleven og for det samfunnet eleven 
skal vekse inn i. Departementet ser samarbeidet mellom heimen og skolen og 
ei styrking av foreldreengasjementet som viktig for å utvikle skolen vidare”   

(St.meld. nr 14 (1997-98):31). 

3.2.3 Foreldrerollen 

Stortingsmeldingen har støttet seg på Macbeth og Ravn (1994), som gjør et prinsipielt skille 

mellom to ulike roller som foreldrene har i forhold til skolen, den administrative rollen og 

utdanningsrollen: 

Den administrative rolla, der foreldra er representerte i ulike samarbeids- og 
styrande organ, er med i dugnadsarbeid og gjennomfører andre tiltak for å 
betre økonomien på skolen. I denne rolla er det relativt få foreldre. 

Utdanningsrolla, som mellom anna blir praktisert gjennom direkte 
opplæring, gjennom å vere eit sosialt føredøme og gjennom å skape 
læresituasjonar. Denne rolla har alle foreldra, og i høve til utviklinga hos 
barnet er denne rolla den viktigaste. 

       (St.meld. nr. 14 (1997-98:33) 

Foreldrenes utdanningsrolle blir fremhevet som en kjernefunksjon, i og med at den gjelder 

alle foreldrene (ibid:33). Det blir videre påpekt at klassen er den sentrale enheten i 

undervisningen, og både sosialt og faglig er klassen2 en svært viktig ramme for elevens 

opplæring. Derfor er stortingsmeldingen opptatt av at det utvikles et godt samarbeid mellom 

hjemmet og skolen, og at det etableres et konstruktivt foreldreengasjement til eleven og 

klassen. Samarbeidet som skisseres, skal omfatte både innholdet i skolen, undervisningen og 

det faglige og sosiale miljøet i klassen. Samtidig viser stortingsmeldingen til en annen 

                                              

2 Selv om klassen ikke er et begrep lenger, og at det i dag heter basegrupper, bruker jeg likevel klassebegrepet i denne 
sammenheng siden det var et eksisterende begrep i 1997. 
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foreldrerolle, den administrative rollen, som stortingsmeldingen mener man kan skille 

prinsipielt fra utdanningsrollen, fordi denne har en mer representativ funksjon, siden det er 

relativt få foreldre som tildeles den rollen. 

3.2.4 Foreldre fra språklige minoriteter 

Foreldre frå språklege minoritetar kan vere ein positiv ressurs for skolen og 
oppvekstmiljøet. Det kan vere eit problem for desse foreldra å forstå korleis 
det norske skolesystemet fungerer.    

(St.meld. nr. 14 1997-98:41)  

Departementet understreker i stortingsmeldingen det ansvaret skolen har for å få til et godt 

samarbeid med hele foreldregruppen. I følge stortingsmeldingen representerer foreldre fra 

språklige minoriteter en positiv ressurs for skolen og oppvekstmiljøet. Det understrekes 

videre at det bør være et stort potensial i den kunnskapen, erfaringsbakgrunnen og kulturelle 

bakgrunnen som språklige minoriteter representerer. Skolene oppfordres til å bruke den 

ressursen denne foreldregruppen representerer på en mer aktiv måte (ibid:41f). Det påpekes 

imidlertid at det for foreldre fra språklige minoriteter kan det være vanskelig å forstå 

hvordan det norske skolesystemet fungerer, og at det må utarbeides nye informasjonsmåter 

for å nå denne gruppen foreldre. Dette fordi den skriftlige informasjonen som blir oversatt 

fra skolen, representerer en norsk tenkemåte, som ikke er særlig tilpasset utgangspunktet til 

foreldrene (ibid:41).   

3.2.5 Skolens og lærernes rolle 

Stortingsmeldingen støtter seg på Gunilla Fredrikson (1995) og hennes oppsummering av 

egen forskning. I følge Fredrikson må pedagogene kunne begrunne sin virksomhet overfor 

foreldrene. Pedagogene må videre ta utgangspunkt i elevenes interesser og følelser, og 

pedagogene må ha tro på foreldrene og elevene. Endelig er det viktig å forstå at når 

foreldrene blir regnet som likeverdige, må foreldrene også få reell innflytelse. Tillit blir 

fremhevet som basis i samarbeidet. Foreldrene og skolen må ha trygghet for og kjennskap til 

hverandre (St.meld. nr. 14 (1997-98):34).  

Også stortingsmeldingen legger vekt på det gode samarbeidet:  
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For å tydeleggjere kva ein meiner med samarbeidet mellom heimen og skolen 
brukar departementet orda samhandling og dialog på klassenivå og 
skolenivå.          

(St.meld. nr. 14 (1997-98):34)  

Det trekkes videre fram at foreldreengasjementet har sammenheng med rektors holdninger. 

Stortingsmeldingen peker på at det avgjørende er hva skolene gjør i praksis, og gjennom 

konkrete handlinger må skolene vise at de vil ha en dialog med hjemmet. I følge 

stortingsmeldingen krever det at det både er gjensidig informasjon, tillit og likeverd mellom 

partene: 

Med det ønskjer ein å få fram at foreldra og skolen saman har eit ansvar, og 
at dei i fellesskap skal handle til beste for elevane. 

(St.meld. nr. 14 (1997-98):34)  

Men selv om rektor spiller en avgjørende rolle, peker stortingsmeldingen likevel på at det er 

klassestyrer3 som står nærmest foreldrene og eleven i det daglige arbeidet. Det daglige 

ansvaret hviler på læreren, og det er derfor avgjørende hvilken rolle læreren, og spesielt 

klassestyreren, har i et skole-hjem samarbeid. Stortingsmeldingen fremhever tre oppgaver 

læreren har i dette samarbeidet: 1) Vise respekt for elevens bakgrunn, 2) se foreldrene som 

en likeverdig part og 3) ha respekt for den kunnskap og det ansvaret foreldrene har (ibid:34).  

3.2.6 Dialogen  

Det er viktig å leggje til rette for best mogeleg dialog mellom heimen og 
skolen. Dialogen skal sikre gjensidig informasjon om tilhøve som er viktige 
for eleven og undervisninga.(..) Departementet understrekar også verdien av 
dialogen mellom heimen og skolen for å skape eit positivt og trygt klasse- og 
skolemiljø(..).     

(St.meld. nr. 14 (1997-98):35) 

Stortingsmeldingen påpeker at foreldre på mange måter befinner seg i en ”tidsklemme” 

(ibid:35). Det er i den perioden av livet man har barn i skolen, at man ofte har det vanskelig 

økonomisk også. Det betyr at mange foreldrene også arbeider mye. Samtidig, understreker 

                                              

3 I likhet med at klasse ikke er et eksiterende begrep lenger, eksisterer heller ikke begrepet klassestyrer. I dag er det 
kontaktlærer. Likevel refererer jeg til klassestyrer siden det er det som er brukt i st.meld. nr. 14 (1997-98). 
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stortingsmeldingen, kreves det mye oppfølging av barna, på for eksempel skole- og 

fritidsaktiviteter. Dialogen skal derfor ta hensyn til at foreldrene har avgrenset med tid, og 

departementet ønsker å utvikle dialogen gjennom allerede eksisterende samarbeidsmønstre, 

for eksempel i elevvurderingen. Etter grunnskoleloven og læreplanverket har rektor og 

klassestyreren et spesielt ansvar for at den konkrete dialogen fungerer, og hvordan dette 

fungerer i praksis avhenger derfor av holdningene til den enkelte rektor og klassestyrer 

(ibid:35).  

3.3 Oppsummering 

I L97s retningslinjer for samarbeid mellom hjemmet og skolen kan man se at ordet 

samarbeid var et gjennomgangstema. I sin tydeliggjøring av hva som legges i samarbeidet 

mellom hjem og skole, understrekes ordene samhandling og dialog i St.meld. nr. 14 (1997-

98). Forutsetningene for samhandling og dialog er gjensidig informasjon, tillit og likeverd 

mellom partene, og holdningene til rektor og klassestyrer viser seg også å være avgjørende 

for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Stortingsmeldingen gjør et prinsipielt 

skille mellom de to rollene den mener foreldrene spiller: utdanningsrollen og den 

administrative rollen. Utdanningsrollen fremheves som en kjernefunksjon. I forhold til 

foreldre fra språklige minoriteter blir skolen oppfordret til å møte disse med informasjon 

som det er lett å kjenne seg igjen i ut fra deres bakgrunn, og spille aktivt på de ressursene 

denne gruppen representerer.  



 26 

4. Foreldrenes og skolens opplevelse av skole-
hjem samarbeidet 

I kapittel 3 gikk jeg nærmere inn på intensjonene omkring skole-hjem samarbeidet, slik det 

er uttrykt i St.meld. nr. 14 (1997-98) og L97. Men som man kan se av læreplanteorien som 

ble presentert i kapittel 2, kan det være stor avstand fra utdanningsmyndighetenes 

intensjoner til skolehverdagens realiteter. Alle ideer som er nedfelt i læreplanen, vil ikke 

nødvendigvis realiseres i skolen. Med dette som utgangspunkt vil jeg nå gå over til å belyse 

oppgavens problemstilling:  

Foreldre – lydige funksjonærer eller ressurs i skolen? Foreldrenes rolle i skolen - 

intensjoner og realiteter.  

Ut fra intensjonene om at gjensidig informasjon, tillit og likeverd er grunnleggende 

forutsetninger for et godt skole-hjem samarbeid, og for at foreldrene skal kunne spille en 

aktiv rolle i skolen, vil jeg ved hjelp av forskning belyse hvordan foreldrene og skolen 

opplever at disse forutsetningene er en del av deres skolehverdag. Jeg har derfor valgt å 

presisere problemstillingen med følgende spørsmål: Hvilke roller synes foreldrene å ha i et 

skole-hjem samarbeid? Oppleves foreldremedvirkningen i skolen som reell?  

I første del av kapittelet presenterer jeg forskningen som jeg har valgt til å belyse 

problemstillingen. Videre går jeg inn på L97 og ser på retningslinjene for skole-hjem 

samarbeidet. Jeg finner det her naturlig å se disse i lys av den ”historiske læreplanen” og 

berører derfor det i et eget avsnitt. Deretter går jeg inn på foreldrenes og skolens rolle i dette 

samarbeidet. Disse avsnittene er i noen grad sett i sammenheng med avsnittene i kapittel 3, 

men av naturlig grunner preges de av funnene jeg gjør i den utvalgte forskningen, og 

overskriftene er derfor ikke identiske hele veien. Til slutt i dette kapittelet ser jeg på to 

former for makt: institusjonell makt og kommunikativ makt. Disse drøfter jeg i lys av 

foreldrenes frykt for sanksjoner fra lærernes og skolens side. 
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4.1 Forskning som oppgaven bygger på 

Med bakgrunn i at oppgaven skal skrives innenfor ett semester har jeg valgt å ikke gjøre 

egne undersøkelser. Ved at jeg har valgt å ikke gjøre egne undersøkelser i forkant av 

oppgaven, vil jeg i denne oppgaven derfor belyse problemstillingen ut fra et utvalg av norsk 

forskning innenfor skole-hjem samarbeid, som er publisert etter St.meld. nr. 14 (1997-98). Å 

belyse en problemstilling basert på andres undersøkelser, og problemstillinger som de har 

valgt forut for sine undersøkelser, kan ha sine svakheter for denne oppgaven. Kanskje hadde 

jeg fått en mer fokusert forskning inn mot oppgavens tema gjennom å stille egne spørsmål, 

og kanskje hadde jeg kommet fram til andre funn enn de jeg viser til i denne oppgaven. Det 

er selvfølgelig antagelser fra min side, men jeg skal likevel ha dem i mente videre i 

oppgaven. Nedenfor redegjør jeg for den forskningen jeg har valgt ut til å belyse 

problemstillingen i oppgaven: 

Ericsson og Larsen (2000) gjennomførte i 1996 intervju med 39 familier, 20 familier med 

barn i 1. klasse og 19 familier med barn i 7. klasse. I 25 av familiene bodde barnet sammen 

med begge biologiske foreldre. I 14 av familiene hadde en av foreldrene hovedomsorgen, 

hvorav det var 13 mødre og en far. Det er altså flere mødre enn fedre, så mødrenes stemmer 

er tydeligere enn fedrenes stemmer. Ni familier hadde minoritetsbakgrunn, tre familier hadde 

en forelder med minoritetsbakgrunn, mens to barn hadde en forelder fra et annet nordisk 

land. Ericsson og Larsen observerte 24 konferansetimer, 17 i 1. klasse og sju i 7. klasse. I 

tillegg observerte de åtte foreldremøter, fem i 1. klasse og tre i 7. klasse. De har også 

intervjuet lærerne i 1. og 7. klasse. Intervjuene og observasjonene er gjort på fire skoler i fire 

bydeler i Oslo. 

Videre støtter jeg meg på Nordahl (2003) og (2007). Nordahl har gjennomført to 

kartleggingsundersøkelser, høsten 1999 og vinteren 2002. Begge 

kartleggingsundersøkelsene ble gjennomført på 1., 5., og 8. klassetrinn. Resultatene fra den 

første kartleggingsundersøkelsen samsvarer, i følge Nordahl, i hovedsak med den andre 

kartleggingsundersøkelsen. Alle foreldre og klassekontakter på de tre trinnene fikk 

spørreskjemaer. Svarprosenten blant foreldrene lå på henholdsvis 68 prosent i 1999 og 64 

prosent i 2002. Blant klassekontaktene var svarprosenten 79 prosent i 1999 mot 73 prosent i 

2002. Også foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og medlemmene av Samarbeidsutvalgene fikk 

spørreskjemaer. Her var svarprosenten i snitt litt høyere. Undersøkelsene ble gjort på 33 
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skoler i åtte kommuner, hvor de også har deltatt i et utviklingsprosjekt i regi av FUG. 

Undersøkelsene er, i følge Nordahl (2003), verken basert på et tilfeldig eller strategisk utvalg 

av skoler, fordi det er kommunene og skolene selv som har ønsket å være med i FUG sitt 

prosjekt, og dermed også i evalueringen av prosjektet, som denne undersøkelsen er en del 

av. Rapportene etter kartleggingsundersøkelsene var et ledd i evalueringene av Reform 97. 

I følge Nordahl er mye av forskningen omkring skole-hjem samarbeid preget av rene 

kartleggingsundersøkelser med liten teoriforankring. Det er videre, i følge Nordahl, gjort lite 

forskning omkring hvordan dette samarbeidet bør utvikles og drives. Til tross for at det i 

senere år har kommet mer forskning på området skriver han så sent som i 2007, i sist utgitte 

bok, at det var vanskelig å presentere gode forskningsresultater i boken, fordi det eksisterer 

lite forskning i forhold til hvilken rolle foreldrene bør spille i skolen.  

Jeg støtter meg også til Arneberg og Overland (2001). I deres bok Fra tilskuer til deltaker 

påpeker forfatterne at det i skolen snakkes mye om hvilket elevsyn skolen har, men i mindre 

grad om hva slags foreldresyn skolen har. I boken stiller de spørsmål om foreldreinnflytelsen 

er en byrde skolen må leve med, eller om det er en forutsetning for en levende skole. Videre 

diskuteres det hva slags foreldreinnflytelse som er ønskelig i skolen. Et sentralt anliggende 

vil i denne sammenheng, i følge Arneberg og Overlang, være å drøfte hva det vil si å være 

pedagog i en skole der det er forventet at foreldrene skal spille en sentral rolle i utviklingen 

av skolen. 

Heen (2004) er også en forsker jeg støtter meg til. Som et ledd i evalueringen av Reform 97, 

deltok Heen i et prosjekt som skulle se på hvordan utformingen av reformen hang sammen 

med ulike typer av strukturer og relasjoner, både internt i skolene og i forhold til ulike 

eksterne aktører. Artikkelen jeg refererer til i denne oppgaven, bygger på materiale som er 

samlet inn på to landsskoler og to byskoler høsten 2000 til våren 2002. 12 foreldre eller 

foreldrepar ble intervjuet i løpet av denne to-årsperioden. 

Som støttelitteratur i de to neste kapitlene bruker jeg Haug (2007), Imsen (2004), Nordahl og 

Skilbrei (2002), Brenna (2004) og Engelsen (1999a og 1999b). I og med at dette ikke er 

hovedforskningen som jeg støtter meg til, velger jeg å ikke beskrive disse noe nærmere. 
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4.2 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 

4.2.1 Den “historiske læreplanen” gjør seg gjeldende i L97 

Samarbeid mellom hjem og skole var, i følge Imsen (2004), en viktig side av Reform 97, 

akkurat som ved tidligere læreplanreformer, også før 1969. På grunn av at den ”historiske 

læreplanen” gjør seg gjeldende, mener Imsen at det derfor er vanskelig å si hva som skyldes 

Reform 97 og hva som henger igjen av gamle strukturer. At det er de samme ideer som gikk 

igjen i tidligere læreplaner, kan man finne igjen i tidligere forskning: 

De demokratiske samarbeidsholdninger som skisseres i Mønsterplanen, kan 
kanskje ikke sies å være ”forslag” eller ”ideer” til samarbeid. Men de hører 
så avgjort med blant betingelsene for et godt samarbeid: åpenhet, gjensidig 
respekt og tillit (..). 

      (Flo og Grøndahl 1984:9) 

Med å støtte meg til Flo og Grøndahl (1984), forstår jeg det slik at det i praksis ikke 

representerte så mye nytt i forhold til skole-hjem samarbeid med L97. Også før 1997 hadde 

foreldrene hovedansvaret for barnas oppdragelse, og dette hovedansvaret gjaldt også i 

skolen. Samtidig har skolen og lærerne et medansvar for opplæring og oppdragelse, i 

henhold til lover og forskrifter. Det felles ansvaret gjorde at skolen og hjemmet, også før 

1997, var nødt til å samarbeide. Samarbeidet innebar gjensidig informasjonsutveksling, 

felles drøfting av problemer og tiltak og gjensidig utnyttelse av de ressurser skolen og 

hjemmene hadde. Selv om det ikke var hjemlet i forskrift, skulle klassestyreren også da ha 

samtale med de foresatte minst to ganger i året, der personlige samtaler rundt elevens 

utvikling og situasjon i skolen sto sentralt.  

At den historiske læreplanen gjør seg gjeldende i L97 kan også understrekes blant annet med 

støtte i Engelsen (1999a). I motsetning til L 97, som er en sentral juridisk forpliktelse for 

lærerne, var tidligere læreplaner, i følge Engelsen, en moralsk forpliktelse for lærerne. At 

L97 ble en forskrift, kan i følge Engelsen sees på som en presisering av en praksis som man 

har hatt lenge. For selv om Mønsterplanene ikke hadde karakter av forskrift, ble læreplanen 

sett på som et forpliktende arbeidsgrunnlag for skolen. 
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4.2.2 Uklare retningslinjer i L97 

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) var, som sagt, første læreplan med 

forskriftsstatus, og ble dermed et forpliktende styringsdokument for grunnskoleopplæringen. 

Nordahl (2003) understreker at målene for skole-hjem samarbeidet i nasjonale læreplaner og 

lover er relativt uklare, og at slik det er formulert i dag, bidrar det lett til usikkerhet. En 

viktig presisering kom imidlertid i 1999 gjennom nye forskrifter til opplæringsloven. Det ble 

da etablert minimumsstandarder for skolen når det gjelder kontakten med hjemmet (Imsen 

2004). I følge Heen (2004) trekker ikke læreplanen et skarpt skille mellom skolens og 

foreldrenes ansvar. Skolen skal støtte hjemmet, og hjemmet skal støtte skolen, men det sies 

imidlertid at det er skolen som har ansvaret for å legge forholdene til rette for samarbeidet. I 

praksis er det, i følge Heen, oftest skolen som har mest innflytelse når det gjelder å definere 

form og innhold.  

Arneberg og Overland (2001) poengterer at foreldremedvirkningen ikke skjer i et vakuum, 

men innenfor de retningslinjene Stortinget har trukket opp, og som dermed kommer til 

uttrykk i den vedtatte læreplanen. Deres forståelse av læreplanen er at lærerne som 

profesjonelle pedagoger plikter å sørge for at læreplanen utgjør grunnlaget for samarbeidet, 

og at foreldrenes engasjement ikke kan gå på tvers av læreplanens rammer: 

En forutsetning for et godt samarbeid er god kommunikasjon mellom skolen 
og hjemmet. Dette innebærer i vår sammenheng at hjemmet må få god 
informasjon om prinsippene for undervisningen, om hva læreplanen sier 
elevene skal møte på de ulike trinnene, og om hvilke arbeidsmåter elevene 
med utgangspunkt i læreplanen skal praktisere.  

(Arneberg og Overland 2001: 54)    

Men i følge Ericsson og Larsen (2000) sies det lite om hvordan samarbeidet mellom hjem og 

skole skal foregå. Forskriftene sier at klassestyrer skal ha foreldresamtaler to ganger i året, 

og at samarbeidet mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar. Skolen plikter dessuten å 

legge forholdene til rette for et godt samarbeid og god informasjonsflyt til hjemmet. Ericsson 

og Larsen sier imidlertid at: 

 (..) trass i lover, forskrifter og læreplaner er det ikke alltid opplagt hvordan 
arbeidet med dette skal fordeles, hvordan samarbeidet skal foregå og hvilken 
makt de to partene har/skal ha til å legge premissene for hverandres arbeid.  

(Ericsson og Larsen 2000:27)   
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Dette bekrefter Engelsen (1999a), som mener at læreplaner ikke alltid er et enkelt og greit 

styringsinstrument for læreres undervisning. Til dels skyldes dette, i følge Engelsen (1999b), 

at læreplaner ikke bare er tiltenkt den funksjonen å gi råd og retningslinjer for læreres 

arbeid, men at de også fungerer som et ”politisk manifest”. Dette betyr at læreplaner ikke er 

et dokument lærerne slavisk kan følge. Lærerne må kunne ”lese” og tolke dem, og de må 

være i stand til å se det pedagogiske handlingsrommet (1999b). På dette grunnlaget kan 

lærerne, i følge Engelsen, videreutvikle de sentralt gitte læreplanene slik at de passer til de 

spesifikke elevforutsetningene og rammebetingelsene som lokale lærere har med å gjøre. 

I henhold til L97 skal foreldrene, i følge Nordahl (2003), inviteres til å ta del i den 

pedagogiske og sosiale virksomheten på skolen, og skolen skal bistå foreldrene i barnas 

utvikling: 

Skal denne type intensjoner realiseres kreves det ganske sikkert langt mer 
dialog mellom skole og foreldre og direkte foreldremedvirkning i skolen (..). 

          (Nordahl 2003:79) 

4.3 Foreldrenes og skolens rolle 

Kontekst kan vise seg å være med på å legge føringer for hvordan hverdagen utformes på 

skolen. Om en skole ligger på landet eller i byen, om elevene tilhører høyere eller lavere 

sosiale sjikt, om skolen er etnisk homogen eller har mange fremmedspråklige elever, kan, i 

følge Heen (2004), utgjøre grunnleggende strukturelle forutsetninger for skolens arbeid. 

Imsen (2004) mener at en annen side ved skole-hjem samarbeidet er at desto mer skolen 

forandrer seg fra den tida foreldrene gikk på skolen, desto større utfordringer ligger det i en 

god kontakt med hjemmet. Nordahl (2007) understreker at om foreldrene skal kunne forvalte 

sitt oppdrageransvar, er de avhengige av et nært samarbeid med skolen og med de lærerne 

som står for opplæringen av barna deres. Ericsson og Larsen har sagt det slik:  

Når barn begynner på skolen, etableres ”det store Vi”. Det innledes med et 
samarbeid mellom lærer og foreldre som både inkluderer opplæring og 
oppdragelse. Et slikt stort vi innebærer at det skapes en rekke nye sosiale 
sammenhenger, som ikke bare barnet inngår i, men også de voksne. Hjemmet 
kommer på sett og vis inn i skolen, og skolen kommer inn i hjemmet.  

(Ericsson og Larsen 2000:30)  
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4.3.1 Samarbeidet og “det store Vi” 

Når barna begynner på skolen, er det ikke bare barna som skal lære å være skolebarn, i følge 

Ericsson og Larsen (2000). Foreldrene skal også lære å være skoleforeldre. Lærerne har 

klare forventninger om at foreldrene skal samarbeide med dem om barnas skolegang, og gir 

foreldrene ”lekser” for å oppdra dem til å følge opp barnas skolearbeid. Men det er ikke bare 

lærerne som har ambisjoner på vegne av skolebarna. Foreldrene har også ambisjoner på 

vegne av barna og ønsker å ta initiativ i dette samarbeidet. Men ofte kan foreldrene, i følge 

Ericsson og Larsen, oppleve at det blir vanskelig å følge opp barna sine på grunn av 

manglende informasjon om både det pedagogiske opplegget og selve læringsprosessen. 

Forutsetningene for samhandling og dialog er, i følge Ericsson og Larsen, gjensidig 

informasjon, tillit og likeverd mellom partene. Foreldrene har et medansvar i skolen, og de 

skal være aktive i forhold til skolens arbeid med opplæring av elevene. Skal foreldrene 

kunne ta denne rollen på alvor, er god informasjon fra skolen en forutsetning.  

Forventningen om ”det store Vi” rundt skolebarnet er selve grunnmønstret i forholdet 

mellom skolen og hjemmet, i følge Ericsson og Larsen, og både læreres og foreldres innsats 

vurderes opp mot dette forhold. Men forfatterne sier riktignok:   

Det kan virke som ”det store Vi” er asymmetrisk – det gir lærerne en sterkere 
plattform for å stille krav til foreldrene enn omvendt.  

(Ericsson og Larsen 2000:32)  

Respekt for lærerens profesjonalitet kommer også til uttrykk i denne asymmetrien, og det 

kan virke som at læreren mener at denne respekten må danne grunnlaget for forholdet til 

foreldrene:  

På det faglige og pedagogiske området er asymmetrien i ”det store Vi” 
tydelig. Det er nok samdans, men det er liten tvil om at lærerne fører. For her 
er det lærerne som er ekspertene.  

(Ericsson og Larsen 2000:35)  

Foreldrene skal kunne stille spørsmål og ta diskusjoner, men å gi utfordringer til læreren, og 

på sett og vis fremstå som ”bedrevitende” overfor læreren, virker ugreit hos læreren. I følge 

Ericsson og Larsen oppfattes dette som greit og naturlig hos de fleste foreldre, selv om noen 

kunne tenke seg større muligheter for foreldreinitiativer, også på det faglige plan. Disse 
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foreldrene som har mange initiativer, mister ofte engasjementet når de stadig kommer med 

forslag som får motstand fra læreren. Hvem som har definert problemet og premissene for 

samarbeidet, kan vise seg å være en viktig dimensjon i forholdet mellom foreldre og lærere, i 

følge Ericsson og Larsen:  

Når det oppstår noe foreldrene definerer som et alvorlig problem i barnas 
skolehverdag, et problem som krever at skolen gjør noe eller forandrer seg 
på en eller annen måte, hender det ikke så sjelden at foreldrene synes de 
møter veggen. De opplever at deres definisjonsmakt innenfor rammen av ”det 
store Vi” er begrenset.  

(Ericsson og Larsen 2000:53)  

Nordahls kartleggingsundersøkelser viste at det var relativt få foreldre som tok kontakt med 

eller initiativ til samtale med lærerne (2003). I følge Nordahl kan det bety at foreldrene ikke 

følte behov for dette, men på en annen side kan man tolke svarene dit hen at mange foreldre 

opplever terskelen for å ta kontakt med læreren som stor, og at de dermed kanskje vegrer seg 

for å ta kontakt. I de samme kartleggingsundersøkelsene la lærerne vekt på at foreldrene kan 

ta kontakt dersom det er noe de vil vite eller drøfte. Nordahl mener at denne ”ta kontakt ved 

behov”-strategien ikke er tilstrekkelig om lærerne ønsker å nå alle foreldrene, og at en slik 

strategi må betraktes som et tilfeldig samarbeid, som i liten grad vil bidra til reell 

foreldremedvirkning. Han mener dessuten at det også er en fare for at disse tilfeldige 

kontaktene lett vil dreie seg om negative ting, og at kontakten mellom lærer og foreldre 

oppstår når det er noe de er misfornøyd med. Arneberg og Overland refererer til en forelder 

som har gjort seg følgende betraktning:  

Det kan kjennes litt skummelt å være fra foreldregruppa og ta initiativ til 
samtale når det er bekymring, uro eller misnøye en føler. De ansatte kan så 
lett virke som ekspertene, de som ”eier” skolen. En kan undre seg: Vil jeg bli 
oppfattet som konstruktiv, eller vil jeg bli oppfattet som en bråkebøtte?  

(Arneberg og Overland 2001:57)   

4.3.2 Foreldrerollen 

St.meld. nr. 14 (1997-98) gjør et prinsipielt skille mellom to foreldreroller: utdanningsrollen 

og den administrative rollen, som vist i kapittel 3. Ved å se nærmere på teorien til Macbeth 

og Ravn (1994), kan det virke som om disse to rollene drøftes ut fra en annen 

skolevirkelighet enn den norske. Den administrative rollen beskrives slik:  
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(..) includes representing parents on councils of participatory management, 
fund-raising for the school and voluntary parents` associations. (..).  

(Macbeth og Ravn 1994:8)  

Foreldreutvalg har vi i den norske skolen, men den norske skolen finansieres for eksempel 

ikke av ”fund-raising”. Det kan synes som at driften av mange utenlandske skoler er mer 

avhengig av den administrative rollen enn hva driften av norsk skole er:  

Some national systems allow and even encourage with finance (..) the setting 
up of independence schools by groups of parents. (..)  

(Macbeth og Ravn 1994:7f)  

Utdanningsrollen sees i et større kulturelt og økonomisk perspektiv og drøftes i større grad i 

lys av den kunnskap barna har med seg fra hjemmet, og den læringen som skjer utenom 

skolen:  

A social-constructivist theory of learning argues that we build up our 
understanding and store of knowledge in the basis of previous experiences. 
These and other conceptual approaches suggest strongly that out-of-school 
learning is as important as (or more important than) what is learnt in school; 
or, at the very least, that it provides a fundamental basis in-school advance 
(…) The issue of out-of-school learning by children is perhaps the most 
neglected aspect of educational systems throughout Europe.  

(Macbeth og Ravn 1994:6ff)     

Det kan virke som at stortingsmeldingen har lagt mindre vekt på denne dimensjonen i sin 

beskrivelse av utdanningsrollen, og at man ut fra Macbeth og Ravn kan anta at det er større 

grunnlag for å gjøre et prinsipielt skille mellom den administrative rollen og 

utdanningsrollen, enn hva det er ut fra beskrivelsene i stortingsmeldingen.  

For å relatere det til norsk skole, kan man sammenligne utdanningsrollen og den 

administrative rollen med det Nordahl (2007) kaller for det representative samarbeidet og 

det direkte samarbeidet. Nordahl drøfter imidlertid et tredje samarbeid også, det kontaktløse 

samarbeidet (2007:31f). Det representative samarbeidet beskrives som det samarbeidet der 

enkeltforeldre er valgt for å representere de andre foreldrene, og kan på sett og vis 

sammenlignes med det Macbeth og Ravn (1994) beskriver som den administrative rollen. 

Videre beskriver Nordahl det direkte samarbeidet som hovedsakelig formalisert gjennom 

direkte møter mellom foreldre og lærere. Dette er samarbeid som angår alle foreldrene på 
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skolen. Slik sett kan man sammenligne det formaliserte samarbeidet med utdanningsrollen, 

slik stortingsmeldingen beskriver den. Det kontaktløse samarbeidet, derimot, foregår, i følge 

Nordahl (2007), i familiens hverdag gjennom en eller annen form for samtaler, 

oppmuntringer, og annen støtte omkring skole og skolegangen. Dette er imidlertid et 

samarbeid som i liten grad vises i skolen. I følge Nordahl omtales det kontaktløse 

samarbeidet i internasjonal sammenheng som en svært viktig del av skole-hjem samarbeidet. 

Hos Macbeth og Ravn blir dette samarbeidet derimot beskrevet som det mest neglisjerte 

området i utdannings- og forskningssammenheng. 

På en måte kan det kontaktløse samarbeidet gå inn i utdanningsrollen som Macbeth og Ravn 

beskriver, men også det kontaktløse samarbeidet kan synes å mangle en vektlegging på den 

faktiske læringen som skjer utenfor det som skolen har definert som læring, og heller 

vektlegge en oppfølgingsrolle som skolen definerer overfor foreldrene:  

Å være foreldre i skolen handler om å fylle en rolle eller utføre handlinger 
som kan være mer eller mindre hensiktmessig sett i forhold til egne barns 
læring og utvikling i skolen. Hva som er hensiktsmessig vil være avhengig av 
situasjonen, men likevel er det mulig å sette opp noen prinsipper for hvordan 
det er lurt å være foreldre i skolen.  

(Nordahl 2007:115f)   

Resultatene i Nordahls kartleggingsundersøkelser viste at foreldrene gjennomgående har en 

positiv innstilling til skolen og til sine barns skolegang. Ut fra resultatene kan det, i følge 

Nordahl (2003), hevdes at flertallet av foreldre gjør de rette tingene hjemme: De spør om 

hvilke lekser de har og hva som foregår på skolen, de hjelper til med lekser og passer på at 

de blir gjort, de snakker med barna om hvordan de trives i skolen og de gir uttrykk for at 

skole og utdanning er viktig og betydningsfullt. Nordahl mener at ved å gi foreldre mer 

informasjon om hvordan en slik hjelp kan skje og betydningen av denne hjelpen, kan 

hjemmet bli en enda mer betydningsfull medspiller i forhold til barnas læring. 

Selv om Nordahl mener at dette er de rette tingene å gjøre, tror jeg mange foreldre vil nekte 

for at dette er de rette tingene de som foreldre kan gjøre. Det finnes blant annet mange 

foreldre som mener at barna får altfor mye lekser, og at de som foreldre ikke rekker over alle 

oppfølgingsoppgaver skolen pålegger dem. Dette finner jeg blant annet støtte der i Ericsson 

og Larsen (2000), som viser til en alenemor med tre barn som føler at familielivet blir en 

eneste lang utvidelse av skoledagen. Denne moren mener at skolen legger premissene for 
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hva hun skal gjøre og for hvordan hun og barna skal ha det sammen. Denne moren synes 

skolen forventer for mye av foreldrene i dag. Ericsson og Larsen kaller dette for en 

”pensumisering” av familielivet, og mener at det sjelden problematiseres hvordan det 

påvirker familien som sosial institusjon, deres dagligliv og samspill, når skolens krav 

strekker seg langt utover skoleporten.  

4.3.3 Foreldre fra språklige minoriteter i møte med norsk skole 

Nordahl (2007) understreker at de grunnleggende prinsippene i samarbeid mellom hjem og 

skole er gyldige både for majoritetsspråklige og minoritetsspråklige foreldre. Likevel vil 

foreldre fra minoriteter representere noe annet enn norske foreldre, og dette må lærere og 

skolen ta hensyn til. Samarbeidet mellom skolen og foreldre fra språklige minoriteter skjer 

langt på vei på skolens premisser, i følge Arneberg og Overland (2001). I følge dem foregår 

samarbeidet ut fra en hypotese om at skolens oppgave overfor hjemmet er å kompensere for 

eventuelle mangler ved hjemmets kultur:  

Skolekulturen, det vil si skolens verdier, normer, holdninger og praksis, er 
per definisjon den riktige. Det er om å gjøre å få hjemmet mest mulig likt 
skolen. Hjemmet skal tilpasse seg skolen, ikke omvendt. (..) Den tradisjonelle 
skole-hjem-samtalen består nesten utelukkende av en status sett fra skolens 
side.  

(Arneberg og Overland 2001:58)  

Arneberg og Overland mener at skal det bli et reelt samarbeid, må læreren og skolen forlate 

denne mangelhypotesen og erstatte den med en oppfatning der foreldrene blir sett på som en 

ressurs i forhold til egne barn, og der skolen er hjelperne. Også Ericsson og Larsen (2000) 

påpeker at minoritetsforeldre bringer med seg en kulturell ballast, tradisjoner og verdier som 

ikke nødvendigvis ivaretas av den norske skolen. I følge Arneberg og Overland må lærerne 

lære seg å kommunisere på et språk som foreldrene forstår, og de understreker videre: 

Den mest effektive måten å utelukke foreldre på er å opprettholde 
skolespråket og oppføre oss på en måte som om dette er noe alle som skal 
stelle med skolesaker, må mestre.  

(Arneberg og Overland 2001:59)  
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Migrasjon4 er, i følge Ericsson og Larsen (2000), fellesnevneren i minoritetsforeldres møte 

med skolen. Uavhengig av hvilket syn foreldrene har på skolen, om skolen i hovedsak blir 

sett på som en opplæringsinstitusjon eller som en allsidig oppdrager, forholder 

minoritetsforeldre seg i praksis til skolen som et middel til ungenes utdanning og karriere. 

Derimot er det kulturen som skiller minoritetsforeldre fra norske foreldre i synet på skolen, 

og at dette kommer til uttrykk i hva slags mennesker man ønsker at ungene skal oppdras til å 

bli:  

”Det store Vi” er tuftet på et implisitt premiss om kulturfellesskap mellom 
skole og hjem, som ikke ivaretar mange minoritetsforeldres prosjekt for 
barna sine. Satt på spissen handler det om hva som er skolens rolle: å 
reprodusere norske samfunnsinstitusjoner, eller å bidra til å skape et 
flerkulturelt samfunn? 

(Ericsson og Larsen 2000:76)   

4.3.4 Skolen og lærernes rolle 

Samarbeid mellom hjem og skole vil, i følge Nordahl (2007) være preget av de innstillinger, 

holdninger og prioriteringer som eksisterer på den enkelte skole. I det legger Nordahl at 

skolens kultur vil påvirke den enkelte lærers samarbeid med foreldrene. Med skolekultur 

menes de overbevisninger, oppfatninger, verdier, relasjoner og opplæringsprinsipper som 

råder i et lærerkollegium.  

 

Denne kulturen bærer gruppas kollektivt aksepterte løsninger og utgjør et 
rammeverk for den praksis læreren til enhver tid utøver, også i møter med 
foreldre 

(Nordahl 2007:167)  

I følge Nordahl vil dermed rektor og eventuelt andre i ledelsen på den enkelte skole gjennom 

både eksplisitte og implisitte utsagn og signaler, gi uttrykk for hvordan samarbeidet mellom 

skolen og hjemmet skal utføres og hvilke innstillinger og oppfatninger skolen har til foreldre 

generelt. 

                                              

4 I denne sammenheng har migrasjonen for minoritetsforeldrene sitt grunnlag i ønsket om å skaffe barna en bedre framtid i 
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En forutsetning for et vellykket samarbeid er, i følge Arneberg og Overland (2001), at alle 

parter vet hva som legges i begrepet samarbeid. Dermed unngår de unødvendige 

misforståelser og møter med helt ulike forventninger til hva som skal skje. En ikke uvanlig 

læreroppfatning er, i følge Arneberg og Overland, at faglige områder blir ansett som lite 

egnede samarbeidsområder. Det er videre i all hovedsak områder som kan relateres til 

skolens sosiale og fysiske miljø, som blir sett på som gode samarbeidsområder. Både hjem 

og skole deltar i oppdragelsen av barna. I følge Ericsson og Larsen (2000:40) oppstår det 

ofte situasjoner, både hos foreldrene og lærerne, der de stiller tvil til den andres 

oppdragelsesmetoder:  

Ønsket om å påvirke den andre partens oppdragelsesmetoder kan være 
uttrykk for at en ikke helt har tillit til at den andre behandler barnet på en 
god måte. 

(Ericsson og Larsen 2000:40) 

I ”det store Vi” omtaler Ericsson og Larsen ”bedrevitende” foreldre. Om det i forhold til 

oppdragelse eksisterer tilsvarende holdninger hos foreldrene mot ”bedrevitende” lærere, 

kommer ikke like tydelig fram hos foreldrene, som motsatt hos lærerne. I følge Ericsson og 

Larsen er det både hos foreldre og lærere en usikkerhet omkring hva det er legitimt for 

skolen å gå inn i. Denne usikkerheten bygger imidlertid ikke på at den ene parten, i dette 

tilfellet foreldrene, er eksperter. I et intervju med en lærer derimot fremgår det ganske klart 

at denne læreren ikke tilegner foreldrene mye profesjonalitet på sitt felt:  

 

(..) Hvordan du – uten å drive noen barneoppdragelse – hvordan du 
behandler barn er det mange foreldre som ikke vet. Hvordan du best mulig 
kan behandle barn. Det er det vi kan best. Jeg sier ikke at ikke foreldre også 
kan behandle ungene sine, men mange av dem kan det faktisk ikke.  

(Ericsson og Larsen 2000:41)   

Om dette er en vanlig holdning hos lærerne, er imidlertid vanskelig å si i og med at jeg ikke 

sitter på et større intervjumateriale. Men Nordahl (2007) understreker imidlertid at en 

forutsetning for et godt samarbeid mellom skole og hjem er at lærere og foreldre har en 

                                                                                                                                            

Norge enn de kunne fått i hjemlandet (Ericsson og Larsen 2001:76). 
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ressursorientering i synet på hverandre. Dette mener han er spesielt viktig i forhold til 

lærernes oppfatning av foreldrene. Med en ressursorientering mener Nordahl her at alle 

foreldre er en betydelige ressurser for sine egne barn, og viser til at denne 

ressursorienteringen har mye til felles med begrepet myndiggjøring. En myndiggjørende 

praksis vil i følge Nordahl bestå i at lærere som representanter for det offentlige møter 

foreldre på en slik måte at de får tro på sine egne muligheter og forutsetninger for å oppdra 

barna og støtte den i skolegangen:  

Dette understreker betydningen av at lærere unnlater å omtale enkelte 
foreldre som ressurssvake. Det er umulig å vise respekt og gi medvirkning til 
noen du betrakter som ressurssvake og mindreverdige.  

(Nordahl 2007:30) 

4.3.5 Lærernes syn på foreldrene: Den dårlige, den gode og den 
masete 

Den svenske maktutredningen gjorde i 1988 en undersøkelse med ca. 2000 personer, der 

samarbeideidsmuligheter innenfor ulike samfunnsområdet ble tatt opp, deriblant skole-hjem 

samarbeidet (Arneberg og Overland 2001). De kunne svare med et tall mellom 0 og 10 der 0 

stod for ingen muligheter for påvirkning og 10 stod for veldig store muligheter for 

påvirkning. Blant områdene var kapitalvareinnkjøp, helse- og sosialsektor, barnetilsyn og 

skole og arbeid. Skolen havnet lengst nede på listen med et gjennomsnitt på 2,3. Arneberg 

og Overland støtter seg til St.meld. nr. 28 (1998-99) Mot rikare mål, og i følge den finner 

man at: 

(..) foreldrene synes lærerne gjør en god jobb, de får god informasjon om 
skolen, men at skolen har et stort forebedringspotensial når det gjelder 
foreldrenes muligheter til reell medinnflytelse i skolen. 

      (Arneberg og Overland 2001:56)  

Et samarbeid som begrenser seg til at skolen og lærerne formidler informasjon til foreldrene, 

vil ifølge Nordahl (2007), være et lite reelt samarbeid.  

I følge Ericsson og Larsen kan det antydes en ”grunnlinje” i lærernes syn på hvordan 

foreldreforholdet er:  

de dårlige foreldrene, de gode foreldrene og de masete foreldrene.  
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(Ericsson og Larsen 2000:55) 

De dårlige foreldrene er de som unndrar seg kontakt med skolen, de følger ikke opp eller 

respekterer de forpliktelser som ligger i ”det store Vi”. De gode foreldrene er de som følger 

opp, er aktive og interesserte og bidrar til å løse problemene lærerne har definert. De masete 

foreldrene blir sett på som de slitsomme foreldrene som stadig prøver å få lærerne til å løse 

problemene de selv har definert. Med den siste foreldregruppen blir asymmetrien i ”det store 

Vi” forstyrret. I Ericsson og Larsens undersøkelse blant sjuendeklasselærere var det flere 

som sa at:  

de verste foreldrene er de som er lærere sjøl.  

(Ericsson og Larsen 2000:55)   

4.3.6 Dialogen – ensidig informasjon eller et middel til reell 
medbestemmelse? 

Dialog innebærer, i følge Nordahl (2007), en reell og sannferdig kommunikasjon mellom 

foreldre og lærere om forhold som angår elevene, undervisningen, læringsmiljøet og 

utviklingen av skolen. Medvirkning innebærer, i følge Nordahl, at både skolen og foreldrene 

skal ha innflytelse på de beslutninger og den pedagogiske praksisen som berører elevene:  

På denne måten kan foreldrene ivareta foreldreansvaret og skolen drive en 
opplæring i samsvar med nasjonale målsettinger 

(Nordahl 2007:29) 

For foreldre vil dette dreie seg om at deres oppfatninger og meninger blir tatt hensyn til av 

skolen og lærerne. I følge Nordahl er medvirkning og medbestemmelse det høyeste nivået i 

samarbeidet, og er en form for partnerskap der skole og hjem sammen fatter beslutninger. 

Dersom et samarbeid begrenser seg til at skolen og lærerne formidler informasjon til 

foreldrene, vil det være et lite reelt samarbeid. Dette bekrefter Heen (2004), og i følge Heen 

var det flere som uttrykte problematiske sider ved dette partnerskapet. Blant annet en 

forelder: 
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Det første de sier til foreldrene når det er trekantsamtale er at det er 
foreldrene som har ansvar for opplæringen … men ikke får vi bestemme 
lærebøker, ikke får vi stille krav til læreren … og så vet vi at vi er ansvarlige 
og så har vi ikke lov til å klage på den formen de driver i for det går så godt, 
det skal i hvert fall gå godt … vi har jo lov, men vi kommer ingen vei … det er 
vi som er ansvarlige for opplæringen, men de vil ikke gripe fatt i det som vi 
mener er et problem …  

(Heen 2004:211) 

4.3.7 Skole-hjem samarbeid i randsonen 

Det kan, i følge Ericsson og Larsen (2000), være vanskelig både for lærerne og for 

foreldrene å vite hvor det er legitimt å stille krav til hverandre. De kaller det for randsonen 

og skiller den grovt inn i to områder: ”Budsjettkompensatoriske tiltak” og sosiale 

arrangementer utenom skoletid. ”Budsjettkompensatoriske tiltak” kan komme blant annet i 

form av krav om arbeidsinnsats, og det er, i følge Ericsson og Larsen, gjennomgående lite 

populært å bli kalt inn til dugnader for å vaske ned eller pusse opp skolen, slik mange har 

opplevd. Sosiale aktiviteter er noe både foreldrene og lærerne ønsker, men det kan også bli 

for mye av dem:  

De sosiale arrangementene for barna utenom skoletid er positive, fine tiltak, 
og noen ønsker seg mer. Men de kan også være en byrde, både for foreldre 
og lærere.  

(Ericsson og Larsen 2000:43) 

Hva som faller inn under skolens og hjemmets ansvarsområde er ikke entydig, i følge Heen 

(2004). Og det er i følge henne et stadig tema for tautrekking og debatt, både på et 

samfunnsmessig, politisk nivå og i samarbeidet mellom skolen og de enkelte foreldre. 

I den offentlige debatten hevdes det ofte, i følge Ericsson og Larsen (2000), at skolen har 

overtatt en rekke oppgaver som egentlig er foreldrenes ansvar. Skolen har fått for mye 

ansvar, og lærerne oppfatter seg i mange situasjoner som ”sosialarbeidere”. Derimot hører 

man aldri i den offentlige debatten at foreldrene har overtatt en rekke oppgaver som egentlig 

er skolens ansvar. I intervjuene var heller ikke dette et synspunkt som gjorde seg gjeldende 

hos foreldrene, selv om mange klaget over pålegg og forespørsler om for eksempel å male 

klasserom. Ut fra intervjuene Ericsson og Larsen gjorde blant sjuendeklasseforeldrene, var 

det klare indikasjoner på at skoledagen og skolearbeidet strekker seg langt inn i familielivet 
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og preger det som foregår der. Men dette beskrives sjelden som at familien har overtatt 

problemene og at familien har fått for mye ansvar: 

Når skolen må ta på seg omsorgsoppgaver, tilskrives det mangler ved 
foreldrenes innsats i hjemmet. Når foreldrene må påta seg 
opplæringsoppgaver, ses det som en naturlig del av foreldrearbeidet, og den 
som ikke gjør det, er en dårlig mor eller far. Her er det en asymmetri mellom 
partene i ”det store Vi”, en asymmetri som i det store og hele godtas av 
begge parter.  

(Ericsson og Larsen 2000:92)  

4.4 Institusjonell og kommunikativ makt og foreldrenes 
frykt for sanksjoner 

Det er viktig å ha forståelse av begrepet makt i samarbeidet mellom skolen og hjemmet, 

påpeker Nordahl (2003). Makt kan, i følge Nordahl, forstås på mange måter, men han legger 

til grunn en definisjon som han mener kan betraktes som svært relevant i forhold til skole-

hjem samarbeid: 

(..) en persons evne til å gjøre noe eller hindre andre i å gjøre noe. 

  (Nordahl 2003:36) 

Lærerne kan altså i lys av den makten de besitter få foreldrene til å gjøre noe, og ikke minst 

få foreldre til å ikke gjøre noe hvis de er misfornøyd. Med å støtte seg på Habermas (1999) 

mener Nordahl at det i et skole-hjem samarbeid prinsipielt eksisterer to former for makt: 

institusjonell makt og kommunikativ makt.  

4.4.1 Institusjonell makt 

Med skolens institusjonelle makt menes innledningsvis den makten som 
skolen forvalter eller er tillagt som en sosial institusjon i samfunnet  

(Nordahl 2003:40)  

Deler av skolens institusjonelle makt er gitt gjennom læreplan og lovverk, og skolen har, i 

følge Nordahl, klare mål og oppgaver som læreren er ansvarlig for å gjennomføre. Lærerne 

disponerer også lærebøker med et pensum som skal gjennomgås. Når læreplanen tolkes, blir 
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det fattet vesentlige beslutninger vedrørende læreplanens implementering og realisering på 

ulike nivåer innenfor skolen, og i følge Nordahl har skolen og lærerne tilnærmet enerådende 

makt og innflytelse over dette arbeidet. Det innbærer at skolen og lærerne har relativt stor 

innflytelse på rammene og den pedagogiske praksis i skolen, og den enkelte skoles og lærers 

interesser blir dermed opprettholdt og forsterket gjennom de beslutninger og valg som 

foretas i skolen. Lærernes og skolens makt blir dermed reprodusert. I forhold til foreldre kan 

lærere, i følge Nordahl, velge handlinger som innebærer at deres posisjon blir opprettholdt. 

Hvis det bidrar til at egne interesser blir opprettholdt, kan læreren la være å gi foreldre 

medbestemmelse og medvirkning.  

4.4.1.1 Anerkjennelse av makt 

Anerkjennelsen av makt kan ha betydning for hvilket maktforhold foreldrene og skolen står 

i. Foreldre med høy status, som selv har lykkes i skolen, vil kanskje tillegge skolen mindre 

makt enn andre foreldre, mens grupper av foreldre som ikke selv har lykkes i skolen, og som 

ikke behersker kunnskapene som formidles i skolen, vil muligens tildele skolen stor makt. 

Dette kan igjen vise seg i hvilken makt lærerne tillegger de enkelte foreldregruppene. For 

eksempel kan foreldre med høy økonomisk, sosial og kulturell status, og som i tillegg 

kanskje har barn som er godt tilpasset og som lykkes i skolen, se ut til å bli tilegnet en 

relativt sterk posisjon i skolen. Mens andre foreldre kan av lærerne bli tilegnet mindre makt 

og det kan bli foretatt devalueringer som kanskje fratar dem innflytelse. Med den forståelsen 

kan det hos læreren, i følge Nordahl (2003), bli foretatt en form for sosial konstruksjon av 

foreldre som vil ha betydning for skole-hjem samarbeidet: 

Det antas at enkelte foreldre kan konstrueres til å stå i en relativt sterk 
maktposisjon i forhold til skolen. Mens andre foreldre tilskrives en mindre 
betydningsfull rolle ut fra lærernes og skolens verdisett. Ytre kjennetegn ved 
foreldre som sivilstatus, barns atferd på skolen, barns klesdrakt, foreldrenes 
yrke og utdanning, foreldrenes oppfølging i skolesituasjonen og lignende 
antas her å være viktig i lærernes konstruksjoner. 

(Nordahl 2003:42) 

Med en konstruktivistisk tilnærming forstås det at vi konstruerer våre tolkninger av verden, 

at det vi konstruerer eller produserer, oppfatter vi lett som gitte realiteter.  
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Arneberg og Overland (2001) mener det er viktig at samarbeidet mellom skolen og hjemmet 

verken ensidig skal være på skolens premisser eller på noen enkelte foreldres premisser, for 

eksempel de mest taleføre foreldrene som kjenner skolekoden og dermed mestrer 

skolespråket. De påpeker i den sammenheng at L97 spesielt understreket at skolen har et 

særskilt ansvar for språklige og kulturelle minoriteter. I følge Haug (2007) har evalueringen 

av Reform 97 vist at skolen har dialog om opplæringen bare med utvalgte foreldre, og at det 

er den foreldregruppen som står nærmest skolen i kulturell forstand. Haug presiserer 

imidlertid at det er store variasjoner fra klasse til klasse og fra skole til skole.  

I neste avsnitt skal jeg tydeliggjøre disse påstandene med å beskrive foreldrenes posisjon i 

forhold til skolen, gjennom Bourdieus ulike kapitaler. 

4.4.1.2 Foreldrenes kapital 

I følge kultursosiologen Bourdieu (1995) kan en person være i besittelse av ulike former for 

kapital. Når man snakker om kapital, defineres det ikke bare som økonomisk eller materiell 

kapital, men også kulturell og sosial kapital. Samlet sett kan denne kapitalen forstås som et 

sett av relasjoner som muliggjør og innebærer ulikhet, makt og dominans. Noe som betyr at 

den kapital vi som mennesker besitter, har konsekvenser for oss, og som kan brukes i ulike 

sammenhenger. Den økonomiske kapitalen utgjør samlet sett den tilgang vi har til 

økonomiske goder: Inntekt, eiendommer, kapital i banken, aksjer og andre materielle 

verdier. Den kulturelle kapitalen betyr at det finnes ulike kulturer som man kan beherske. I 

likhet med at den økonomiske kapitalen bestemmer tilgangen til materielle goder, 

bestemmer den kulturelle kapitalen man er i besittelse av, tilgangen til kultur. Den sosiale 

kapitalen innebærer de sosiale nettverkene man er en del av. Denne kapitalen kan være 

vesentlig i forhold til de muligheter man har i stillinger i arbeidslivet og mulighet for å 

påvirke beslutninger.  

Nordahl (2007) støtter seg til Bourdieu i sine beskrivelser av forholdet mellom skolen og 

foreldrene fordi, som jeg viste ovenfor, den kapital foreldrene har tilgang til kan synes å ha 

konsekvens i forhold til hvordan samarbeidet fungerer. For eksempel kan den sosiale 

kapitalen foreldrene besitter, i form av nettverk og posisjon i samfunnet, ha betydning for 

samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Videre vil den kulturelle kapitalen ha stor 

betydning for lærernes oppfatning av foreldrene, for i denne kapitalen inngår også de 



 45

utdanningskvalifikasjoner foreldrene har oppnådd gjennom utdanningssystemet. Likeledes 

hevder Nordahl at foreldrenes økonomiske kapital vil ha betydning for læreres og 

skolelederes innstilling og oppfatninger av ulike grupper av foreldre.  

Foreldrenes samlede kapital kan, i følge Nordahl, være både symmetrisk og asymmetrisk, og 

kan være avgjørende for lærernes syn på foreldrene:  

Den samlede kapitalen er symmetrisk hvis du både har mye økonomisk, 
kulturell og sosial kapital. Men du kan ha mye økonomisk kapital uten at du 
har noe særlig kulturell kapital og omvendt. Den samlede kapitalen du 
besitter, vil være avgjørende for hvilken posisjon vi har i det sosiale rom.  

(Nordahl 2007:100)   

4.4.2 Kommunikativ makt i skole-hjem samarbeidet 

Makt kommer, i følge Nordahl (2004), også til uttrykk gjennom kommunikasjon:  

Hva som kjennetegner kommunikasjonen mellom to samarbeidspartnere, vil 
gi et bilde av maktforholdet mellom dem 

(Nordahl 2004:225)  

Den kommunikative makten befinner seg ikke i makthaverens besittelse, men oppstår 

gjennom handling eller mellom aktører som i fellesskap søker etter riktige løsninger eller 

normer for samhandling. Den kommunikative makten virker videre gjennom normer det er 

enighet om og der normenes gyldighet kan prøves. Kommunikativ makt kan ikke anvendes 

gjennom trusler eller sanksjonsmidler. Kommunikativ makt kan oppstå i skole-hjem 

samarbeidet.  

Foreldre og lærere kan bli enige om forhold i oppdragelse, oppfølging av 
skolearbeid og hvordan undervisningen bør foregå  

(Nordahl 2004:225)  

Argumenter for kommunikativ makt handler ikke bare om at foreldrene normativt bør eller 

skal samhandle med skolen, men at også skolen og lærernes muligheter til å realisere sine 

mål øker ved å anvende kommunikativ handling, og dermed se den muligheten som ligger i 

denne form for makt. Men samarbeidet må da være basert på viljen til dialog og drøftinger, 

heller enn et ønske fra læreren om å bestemme hva som skal foregå:  
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Basis for kommunikativ handling mellom lærere og foreldre må være 
frivillighet og tillit  

(Nordahl 2003:47)  

4.4.2.1 Foreldrenes frykt for sanksjoner  

Skolen har i liten grad direkte sanksjonsmidler i forhold til foreldrene, og utøvelse av makt i 

skolen gjennom sanksjonsmidler er derfor vanskelig å analysere. Men i følge Nordahl (2003) 

vil det likevel finnes implisitte sanksjonsmidler i skolen uten at de dermed snakkes om:  

Sterkest vil dette være knyttet til karakterer og andre vurderinger av elevene 
samt lærernes engasjement i og innstilling til det enkelte barn. Videre kan 
foreldrene også oppleve at det går rykter om dem som foreldre både i og 
utenfor skolen.  

(Nordahl 2003:43)  

Den andre parten, her foreldrene, kan lett oppleve avmakt dersom den institusjonelle makten 

og legitimiteten utnyttes og eventuelt kombineres med en eksplisitt eller implisitt henvisning 

til sanksjonsmidler. Når makt brukes strategisk, vil det altså, i følge Nordahl, føre til avmakt 

og oppløsning av samarbeid, og foreldremedvirkning i skolen vil i en slik situasjon være en 

umulighet.  

Av frykt for at det skal gå utover barna kan altså slike implisitte sanksjonsmidler føre til at 

foreldrene ikke vil ta opp kritikkverdige forhold. Disse foreldrene opplever seg underlegne 

og ikke som likeverdig part i skole-hjem samarbeidet. De har heller ikke stor tillit til skolen 

og lærerne:  

Gjennom denne frykten for sanksjonsmidler opplever disse foreldrene 
institusjonell maktbruk fra skolen sin side. Det er skolen som institusjon, 
representert ved lærerne, som setter disse foreldrene i en avmaktsposisjon. 
Konsekvensen av dette kan også være at denne mangelen på dialog går ut 
over barnas læring og situasjon i skolen.  

(Nordahl 2003:78)  
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4.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg først redegjort for forskningen jeg har brukt for å belyse 

problemstillingen i oppgaven. Sentrale funn jeg har redegjort for i dette kapittelet kan 

oppsummeres med følgende punkter:  

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen: Den historiske læreplanen gjør seg gjeldende 

i L97, men gjennom forskning gjort før 1997 kan man se at L97 i grunnen ikke representerer 

så mye nytt, bortsett fra at læreplanen har fått forskriftsstatus. I L97 tyder funnene mine på at 

det er uklare retningslinjer for hvordan skole-hjem samarbeidet skal foregå. Imidlertid 

kommer det fram at skolen plikter å legge til rette for et godt samarbeid, og at i praksis er det 

oftest skolen som har mest innflytelse når det gjelder å definere form og innhold. 

Foreldrenes og skolens rolle: ”Det store Vi”, som er selve grunnmønsteret i forholdet 

mellom skolen og hjemmet, etableres i forbindelse med barnas skolestart. Foreldrene skal da 

lære seg å bli skoleforeldre. Det kan virke som at ”det store Vi” er asymmetrisk og at det gir 

lærerne en sterkere plattform til å stille krav til foreldrene enn omvendt. Spesielt oppleves 

dette på det faglige og pedagogiske planet. Foreldrene opplever også at definisjonsmakten 

innenfor ”det store Vi” er begrenset. Lærerne kan synes å praktisere en ta-kontakt-ved-

behov-strategi overfor foreldrene, noe som ikke bidrar til reell medvirkning.  

Foreldrerollen i skolen, relatert ut fra norske forhold, består av tre komponenter: det 

representative samarbeidet, det direkte samarbeidet og det kontaktløse samarbeidet. Det 

direkte og kontaktløse samarbeidet er en rolle alle foreldre har. Ut fra funnene kan det se ut 

som at disse rollene ikke i like stor grad dekker det som Macbeth og Ravn definerer som 

out-of-school-learning, men heller vektlegger en oppfølgingsrolle overfor barna, som er 

definert av skolen. Det legges vekt på de rette tingene for foreldrene å gjøre, som for 

eksempel å gjøre lekser med barna, men forskningen viser også at ikke alle foreldre er enige 

i at dette er de rette tingene de som omsorgspersoner gjør overfor barna.  

I samarbeidet med foreldre fra språklige minoriteter kan det se ut som at det praktiseres ut 

fra en hypotese om at skolens oppgave overfor hjemmet er å kompensere for eventuelle 

mangler ved hjemmets kultur. Hjemmet skal tilpasse seg skolen og ikke omvendt, og 

foreldrene blir ikke sett på som en ressurs i forhold til egne barn.  
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Skolens og lærerens rolle er avgjørende for et godt skole-hjem samarbeid. Ut fra funnene jeg 

har gjort er en ikke uvanlig læreroppfatning at faglige områder ansees som lite egnede 

samarbeidsområder. Områder som kan relateres til skolens fysiske miljø blir derimot sett på 

som gode samarbeidsområder. Det kan også se ut som at lærerne ikke tilegner foreldrene 

mye profesjonalitet i forhold til barneoppdragelse, og at man finner en grunnlinje i læreres 

syn på foreldrene: den gode, den dårlige og den masete forelder. Det kan også se ut som at 

dialogen i stor grad dreier seg om ensidig informasjon, og at lærerne ofte ikke griper fatt i 

det som foreldrene mener er et problem – selv om foreldrene er ansvarlige for oppdragelsen 

av barna. Dette så vi også i beskrivelsen av ”det store Vi”.  

Noen oppgaver i skole-hjem samarbeidet befinner seg i randsonen. Disse oppgavene deles 

grovt inn i to områder: ”budsjettkompensatoriske” oppgaver, som for eksempel dugnader og 

andre arbeidsoppgaver i skolen. Den andre er sosiale aktiviteter, som det viser seg at både 

lærere og foreldre føler kan bli litt mye av. I den offentlige debatten hører man gjerne at 

skolen har overtatt en rekke oppgaver fra hjemmet, men sjelden at foreldrene har overtatt 

skolens oppgaver.   

I denne oppgaven har jeg redegjort for to former for makt som eksisterer i et skole-hjem 

samarbeid: Institusjonell makt og kommunikativ makt. Institusjonell makt gis gjennom 

læreplan og lover, noe som gir lærerne tilnærmet enerådende makt og innflytelse på det 

indre liv i skolen. Kommunikativ makt oppstår hvis samarbeidet ikke er ikke er basert på 

vilje til dialog og drøftinger, men heller at læreren prøver å bestemme hva som skal foregå. 

Det kan også tyde på at lærerne anerkjenner foreldre i mer eller mindre grad ut fra den 

sosiale status de har, og og at man kan relatere dette til Bourdieus definisjoner for sosial, 

økonomisk og kulturell kapital. Desto mer samlet kapital foreldrene har, desto mer 

anerkjennes foreldrene. Man kan også se at det finnes implisitte sanksjonsmidler i skolen, 

som i liten grad synes og dermed er vanskelig å analysere. Dersom foreldrene opplever at 

lærerne bruker den institusjonelle eller kommunikative makten i form av eksplisitte eller 

implisitte sanksjonsmidler, opplever de fort et avmaktsforhold til skolen. Konsekvensen av 

dette kan være at mangelen på dialog går ut over barnas læring og situasjon i skolen. 

I det videre skal jeg se på om intensjonene i kapittel 3 samsvarer med funnene jeg har gjort i 

dette kapittelet.   
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5. Skole-hjem: Samarbeid for elevens beste? 

Det er på grunn av elevene at foreldrene og lærerne møtes i skolen. Dette uttrykkes klart 

både i St.meld. nr. 14 (1997-98) og L97. I L97 er blant annet følgende fastslått:  

Samarbeidet skal baserast på gjensidig respekt og vilje til å setje eleven i 
sentrum.  

   (L97:60) 

Først i kapittelet drøfter jeg L97 ved å se på sammenheng mellom læreplanteorien fra 

kapittel 2, intensjonene i kapittel 3 og funn fra kapittel 4. Deretter går jeg inn på St.meld. nr. 

14 (1997-98) og drøfter intensjonene i den opp mot funnene jeg har gjort i forskningen. 

5.1 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 

Som jeg skrev innledningsvis, utgjør L97 en sentral del av grunnlaget for intensjonene i 

stortingsmeldingen. Læreplanen er også det dokumentet som lærerne skal jobbe ut fra. Jeg 

finner der derfor naturlig å rette oppmerksomheten mot L97 først i dette kapittelet. 

Som jeg viste til i kapittel 2 består læreplanene av såkalte pluralistiske 

kompromissformuleringer. Det betyr at når man leser læreplanteksten kan det se ut som at 

det hersker stor enighet omkring utdanningsspørsmål. Går man derimot bak teksten og 

analyserer den, kan man finne stor uenighet omkring viktige verdispørsmål.  

L97 er, i følge Engelsen (2003), skrevet i et språk som er annerledes enn de tradisjonelle 

læreplanformuleringene. Riktignok er de formuleringene som er valgt i L97 like 

mangetydige som de formuleringene som eksisterte i tidligere læreplaner: 

Inntrykket av en harmoniplan som i tilslørende konsensustekster skjuler 
uenighet og konflikt og underslår at det finnes debatter rundt mange av 
planens bestemmelser, råd og retningslinjer, er like sterkt som i tidligere 
læreplantekster.  

(Engelsen 2003:28)  
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Dette får også konsekvenser for lærerne når de skal tolke læreplanene. Som jeg viste til i 

kapittel 4 er ikke læreplaner et dokument lærerne slavisk kan følge, men de må kunne ”lese” 

og tolke dem og de må være i stand til å se det pedagogiske handlingsrommet. Når lærerne 

skal tolke det som står skrevet om for eksempel samarbeid mellom skole og hjem, må de 

altså være i stand til å tolke handlingsrommet som ligger i dette samarbeidet. Å tolke et 

handlingsrom i en læreplantekst, kan for eksempel gjøres ved å lese de utdanningspolitiske 

dokumentene som læreplanen bygger på. Disse dokumentene er vanligvis en NOU-melding, 

stortingsmelding og komitèinnstilling.  

Engelsen (2003) viser imidlertid til at undersøkelser, både i Norge og internasjonalt, 

indikerer at lærerne ikke leser læreplanene og de utdanningspolitiske dokumentene, til tross 

for at det i utgangspunktet er læreren disse dokumentene henvender seg til. Manglende 

lesing av læreplaner og andre utdanningspolitiske dokumenter kan, i følge Engelsen (2003), 

føre til at lærerne ikke forstår de premisser og retningslinjer som ligger i tekstene. Men selv 

om lærerne leser læreplanteksten, kan det oppstå tolkningsproblemer og uenighet, for 

læreplanen har ofte like mange meninger som den har lesere. Selv om forfattere av 

utdanningspolitiske dokumenter, i følge Engelsen (2003), prøver å kontrollere hvordan 

leseren av teksten tilegner den meninger, kan man ikke på forhånd anta hvordan lærerne vil 

handle, eller hva slags handlingsmuligheter de vil finne, i forhold til læreplanen.  

Som jeg viste til i kapittel 3 gjør den ”historiske” læreplanen seg gjeldene i nye 

læreplanverk, og evalueringer av Reform 97 viser at det er vanskelig å se hva som er nytt og 

hva som henger igjen av gamle læreplaner. Kan man anta at lærerne også bringer historien 

videre i undervisningen og at de derfor kanskje ikke tolker så mye nytt ut av nye læreplaner? 

I kapittel 4 viste jeg til Arneberg og Overland (2001) som tolker læreplanen dit hen at 

lærerne, som profesjonelle pedagoger, plikter å sørge for at læreplanen utgjør grunnlaget for 

samarbeidet mellom hjem og skole. Ut fra den tolkningen, mener Arneberg og Overland at 

foreldrenes engasjement ikke kan gå på tvers av læreplanens rammer. Funn i kapittel 4 viste 

også at en ikke uvanlig læreroppfatning var at faglige områder ble ansett som lite egnede 

samarbeidsområder. Da stiller jeg meg imidlertid spørsmålet: Hvordan skal foreldrene kunne 

stille seg lojalt bak lærernes tolkning av læreplanen, hvis det både hersker uenighet om 

tolkninger av læreplanen, og i tillegg ikke er tatt med på råd i de tolkningene som lærerne 

har gjort? Dette er etter hva jeg kan forstå en stor utfordring for skolen.   
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I intervjuer har Nordahl (2007) ofte hørt lærere uttale at foreldre ikke har forutsetninger til å 

ha medvirkning innefor flere av skolens oppgaver:  

Disse lærerne hevder at det å undervise er en profesjon som foreldre ikke har 
noen forutsetninger for å mene noe om.  

(Nordahl 2007:39f)   

Jeg støtter meg til Nordahl som sier at dette et autoritært standpunkt som både er uriktig og 

ødeleggende. Man kan også stille spørsmål om lærernes syn på foreldrenes kompetanse kan 

grunne i egen usikkerhet i møte med læreplanen, eller enda viktigere, om lærerens reelle 

handlingsrom står i samsvar med intensjonene i læreplandokumentene? I kapittel 2 ble det 

vist til ”formuleringsplanet” og ”realiseringsplanet” innefor læreplanteorien. I følge 

Engelsen (2003) finner man i læreplanen relativt ideelle krav til læreren, men disse kravene 

står imidlertid ofte i motsetning til lærernes reelle handlingsrom:  

Realiseringsplanet er lærerens arena. Der skal han/hun – i samarbeid med 
andre lærere – forsøke å operasjonalisere visjoner og intensjoner og gjøre 
råd og retningslinjer til praktisk undervisningsvirkelighet. Da er 
rammefaktorene av ulike slag sørgelig nær.  

(Engelsen 2003:29) 

I kapittel 4 ble det vist til at både lærere og foreldre er usikre på hvordan de skal forholde 

seg til det Ericsson og Larsen kaller for randsonen, hvor man finner både 

”budsjettkompensatoriske” tiltak og sosiale aktiviteter. Mange foreldre opplever i stadig 

større grad at de må stille opp på dugnadsarbeid i forbindelse med skolen, noe Brenna også 

bekreftet. Kan skolen og lærerne ha tolket foreldrenes deltagelse i skolen altfor langt, eller 

handler det om at skolen bruker foreldrene for å kompensere for manglende økonomiske 

ressurser?  

5.1.1 Svarer L97 på utfordringene i skole-hjem samarbeidet? 

I kapittel 3 kan man se at intensjonene i St.meld. nr. 14 (1997-98) for skole-hjem 

samarbeidet ble understreket med ordene samhandling og dialog. Selv om de nasjonale 

målene og beskrivelsen i L97 gir retningslinjer for samarbeidet, kan man ut fra kapittel 4 se 

at disse retningslinjene imidlertid er rimelig uklare. I følge Nordahl (2003) reiser det seg en 

rekke ubesvarte spørsmål. Det framgår for eksempel ikke på hvilke innholdsmessige 
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områder det skal være henholdsvis informasjon, dialog og medvirkning. Med det menes at 

læreplanen ikke gir noe svar på om foreldrene skal ha like stor medvirkning på 

undervisningens innhold og arbeidsmåter i det enkelte fag, som de eventuelt skal ha på 

reglene på skolen.  

Selv om det i læreplanen, som vist i kapittel 3, står at foreldrene skal vite hvordan 

opplæringen er lagt opp, hva elevene skal møte på de ulike trinnene og hvilke arbeidsmåter 

det som skal brukes, gis det likevel ingen beskrivelser av på hvilke områder det skal være 

samhandling og dialog. Resultatene fra Nordahls kartleggingsundersøkelser, tydet på at 

foreldrene i liten grad får delta i drøftinger og ha innvirkning på det som omtales av skolens 

indre liv, som jeg også viste til i forbindelse med tolkninger av læreplanen. Når læreplanen 

henviser til foreldrenes hovedansvar for oppdragelsen, handler ikke da samarbeid om mer 

enn å informere foreldrene om det som foregår i skolen? Arneberg og Overland (2001) 

mener at samarbeidet mellom skolen og hjemmet skal være en form for kvalitetssikring av 

læringsmiljøet. Gjennom deres tolkninger av læreplanen gjør følgende syn på foreldrenes 

deltakelse i skolen gjør seg gjeldende: 

Foreldreinnflytelsen skal være reell. Foreldrene skal gjøre mer enn å bake 
kaker, koke kaffe og lytte til lærerens doseringer og hva skolen forventer av 
hjemmet. (…) Samarbeidet mellom skolen og hjemmet skal ikke ensidig være 
på skolens premisser. Det skal heller ikke være på noen enkelte foreldres 
premisser, for eksempel de mest taleføre foreldrene. (…) Foreldrene skal ha 
innsyn i skolens indre pedagogiske liv, få ta del i de pedagogiske debattene 
som er på skolen, og få reelle muligheter til å påvirke skolens utvikling. 

(Arneberg og Overland 2001:55) 

Deres tolkninger av L97 samsvarer i stor grad med det Brenna påpekte i sitt intervju i 

Dagsavisen 2006, der hun sa at skolen i for stor grad har utnyttet foreldrene som 

dugnadshjelp i forbindelse med 17. mai-feiring, kakebaking og kaffekoking. Ut fra dette 

mener jeg å se at L97 ikke svarer på utfordringene i skolen omkring skole-hjem samarbeid. 

5.2 Foreldrenes og skolens rolle  

I det videre skal jeg se hvordan intensjonene i St.meld. nr. 14 (1997-98) fra kapittel 3 

samsvarer med forskningen som jeg belyste i kapittel 4. Intensjonene i kapittel 3 delte jeg 

inn i seks områder, som kan oppsummeres følgende: 
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Det første er at foreldrene er en likeverdig part i skolen, og lærerne skal møte de med tillit og 

respekt. For det andre må skolen i større grad utnytte foreldreressursen og styrke 

foreldreengasjementet, slik at foreldrene er med å utvikle skolen inn i kunnskapssamfunnet. 

For det tredje blir utdanningsrollen til foreldrene framhevet som en kjernefunksjon. Det må 

utvikles et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, hvor man i hovedsak samarbeider om 

innholdet i skolen, undervisningen og det faglige og sosiale miljøet i klassen. For det fjerde 

oppfordres skolen til å bruke den ressursen foreldre fra språklige minoriteter representerer på 

en bedre måte. Det femte området er skolens og lærernes rolle, og det framheves at rektor 

spiller en avgjørende rolle i skole-hjem samarbeidet, men siden det er klassestyrer som står 

for den daglige kontakten er også det en avgjørende rolle. Det er de som skal legge til rette 

for samhandling og dialog. Det sjette området jeg omtalte er derfor dialogen. Denne skal 

sikre gjensidig informasjon om forhold som er viktig for eleven, undervisningen og for å 

kunne skape et trygt klassemiljø. Dialogen skal ta hensyn til at foreldrene har begrenset med 

tid. 

5.2.1 Asymmetrien i “det stor Vi” - foreldre er den tause majoritet 

Intensjonen i stortingsmeldingen påpeker at foreldrene skal møtes som en likeverdig part i 

skolen og at det skal skje ut fra premissene om tillit og respekt. Som vist i kapittel 4, mener 

Ericsson og Larsen (2000) at ”det store Vi” er selve grunnmønsteret i forholdet mellom 

skolen og hjemmet, og gjennom dette mønsteret må foreldrene lære seg å bli skoleforeldre.  

Skolen har et avledet foreldremandat, og oppdrar og underviser på vegne av foreldrene. I 

St.meld. nr. 14 (1997-98) utrykkes det imidlertid, som jeg viste i kapittel 3, at foreldrene og 

skolen møtes med ulike utgangspunkt og forutsetninger. Læreren er den profesjonelle 

pedagogen og foreldrene er de som kjenner barnet sitt best. De skal ut fra sine ståsted handle 

til elevens beste. Anslagsvis er det 900 000 mødre og fedre i grunn- og videregående skole, 

langt flere enn både lærere og elever. Nordahl (2007) kaller foreldrene for den tause 

majoritet. Foreldrene utgjør ingen ensartet gruppe, i følge Imsen, men har en viktig formell 

mulighet til å påvirke skolens indre liv, fra leksemengde til arbeidsformer og 

tidsdisponering. Men, i følge henne, gjør de det sjelden, noe kapittel 4 også viste. Riktignok 

kan de, i følge Imsen, vise en lavmælt misnøye med progressive tiltak de har liten tiltro til, 

men de ser ut til å rygge tilbake overfor den massive, institusjonelle makten som lærerne har 

mulighet til å utøve (2004). Dette bekrefter igjen mine funn i kapittel 4. Lærerne utviser en 
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underlig ambivalens. På den ene siden er de imøtekommende overfor foreldre og bruker dem 

gjerne som støtte for å nå sine mål. Samtidig beskytter lærerne sitt faglig-pedagogiske revir 

– med foreldrenes stilltiende aksept.  

Funnene fra kapittel 4 viste også at det ”det store Vi” er oppleves som asymmetrisk, og at 

det gir lærerne en sterkere plattform til å stille krav til foreldrene enn omvendt. Lærerne kan 

synes å praktisere en ta-kontakt-ved-behov-strategi overfor foreldrene, noe som sjelden 

synes å bidra til reell medvirkning. Mange foreldre vegrer seg for å ta kontakt med læreren, 

fordi de opplever at terskelen for en slik kontakt er stor. Spesielt oppleves dette på det 

faglige og pedagogiske planet. Foreldre som definerer et problem i forhold til barnas 

skolehverdag, opplever ofte at de møter veggen hos skolen og lærerne. Dette gjør at de 

opplever definisjonsmakten innenfor rammen av ”det store Vi” som begrenset. I følge 

Ericsson og Larsen (2000) er det en balanse som lett forrykkes hvis foreldrene framstår som 

like mye eksperter som læreren idet foreldrene aktivt definerer problemer i stedet for å 

reaktivt forholde seg til problemene læreren presenterer. Foreldre opplever at de møter en 

vegg hos læreren og kan i slike situasjoner være redd for de går læreren ”i næringa”. Man 

kan undre seg om det er i slike situasjoner, foreldrene like godt velger et stilltiende samtykke 

– kanskje fordi at de mener at det er til beste for barna? 

5.2.2 Foreldrerollen – en pensumisering av familielivet 

Intensjonene i stortingsmeldingen framhever utdanningsrollen til foreldrene som en 

kjernefunksjon for alle parter. Det må i sammenheng med utdanningsrollen utvikles et godt 

samarbeid mellom skolen og hjemmet, hvor man i hovedsak samarbeider om innholdet i 

skolen, undervisningen og det faglige og sosiale miljøet i klassen. Den administrative rollen 

tilegnes et fåtall foreldre som valgt til klassekontakter eller valgt inn i skolen representative 

organer. I kapittel 4 relaterte jeg utdanningsrollen og den administrative rolle til norske 

forhold, med å beskrive det Nordahl (2007) kaller for det representative, det direkte og det 

kontaktløse samarbeidet. Det direkte og det kontaktløse samarbeidet relaterte jeg til 

utdanningsrollen. Ut fra funnene, kan det se ut som at disse rollene i like stor grad ikke 

dekker det som Macbeth og Ravn (1994) definerer som out-of-school-learning, men heller 

vektlegger en oppfølgingsrolle overfor barna, som er definert av skolen. Det vil si at det 

legges vekt på de rette tingene for foreldrene å gjøre, som for eksempel å gjøre lekser med 

barna og følge opp andre oppgaver som skolen har definert. Den læringen som skjer i 
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familielivet, utenfor skolens definerte rammer, kan synes å bli lagt mindre vekt på i det 

kontaktløse samarbeidet. Som beskrevet i kapittel 4 er det kontaktløse samarbeidet et 

samarbeid som i liten grad synes i skolen, og jeg vil derfor anta at læringen som skjer 

utenfor skolens definerte rammer kanskje i enda mindre grad vil synes i skolen. 

Som jeg beskrev i kapittel 4 er out-of-school-learning et neglisjert område innenfor skolen 

og utdanningsforskningen. Og som forskningen også viste, er det ikke alle foreldre som er 

enige i at det skolen definerer som de rette tingene, nødvendigvis er de rette tingene de som 

omsorgspersoner kan gjøre. Ericsson og Larsen (2000) kalte dette for en ”pensumisering” av 

familielivet når skoledagen strekker seg langt utover skoleporten og inn i familielivet. Ut fra 

disse funnene kan det synes som at den ressursen foreldrene faktisk er i barnas liv, ikke 

synliggjøres i skolens definisjon av et godt skole-hjem samarbeid.  

Den administrative rollen relaterte i kapittel 4 til det representative samarbeidet. Som jeg 

også beskrev i kapittel 4, kan det synes som at det er lettere å gjøre et prinsipielt skille 

mellom den administrative rollen og utdanningsrollen, slik Macbeth og Ravn gjør, i og med 

at de beskrives ut fra et annet skolesystem enn det norske. Blant annet viser de til at noen 

skolesystemer er avhengig av ”fund-raising” og at foreldregrupper spiller en stor rolle i det 

arbeidet. Selv om man har et gratisprinsipp i norsk skole, kan man se ut fra kapittel 4 at den 

norske skolen i stor grad tilegner foreldrene dugnadsjobber og andre 

”budsjettkompensatoriske” arbeidsoppgaver. Det kan synes som at de fleste foreldre føler 

seg forpliktet til å delta på disse oppgavene, og man kan derfor stille spørsmål om den 

administrative rollen egentlig bare er tilegnet noe få foreldre. Eller kan det være at 

definisjonen av den administrative rollen, eller det representative samarbeidet, er for snever 

slik den er definert i dag? 

5.2.3 Foreldre - samrbeidspartnere eller skolens forlengede arm? 

Selv om intensjonene både i St. meld. nr 14 (1997-98) sier at foreldrene og skolen skal 

samarbeide om barnas oppdragelse og undervisning, opplever man ofte at realitetene tilsier 

noe helt annet. Til nå har vi sett at lærerne tolker læreplanene forskjellig og at funn tyder på 

at foreldrene sjelden inkluderes i dette arbeidet. Videre er det vist at definisjonsmakten 

innefor ”det store Vi” er asymmetrisk, og at det dermed kan se ut som at foreldrene og 

lærerne ikke møtes som likeverdige parter i skolen. Intensjonene om at det er i møtet mellom 
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lærernes og foreldrenes ulike ståsteder at det gode samarbeidet oppstår, kan se ut som at ikke 

alltid realiseres i skolen.  

Skolen og hjemmet, kan i følge Nordahl og Skilbrei (2002), sees på som to sosiale systemer 

som skal interagere, der rammene omkring oppdragelsen og utviklingen er svært 

forskjellige. Mens skolen og lærerne representerer en stor samfunnsinstitusjon med 

lovbestemt mandat og formell profesjonskompetanse, har foreldrene en erfaringsbasert, men 

ikke formell kompetanse. Hvilken oppfatning foreldrene og lærerne har til hverandre og 

hvilken innstilling de har til samarbeidet, er derfor avgjørende for hvordan samarbeidet 

fungerer. Dette viste også funnene i kapittel 4, der man for eksempel kunne se en grunnlinje 

i lærernes syn på foreldrene hvor de ble betegnet som god, dårlige eller masete foreldre. Men 

i følge Nordahl og Skilbrei kan det pekes på flere mulige hindre i samarbeidet. Skolen kan 

ha liten reell vilje til å inkludere foreldrene i viktige pedagogiske beslutninger i skolen. 

Foreldrene kan på sin side ha lite reell interesse i å ta de omkostningene det betyr å gå inn 

for en full medbestemmelse. Videre kan skolen og lærerne har interesse av å holde 

foreldrene utenfor beslutninger og foreldrene kan mangle forutsetninger for å kunne ha 

medvirkning. Med så mange mulige hindringsfaktorer, kan det i følge Nordahl og Skilbrei, 

det se ut til at mange skoler og lærere bruker sin posisjon til å definere foreldrene til ikke å 

ha verken interesse eller forutsetninger for å samarbeide. Dermed legitimeres det at 

beslutningsmyndigheten i viktige spørsmål fortsatt skal ligge hos læreren:  

Konsekvensen for foreldre er at de får i oppgave å følge opp det skolen har 
bestemt. De skal støtte og hjelpe barna med lekser, passe på at alt er med på 
skolen, møte på foreldremøter for å bli informert og delta på dugnader. Slik 
blir foreldrene skolens forlengede arm uten mulighet til å ha innflytelse på 
det de er satt til å gjøre. Skal denne posisjonen endres må skolen og lærerne 
se på foreldrene som en ressurs, og være innstilt på dialog og kompromisser. 

(Nordahl og Skilbrei 2002:97)   

5.2.4 Skolens og lærernes rolle 

Intensjonene i stortingsmeldingen fremhevet rektor som avgjørende i samarbeidet med 

hjemmet. Men selv om rektor spiller en avgjørende rolle er det likevel klassestyrer som står 

for den daglige kontakten i skole-hjem samarbeidet og tilrettelegging for samhandling og 

dialog. Forskningen bekrefter at skolens samarbeid med hjemmet er avhengig av de 

innstillinger og prioriteringer som eksisterer på den enkelte skole. Som vist i kapittel 4 kan 
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man se at skolekulturen, blant annet i form av verdier, relasjoner, oppfatninger og 

opplæringsprinsipper som råder i et lærerkollegium, er med på å påvirke den enkelte lærers 

arbeid. Det kan bety at dersom skoleledelsen har en positiv holdning til foreldrene, vil det gi 

signaler til resten av lærerkollegiet ved skolen. Har derimot skoleledelsen en holdning om at 

foreldrene ikke er så viktig, kan det få svært negative konsekvenser for skole-hjem 

samarbeidet. Som jeg drøftet i kapittel 5.1.1 blir de faglige områdene ansett som lite egnede 

samarbeidsområder.  Det kan også se ut til at noen lærere har tendenser til å tilegne 

foreldrene lite profesjonalitet når det kommer til barneoppdragelse. Uttalelsen om at hvordan 

man behandler et barn er det mange foreldre som ikke vet, som jeg viste til i kapittel 4, 

strider, etter hva jeg kan forstå, i aller høyeste grad mot intensjonene i stortingsmeldingen. 

Hvordan skal skolen kunne benytte seg av foreldreressursen hvis de ikke har tiltro til 

foreldrene? I kapittel 4 viste jeg til at det er viktig at lærerne har en ressursorientering i synet 

på foreldrene. Det å se på foreldrene som betydelige ressurser i forhold til sine barn, er 

avgjørende i et skole-hjem samarbeid, i følge Nordahl (2007). Men som jeg også poengterte 

i drøftingen av utdanningsrollen til foreldrene, kan det se ut som at man har en snever 

definisjon av foreldrenes utdanningsrolle. Med å heller vektlegge en oppfølging av skolens 

definerte oppgaver, heller enn å se på foreldrene som en ressurs og ”læremester” i livet, kan 

man anta at foreldrenes ressurser defineres ut fra hvordan og i hvilken grad de følger opp 

barnas skolearbeid. I sitt intervju, som jeg viste til i kapittel 1, påpekte Brenna et sentralt 

element i denne sammenheng med å si at det finnes ikke ressurssvake foreldre, selv om alle 

hjem har ulike ressurser.   

5.2.5 Når ulike kulturer møtes i skolen er dialogen viktig 

I stortingsmeldingen oppfordres skolen til å bruke den ressursen foreldre fra språklige 

minoriteter representerer på en bedre måte. Ut fra mine funn i den forskningen jeg har valgt, 

kan det se ut som at det er en et stykke igjen før intensjonene realiseres. Som vist i kapittel 4 

handler skolen i møte med foreldre fra språklige og kulturelle minoriteter handler ut fra en 

”mangelhypotese”, der skolen ser på det som sin oppgave å kompensere for eventuelle 

mangler ved hjemmets kultur. Arneberg og Overland (2001) påpeker at for 

minoritetsgrupper er dette identisk med krav om assimilering og ikke inkludering, og et reelt 

skole-hjem samarbeid forutsetter at skolen forlater mangelhypotesen. I kapittel 5.2.1 drøftet 

jeg asymmetrien i ”det store Vi”. Ericsson og Larsen (2000) mener at i møte med 
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minoritetsforeldre kan det like mye handle om at skolens premisser for ”det store Vi” gir 

trangere spillerom når foreldrene prøver å være aktive på egne premisser, eller når de har 

ønsker for ungenes opplæring og oppdragelse som ikke samsvarer med skolens opplegg. Det 

kan i denne sammenheng se ut som at skolens krav til foreldrene er å samarbeide med skolen 

om å forme ungene i norsk retning gjennom aktiv og bevisst planlegging av fritida og snakke 

norsk hjemme og ute: 

I dette ”store Vi” setter lærerne premisser, og foreldrene blir stort sett 
mottakere av budskapet. 

(Ericsson og Larsen 2000:88) 

Brenna (2004) understreker at hvis ikke lærerne har den riktige innstillingen, kan aldri gode 

handlingsplaner, utarbeidet på politisk nivå, ha noen reell effekt. For å skape forståelse og 

mening i samarbeidet mellom skolen og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn, mener 

Nordahl (2007) at det må skapes en flerstemmighet i dialogen. Dermed kan forskjelligheten 

som eksisterer mellom foreldre og skolen komme til uttrykk, og slik danne muligheter for 

endring av oppfatninger og tilnærminger. Lar man, i følge Nordahl, ulike stemmer komme til 

uttrykk i en dialog mellom foreldre og lærere, er det gode muligheter for å kunne bidra til en 

positiv læring og utvikling hos minoritetsspråklige barn og unge. Begge parter vil være 

opptatt av barnas beste, og dette vil danne et godt utgangspunkt for en god dialog. 

Også Brenna (2004) mener at dialogen er viktig for å få til reell inkludering, og mener at det 

er gjennom dialogen man kan finne en felles verdiplattform, komme frem til 

mellomløsninger og la menneskene komme til syne. Som jeg drøftet i kapittel 5.2.4 er det 

viktig å ha en ressursorientering i synes på foreldrene. Man kan imidlertid stille seg 

spørsmålet om det kan bli en selvoppfyllende protefi fra lærernes side, dersom læreren 

nedvurderer foreldrene. Dette bekrefter Brenna og sier:  

Hva slags syn skolen har på foreldrene, og hvorvidt foreldrene blir oppfattet 
som en ressurs eller et problem, er avgjørende for hvor godt skole-hjem-
samarbeidet blir. 

          (Brenna 2004:96)  



 59

5.3 Foreldrenes kapital 

Hittil i dette kapittelet har jeg drøftet lærernes og foreldrenes møte med L97. Deretter har jeg 

drøftet foreldrene som likeverdige parter i skolen, foreldrerollen, hvordan skolen ser på 

foreldrene som ressurs i skolen, når ulike kulturer møtes i skolen samt skolens og lærernes 

rolle. Som drøftingene har vist, kan det tyde på at samarbeidet mellom hjemmet og skolen 

ikke alltid realiseres etter intensjonene i verken i L97 eller St.meld. nr 14 (1997-98). I det 

følgende skal jeg drøfte foreldrenes kapital ut fra institusjonell og kommunikativ makt.  

I følge Nordahl og Skilbrei (2002) må foreldrenes rolle i skolen tradisjonelt sett sies å ha hatt 

lav status. I kapittel 4 viste jeg til hvordan lærerne tilegner ulike foreldregrupper makt i 

skolen ut fra den kapitalen foreldrene representerer. Som Nordahl (2007) påpekte, vil de 

utdanningskvalifikasjoner foreldrene har oppnådd gjennom utdanningssystemet være 

vesentlig for lærernes oppfatning av foreldrene. Det ble vist hvordan den kulturelle kapitalen 

kommer til uttrykk i klær, bøker, musikk, mat, møbler og lignende, og som igjen kan skape 

en oppfatning av at man har symbolsk kapital i form av estetisk sans, er stilsikker og har god 

smak. Det kan videre synes som den kulturelle kapitalen lærerne oppfatter at foreldrene har, 

blir viktig for den symbolske kapitalen de tillegges, og dermed hvordan disse foreldrene 

møtes i skolen:  

I flere intervjuer uttrykker flere lærere at noen foreldre burde forholdt seg til 
barna på en annen måte ved å la dem delta i andre fritidsaktiviteter, ta dem 
med på bestemte kulturelle tilstelninger, ha andre normer i hjemmet, følge 
opp skolen på en annen måte o.l. 

          (Nordahl 2007:103)  

Jeg stiller meg imidlertid spørsmål om ikke dette er å krenke foreldre i møte med skolen? 

Og, hvis foreldrene føler seg krenket i møtet med skolen, vil det ikke da også si at elevene 

krenkes i det samme møtet? I følge Nordahl (2007) vil en devaluering av livsstil og 

klassetilhørighet kun føre til at den underordnede posisjonen blir forsterket og at 

mulighetene for en likeverdig utdanning dermed reduseres. Ut fra hva jeg kan se, må dette 

stride mot intensjonene om tillit og respekt overfor foreldrene, og er i så måte i samsvar med 

Brennas uttalelse som jeg viste til i kapittel 1: 
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Kanskje har vi i for stor grad opphøyd de med høy utdanning og velfylte 
bokhyller. (..) Skal vi være gode foreldre, må vi spille på lag med hverandre 
og utnytte hverandres ressurser og kunnskaper, og her har skolen en lang vei 
å gå. Hittil har den i altfor stor grad bidratt til å reprodusere sosiale 
forskjeller. 

(Kapittel 1.1 i oppgaven) 

5.3.1 Skolen – en institusjon basert på middelklasseverdier? 

I kapittel 3 siterte jeg L97, som sa at det skulle legges til rette for at foreldrene aktivt kunne 

være med i utviklingen av skolen, men at dette skulle gjøres i et omfang og på en måte som 

var overkommelig når det gjelder aktiviteter og virke. Det ble videre sagt at foreldrene, 

sammen med elevene og lærerne, skulle være med å få til et godt klassemiljø. Dette 

beskriver også stortingsmeldingen, spesielt i tilknytning til utdanningsrollen som jeg 

tidligere har beskrevet.  

”Det store Vi” er, i følge Ericsson og Larsen (2000), tuftet på et implisitt premiss om 

kulturfellesskap mellom skole og hjem. I kapittel 4 viste jeg til hvordan det innvirker på 

skolen som sosial institusjon når skolen må påta seg større omsorgsoppgaver. Likeledes ble 

det også vist til at det sjelden problematiseres hvordan det påvirker familien som sosial 

institusjon, deres dagligliv og samspill, når skolens krav strekker seg langt utover 

skoleporten. Ericsson og Larsen kaller dette for en ”pensumisering” av familielivet, som skal 

være utviklende, stimulerende og rettet inn på å investere kulturell kapital i barnet. 

Det kan se ut til at foreldrene har fått større ansvar for sine barns intellektuelle utvikling enn 

de hadde før, og at det fra skolen sin side forventes at foreldrene stiller opp og tar dette 

ansvaret. Det kan også tyde på at mye av ansvaret hviler på mødrene spesielt. Ericsson og 

Larsen viser til at tidligere hadde mødre, som omsorgspersoner, et spesielt ansvar for å gi 

barna sine kjærlighet, nærhet og trygghet. I tillegg til omsorgsoppgaver, blir mødre i dag 

også i stigende grad holdt ansvarlige for barnas intellektuelle utvikling. Dette bekrefter 

Nordahls kartleggingsundersøkelser (2003), som viser at det er mødrene som står for om lag 

75 prosent av foreldrenes direkte samarbeid med skolen. I følge Ericsson og Larsen kan 

skolens forventninger til foreldrene sammenlignes med bedrifters forventninger til 

karrieremenns koner:  
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Bedriftenes forventinger om at hustruer i øvre middelklasse skal være 
involvert i ektemenns karrierer, tilsvarer lærernes forventinger om 
foreldreinvolvering i skolen. 

        (Ericsson og Larsen 2000:94)   

5.4 Foreldrene - lydige funksjonærer eller ressurs i skolen? 

I oppgavens problemstilling stilte jeg spørsmål om foreldrene er lydige funksjonærer eller 

ressurs i skolen, og i kapittel 4 stilte jeg følgende spørsmål: Hvilke roller synes foreldrene å 

ha i et skole-hjem samarbeid? Oppleves foreldremedvirkningen i skolen som reell?  

Som jeg tidligere har drøftet i dette kapittelet tyder funn fra forskningen på at man kan se en 

tendens til at foreldrene opplever at det er god informasjon i forhold til deres barns 

skolehverdag, men at kontakten mellom læreren og foreldrene er preget av mye informasjon 

fra skolen og lærernes side, heller enn samhandling og dialog. Funn tyder videre på at 

lærerne ikke ser på den faglige og pedagogiske praksisen som gode samarbeidsområder og 

foreldrene inkluderes derfor sjelden i skolens indre liv. Altså er dette områder foreldrene har 

liten reell medvirkning. Ut fra hva jeg kan forstå, strider dette mot intensjonene i 

stortingemeldingen, som understreker samhandling og dialogens betydning i skolens 

samarbeid med hjemmet. Jeg kan også forstå det slik at det strider både mot 

stortingsmeldingen og L97 som sier at foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av 

sine egne barn, og må derfor ha medansvar i skolen. Videre står det helt innledningsvis i 

stortingsmeldingen at skal foreldrene kunne følge opp dette ansvaret, er det nødvendig med 

et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Det blir videre i stortingsmeldingen påpekt at 

foreldrene er en ressurs for skolen og hele oppvekstmiljøet. 

Man kan videre se ut fra funnene hos Ericsson og Larsen (2000), at dersom foreldrene tar 

initiativ innenfor ”det store Vi” og definerer problemer på egen hånd, kan lærerne fort 

oppleve dem som masete foreldre. Derimot hvis foreldre aktivt følger opp det læreren har 

definert, karakteriseres disse foreldrene som gode foreldre. Også foreldre som ikke møter 

opp til konferansetimer, foreldremøter eller andre arrangementer i skolens regi, får sin 

karakteristikk. Disse foreldrene er de dårlige foreldrene. Disse funnene mener jeg å kunne 

underbygge med Nordahl (2003) som i intervju med mange lærere har opplevd at de 
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formidlet et noe negativt bilde av foreldres engasjement, et bilde som ikke samsvarte med 

resultatene i hans kartleggingsundersøkelser: 

Det kan indikere at det foretas både forenklede og feilaktige sosiale 
konstruksjoner om foreldre blant de ansatte i skolen. Lærere vet lite om hva 
som foregår i det enkelte hjem og kan dermed lett danne seg oppfatninger om 
foreldre på spinkelt grunnlag. 

(Nordahl 2003:76)  

Dette kan videre støtte opp om drøftingen rundt foreldrerollen, der jeg mener å se at skolen 

ikke legger vekt på den virkelige ressursen foreldrene er i forhold til sine barn, men heller 

karakteriserer dem ut fra hvordan de er synlige i skolen.  

Foreldreinnflytelsen skal være reell, i følge Arneberg og Overland (2001), og foreldrene skal 

gjøre mer enn å koke kaffe, bake kaker og lytte til lærerdosering og hva skolen forventer av 

hjemmet. Arneberg og Overland møtte imidlertid en annen oppfatning av denne intensjonen 

i et møte med rektorer:  

På et møte vi hadde med rektorer omkring dette temaet, ble vi kraftig 
irettesatt på dette punktet. Dette var en myte som var langt unna dagens 
skolevirkelighet. Vi måtte slutte å spre slike karikaturer av skolen.  

(Arneberg og Overland 2001:55)   

At det råder slike holdninger i skolen, mener jeg at funnene mine kan indikere. Som 

Ericsson og Larsen (2000) viser, ligger de sosiale aktivitetene og det de kaller for 

”budsjettkompensatoriske” oppgaver i randsonen for hva som er skolens ansvar og hva som 

er foreldrenes ansvar. Imidlertid faller disse oppgavene i stor grad på foreldrene, som jeg 

viste til i kapittel 4. Og som det kom fram: Hvis skolen overtar oppgaver som karakteriseres 

som foreldrenes oppgaver, betegnes lærerne som sosialarbeidere. Tar derimot foreldrene 

over oppgaver som egentlig er skolens oppgaver, er det sjelden tema til debatt. Betyr det at 

skolen oppfatter foreldrene som lydige funksjonærer?  

Jeg kan ikke med sikkerhet si om foreldrene blir sett på som lydige funksjonærer eller 

ressurs i skolen, men funnene fra forskningen tyder på at de aller fleste foreldrene føler seg 

forpliktet til å stille opp på dugnader, til kaffekoking, kakebaking og andre oppgaver i 

forbindelse med skolen. Mange foreldre opplever at det blir for mange slike oppgaver, men 

funnene i forskningen tyder imidlertid på at de aller fleste deltar med et stilltiende aksept. 
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Om foreldrene blir sett på som ressurs i skolen, kan, som jeg viste i kapittel 4, se ut som 

avhenger av hva lærerne definerer som behov for å nå sine mål. Som Imsen (2004) påpekte, 

utviser lærerne en underlig ambivalens, hvor de på den ene siden er imøtekommende overfor 

foreldrene og gjerne bruker dem som støtte for å nå sine mål. På den annen side beskytter 

lærerne sitt faglig-pedagogiske revir. Foreldrene på sin side ser ut til å rygge tilbake overfor 

den massive institusjonelle makten, som lærerne har mulighet til å utøve, også det med et 

stilltiende aksept.  

Det kan med dette virke som at det er en vei å gå før intensjonene om samhandling og 

dialog, slik St.meld. nr. 14 (1997-98) og L97 har definert det, blir realisert i norsk 

skolehverdag. 

5.5 Oppsummering 

Som jeg sa innledningsvis, konsentrerer denne oppgaven seg i stor grad om foreldrenes 

perspektiv i dette samarbeidet. Spesielt er dette vektlagt i kapittel 5. Ved å ikke drøfte 

lærernes rolle ut fra et foreldreperspektiv, kan det noen ganger tegne et negativt bilde av 

læreren. Det har ikke vært min hensikt. Men den forskning og litteratur jeg har forholdt meg 

til, peker imidlertid ganske entydig på de funnene jeg har brukt i oppgaven. Dette kan ha noe 

med at den forskningen jeg støtter meg til er rettet mot foreldrene, og i mindre grad mot 

lærerne. Det kan også ha betydning at de ulike forskerne refererer til hverandre, og at det 

dermed etablerers et noe likt syn blant forskerne på hvordan skole-hjem samarbeidet 

fungerer. Som jeg skrev innledningsvis i kapittel 4, har det sine svakheter at jeg ikke valgte å 

gjennomføre en egen undersøkelse. Kanskje hadde jeg da fått en mer konsentrert forskning 

inn mot denne problemstillingen, og dermed kommet fram til andre funn. Men det kan 

likegodt være at det faktisk er slik skole-hjem samarbeidet i stor grad fungerer, og at det er 

slik at foreldrene står i et asymmetrisk forhold til skolen og lærerne. Selv om skole-hjem 

samarbeidet på mange måter kan synes å ikke fungere etter intensjonene, viser likevel 

resultatene i Nordahl (2003) sine kartleggingsundersøkelser at foreldrene har en 

gjennomgående positiv innstilling til skolen og deres barns skolegang. 
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6. Kunnskapsløftet og veien videre 

Til nå i oppgaven har jeg drøftet intensjonene omkring skole-hjem samarbeid i St.meld. 14 

(1997-98) og L97 opp mot et utvalg av forskning som er gjort på området. Ved at det i 2006 

kom en ny utdanningsreform, Kunnskapsløftet, med påfølgende læreplanreform, LK06, 

finner jeg det derfor naturlig å rette blikket mot denne avslutningsvis i oppgaven. Som jeg 

skrev innledningsvis satte daværende kirke- og undervisningsminister, Trond Giske, ned et 

offentlig utvalg i 2001 som skulle se på kvalitet i grunnopplæringen, det såkalte 

Kvalitetsutvalget. Dette utvalget la frem en delinnstilling i 2002 (NOU 2002:10 

Førsteklasses fra første klasse) og ferdigstilte endelig rapport i 2003 (NOU 2003:16 I første 

rekke). Sammen med evalueringen av Reform 97 la disse to rapportene grunnlaget for en 

stortingsmelding i 2003, St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, som igjen la 

grunnlaget for Kunnskapsløftet og LK06. I dette kapittelet stiller jeg følgende spørsmål: Er 

det innført noen reelle endringer med henhold til skole-hjem samarbeidet, eller bygger 

Kunnskapsløftet på retningslinjene fra tidligere utdanningsreformer og læreplaner?  

Målet for Kvalitetsutvalget var gjennom sine utredninger å bidra til en enda bedre 

grunnopplæring, som skal være tilgjengelig for alle (NOU 2003:16:11). I det videre skal jeg 

se på utvalgets vurderinger av skole-hjem samarbeidet, ved å bruke den ferdigstilte 

rapporten som kom i 2003. Siden oppgaven tidligere har omhandlet grunnskolen, drøfter jeg 

ikke videregående opplæring i dette kapittelet. Videre fokuserer jeg på skole-hjem 

samarbeidet generelt, siden jeg her skal se om det har skjedd reelle endringer i 

retningslinjene for samarbeidet. Jeg går derfor ikke inn i drøftinger rundt særskilte grupper, 

som for eksempel foreldre med minoritetsbakgrunn.  

6.1 Foreldrenes utdanningsrolle og adminstrative rolle 

I tillegg til å vise til lov, forskrift og læreplan der skole-hjem samarbeid er omtalt, drøftes 

blant annet foreldrenes utdanningsrolle og administrative rolle i NOU 2003:16. I kapittelet 

om som omhandler skole-hjem samarbeid, definerer utvalget rollene slik:  
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Den administrative rollen handler om både foreldrenes deltakelse i formelle 
samarbeidsorgan og deltakelse i enkelttiltak som dugnader, 
skoleekskursjoner og pengeinnsamlinger. Vanligvis vil bare et mindre antall 
foreldre delta i et slikt arbeid. 

Utdanningsrollen handler om foreldrenes direkte deltakelse i 
elevens/lærlingens5 opplæring, om deres rolle som sosialt forbilde og om 
deres bidrag til å etablere varierte læringssituasjoner.  

       (NOU 2003:16:263f) 

Om den administrative rollen mener utvalget at de har støtte i forskningen til å se større 

muligheter for et mye høyere foreldreengasjement enn det en vanligvis finner i dag, og 

utvalget mener derfor at skolen må ta utfordringen med et godt skole-hjem engasjement mer 

alvorlig. Utvalget drøfter imidlertid utfordringen rundt at samarbeidsorganene foreldrene er 

en del av, bare har rådgivende funksjon og dermed mangler beslutningsmyndighet. De 

trekker videre inn skolen som samfunnsinstitusjon og mener at det må skapes en balanse 

mellom å gi foreldrene en meningsfull administrativ rolle, samtidig som ansvaret for de 

politiske beslutningene ligger hos skoleeier. Utvalget mener at det mest avgjørende 

spørsmålet i samarbeidet er hvordan en skal få til reell medvirkning. Utvalget understreker 

imidlertid at så lenge foreldrene aksepterer å være skolens forlengede arm, ser det ut til at 

samarbeidet fungerer. Derimot opplever man at samarbeidet blir mer anstrengt dersom 

foreldrene gir uttrykk for andre prioriteringer enn skolen. Utvalget påpeker i denne 

sammenheng at krav om deltakelse fra foreldrene på den formelle arenaen forutsetter reell 

avgjørelsesmyndighet, spesielt i forhold som har betydning for elevenes læring og utvikling. 

Dette mener utvalget har betydning for hvordan skolen legger til rette for hvordan foreldrene 

kan oppfylle utdanningsrollen.  

Videre sier utvalget om utdanningsrollen at skolen må få utfordringen om å øke sitt 

engasjement og sin tilrettelegging, slik at foreldrene blir en faglig ressurs for sine barn. I 

følge utvalget er det en utfordring å få foreldrenes faglige oppfølging til å bli en sentral 

ressurs i forhold til elevenes læring. Utvalget foreslår i denne sammenheng mappeevaluering 

som en metode som kan bidra til å vitalisere samarbeidet mellom hjemmet og skolen. De 

mener at med mappeevaluering kan samtalene mellom eleven, foreldre og basislærer gis et 

                                              

5 I det videre bruker jeg kun betegnelsen eleven der det i meldingen står eleven/lærlingen, siden jeg ikke drøfter skole-hjem 
samarbeidet i grunnopplæringen. 
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konkret innhold og mer gjensidig forpliktelse. IKT er videre et redskap som kan benyttes til 

å forbedre kommunikasjonen mellom hjemmet og skolen.  

Utvalget mener at formålet med et skole-hjem samarbeid må være å få alle foreldre involvert 

i samarbeidet. Utvalget understreker i denne sammenheng at skolen må oppnå kontakt med 

foreldre som ikke automatisk tar kontakt med skolen, og at alle foreldre bør føle en 

forpliktelse til å stille opp. Blant annet ønsker utvalget at skolene skal tilby foreldrekurs for å 

kartlegge gjensidige forventinger og forpliktelser mellom skolen og hjemmet. Foreldrene vil 

gjennom et slikt kurs få kunnskap om hvordan de skal følge opp sine barns læring. Utvalget 

mener videre at å utvide antall foreldresamtaler til 3 samtaler i løpet av året, vil bidra til et 

ytterligere forsterket samarbeid mellom hjemmet og skolen. 

6.2 Behov for lokale løsninger 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) påpeker at flere høringsinstanser var kritiske til at 

Kvalitetsutvalget i for stor grad hadde et skoleperspektiv. Videre mente kommunene at 

foreldreperspektivet og det gjensidige og likeverdige forholdet mellom hjem og skole burde 

vært understreket sterkere. Kommunene har imidlertid i sine høringsuttalelser uttrykt behov 

for å avklare skolens og foreldrenes forskjellige roller og ansvar. De påpekte blant annet at 

foreldrene ikke skal være politikere i skolen, men foreldre til sine barn. Med det mente de at 

foreldrene ikke skal bestemme over områder der skolen er regulert av lov og forskrift, for 

eksempel læreplaner. Det blir videre påpekt at skolen ikke kan ta over foreldrerollen og 

oppgaver som er foreldrenes ansvar. Samtidig innrømmer kommunene at skolen noen ganger 

legger for stort ansvar på foreldrene i det som er skolens oppgaver.  

Departementets vurderinger i Stortingsmeldingen er at det er behov for en nærmere rolle- og 

ansvarsfordeling mellom hjemmet og skolen. I vurderingen av skolens og foreldrenes roller 

mener jeg å ikke finne nye prinsipper, utover tidligere gjeldende prinsipper for opplæringen. 

Foreldrene har fortsatt oppdrageransvaret. Utdanningsrollen, slik Kvalitetsutvalget beskrev 

den, kommer i denne sammenheng tydeligere fram i form av foreldrenes oppfølgningsansvar 

overfor skolen. Likeledes presiseres skolens ansvar i større grad, men ut fra hva jeg kan lese, 

dreier skolen og lærernes rolle seg i stor grad om informasjonsarbeid, heller enn 

samhandling og dialog. St.meld. nr. 14 (1997-98) understreket nettopp samhandling og 
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dialog som viktige forutsetninger for et godt skole-hjem samarbeid.  I St.meld. nr. 30 (2003-

2004) står det derimot at gjennom å utvikle IKT-baserte kommunikasjonsløsninger, mener 

departementet at man kan styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Slike løsninger 

kan gi nye muligheter for informasjonsutveksling og dialog. Departementet påpeker 

imidlertid at den enkelte skoleeier må gjøre sine vurderinger om hvorvidt manglende IKT-

kunnskaper hos noen foreldre kan være et hinder i samarbeidet med skolen.  

Departementet gikk inn for at bestemmelsene om samarbeidsutvalg, foreldreråd og 

skoleutvalg skulle erstattes av bestemmelser om at skolen kan organisere samarbeidet på 

måter som ivaretar lokale behov. Flertallet i utdanningskomiteen gikk i sin behandling av 

stortingsmeldingen imidlertid inn for at lovbestemmelsen om foreldreråd skulle beholdes 

(Innst.S.nr.268 (2003-2004)). Departementet ville videre ikke binde skolene til å avholde 

foreldrekurs, slik Kvalitetsutvalget foreslo. Departementet ønsket heller ikke å utvide antall 

foreldresamtaler eller detaljbestemme innholdet i samtalene.  

I motsetning til Kvalitetsutvalget, som ønsket nasjonale standarder for skole-hjem 

samarbeidet, understreket departementet at den enkelte skoleeier og skole ut fra lokale behov 

greier å finne gode lokale løsninger for informasjon, diskusjon og kunnskapsformidling. 

Departementet mente videre at når foreldrene får større lokal innflytelse på hvordan 

samarbeidet organiseres, kan det igjen være med på å øke engasjementet til foreldrene. 

6.2.1 Større gap mellom hjem og skole med Kunnskapsløftet? 

Gjennom beskrivelsene av foreldrenes utdanningsrolle og administrative rolle i NOU 

2003:16 mener jeg at jeg kan se en likhet med drøftingen min i kapittel 5. Der antydet jeg at 

utdanningsrollen defineres ut fra en oppfølgingsrolle som skolen definerer og ikke ut fra hva 

som faktisk skjer i den enkelte familie. Videre ser man at den administrative rollen har fått et 

utvidet mandat til å gjelde alle foreldre, siden dugnader, pengeinnsamlinger og andre 

praktiske oppgaver ligger inn under denne rollen. Dermed har den fått en videre definisjon 

enn hva den fikk i 1997. Ved at Kvalitetsutvalget ønsket at den administrative rollen skal 

gjelde alle foreldre, betyr det at skolens oppgaver i enda større grad skal prege familielivet?  

Med Kunnskapsløftet mener Nordahl (2007) at foreldrene har fått en ytterligere forsterket 

rolle, fordi skal målene i Kunnskapsløftet nås, er skolen avhengig av et godt samarbeid med 

foreldrene. I følge Nordahl har også Kunnskapsløftet gitt lærerne og skolen et større ansvar 
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for innholdet og metodene i opplæringen enn tidligere. I motsetning til tidligere læreplaner 

er det nå kun formulert målsettinger for fagene i skolen, og det er opp til den enkelte skole 

og lærerne å finne fram til innhold og metoder som på best måte kan føre fram til målene. 

Tidligere var i særlig grad innholdet bestemt på nasjonalt plan. Vi kan 
dermed si at skolen nå har fått videre fullmakter. Dette nødvendiggjør også et 
sterkere samarbeid med foreldrene enn tidligere.   

         (Nordahl 2007:28) 

Dette bekrefter også funnene mine i kapittel 6.2, der det gjennom stortingsmeldingen ble 

varslet at også skole-hjem samarbeidet skulle organiseres lokalt, uten nasjonale 

retningslinjer.  

Ved at skolen har fått videre fullmakter, betyr det at skolens institusjonelle makt i ytterligere 

grad opprettholdes? Jeg kan ikke med sikkerhet si om det gir grunnlag for at den 

institusjonelle makten forsterkes, men ut fra at Kunnskapsløftet legger opp til større grad av 

lokal organisering av skole-hjem samarbeidet, kan det tyde på at skolen og lærerne får større 

definisjonsmakt i dette samarbeidet. Jeg kan i denne sammenheng støtte meg til Nordahl 

(2007), som imidlertid mener at den enkelte lærer vil få relativt stor innflytelse på rammene 

og den pedagogiske praksis i skolen gjennom Kunnskapsløftet. Det betyr at den enkelte 

skole og lærers interesser dermed blir opprettholdt og forsterket gjennom de beslutninger og 

valg som foretas i skolen og i klasserommet. I følge Nordahl vil det gjennom tolkning av 

læreplanen bli fattet vesentlige beslutninger vedrørende læreplanens realisering på ulike 

nivåer innen skolen, der skoleledelsen og lærerne nærmest vil få enerådende makt og 

innflytelse. Nordahl (2007) mener at i forhold til foreldre kan lærere ut fra denne 

tilnærmingen velge handlinger som innebærer at deres egen posisjon blir opprettholdt. 

Lærerne kan dermed la være å gi foreldre medbestemmelse og medvirkning for på denne 

måten å sikre at lærernes og skolens interesser blir ivaretatt.  

Samhandling og dialog er ikke nevnt i stortingsmeldingen, slik det var understreket i 

St.meld. nr. 14 (1997-98). Derimot er IKT-baserte kommunikasjonsløsninger nevnt i 

forbindelse med styrking av dialogen. Videre er lærernes informasjonsansvar overfor 

foreldrene også vektlagt i St. meld. nr. 30 (2003-2004). Slik jeg forstår informasjon er det et 

enveisbegrep. Det kan gi grunn til å stille spørsmål om samarbeidet i enda større grad blir en 

enveis kommunikasjon. 
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Innledningsvis i dette kapitlet stilte jeg spørsmål om det er innført noen reelle endringer med 

henhold til skole-hjem samarbeidet, eller om Kunnskapsløftet bygger på retningslinjene fra 

tidligere utdanningsreformer og læreplaner. Foruten at de nasjonale bestemmelsene om 

organisering av samarbeidsutvalg og skoleutvalg er fjernet, og at det er opp til den enkelte 

skoleeier og skole å finne gode løsninger for samarbeidsorgan, mener jeg å ikke finne noen 

nye prinsipper med henhold til skole-hjem samarbeidet. Heller mener jeg å se en forsterking 

av hva forskningen har vist: Foreldrenes utdanningsrolle er definert av skolen, den 

administrative rollen har fått en utvidet definisjon og er mer tilpasset det arbeidet foreldrene 

faktisk gjør i skolen. Videre mener jeg å se at dialogen og samhandlingen er tonet ned og at 

informasjon er et mye mer brukt ord. Også dette området kan virke som er tilpasset den 

reelle situasjonen i skole-hjem samarbeidet.  

Som jeg beskrev i kapittel 4, ser man at den ”historiske læreplanen” gjorde seg gjeldende i 

L97. At L97 ble en forskrift, var egentlig bare en presisering av en praksis som allerede var i 

skolen. Ser man i denne sammenheng at skolens praksis gjør seg gjeldende i NOU 2003:16 

og St.meld. nr. 30 (2003-2004), og kan man i framtiden forvente at beskrivelsen av 

samarbeidet i enda større grad vil være på skolens premisser? Jeg kan ikke med sikkerhet si 

om lokale løsninger for organisering av skole-hjem samarbeidet vil bidra til et tettere 

samarbeid mellom skolen og foreldrene. Derimot antar jeg at dersom skolen ikke legger til 

rette for et godt skole-hjem samarbeid, kan muligens gapet mellom skolen og foreldrene bli 

enda større etter noen år med Kunnskapsløftet. 
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