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Sammendrag 

Denne oppgaven er en studie av sosiale reproduksjonsprosesser i norsk kontekst, med 

utgangspunkt i foreldres praksiser og holdninger. I internasjonal sammenheng er Norge et 

land som forbindes med små sosiale forskjeller i befolkningen, men internasjonale 

sammenligninger viser at sammenhengen mellom norske elevers familiebakgrunn og 

læringsutbytte i skolen er på samme nivå som de feste OECD-land. Forskning på sosial 

ulikhet i det norske utdanningssystemet viser at elevers sosiale bakgrunn, og særlig foreldres 

utdanningsnivå, har klar sammenheng med elevers prestasjoner i skolen. Elever med høyt 

utdannede foreldre får gjennomsnittlig bedre karakterer enn elever med foreldre med lavere 

utdanningsnivå. Ved utgangen av tiendeklasse har elevers grunnskolepoeng og 

standpunktkarakter tydelig positiv sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå.  

 

Det foreligger svært mange sosiologiske studier av sosial ulikhet i utdanningssystemet. Et 

stort flertall av disse studerer sammenhengen med utgangspunkt i overordnede 

ulikhetsskapende prosesser. Denne oppgaven studerer sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og elevers skoleprestasjoner med utgangspunkt i reproduksjonsprosesser i familien. 

Interessen for familiens rolle i studier av sosial reproduksjon har vært større internasjonalt, og 

denne sammenhengen er lite studert i Norge.  

 

Spørsmål som stilles i denne oppgaven handler om hvordan foreldres holdninger til skole og 

utdanningssystemet, og praksiser som har til hensikt å støtte opp om unges læringsprosess, 

varierer med hensyn til klasse. Dette studeres med utgangspunkt i et empiriske materiale som 

omfatter intervjuer med 12 foreldrepar til gutter i 10. klasse. Det er foreldrenes 

utdanningsnivå som er avgjørende for deres klasseposisjon i denne undersøkelsen.  

 

Oppgavens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i Pierre Bourdieu og Jean-Claude 

Passerons (1979) teori om utdanningssystemet. Dette teoretiske perspektivet vil knyttes til 

mer overordnede begreper i Bourdieus samfunnsteori, som kulturell kapital, habitus og det 

sosiale rom. Teorikapittelet omfatter også Annette Lareaus (2011) teori om ulike kulturelle 

logikker i middelklassen og arbeiderklassen.  

 

Analysen i denne oppgaven er tredelt. I første del stiller jeg spørsmål til om foreldres 

klassebakgrunn er avgjørende for hvilken betydning de mener skole og utdanning har i unges 
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liv. Funn i denne delen av analysen viser at samtlige foreldre, uavhengig av utdanningsnivå, 

anerkjenner skole som en viktig mobilitetskanal. Dette forklares med utgangspunkt i krav 

som stilles på samfunnsnivå, til unge som vokser opp i dagens samfunn og deres foreldre. I 

analysens andre del undersøker jeg om foreldres klasseposisjon er avgjørende for hvor mye 

de involverer seg i barn og unges skolegang og utvikling. Funn i denne delen av analysen 

viser ingen systematisk variasjon i graden av involvering. Analysens tredje kapittel baserer 

seg på foreldrenes beskrivelser av egne praksiser. Spørsmålet som stilles her handler om 

foreldres klassebakgrunn er avgjørende for praksiser de benytter for å investere i barn og 

unges utvikling og fremtid. Til tross for mangel på variasjon i foreldregruppenes generelle 

holdning til skole og utdanningssystemet, viser foreldrenes beskrivelser av egne praksiser 

variasjon som har sammenheng med klasse. Dette forklares med utgangspunkt i familiens 

ressurssituasjon, og hvordan kulturell kapital danner grunnlag for foreldres handlingsrom og 

muligheter. Funn i denne delen av analysen forklares også med utgangspunkt i at 

klassespesifikke erfaringer og hvordan foreldres virkelighetsforståelse påvirker måten de 

forholder seg til barn og unges læringsprosess og utvikling.  

 

Analysen tar utgangspunkt i variasjoner og likheter i hvordan foreldre med ulikt 

utdanningsnivå forstår og praktiserer sin rolle. Avslutningsvis kobles sentrale funn i analysen 

til overordnede strukturer i samfunnet, og sentrale kjennetegn ved det norske skolesystemet. 

Studiens mål er å produsere kunnskap om hvordan sosial ulikhet reproduseres, med 

utgangspunkt i familiens sosiale posisjon. 
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Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og 

forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.  

(Barneloven § 30) 

 

What the best and wisest parent want for his own child, that the community must 

want for all its children. Any other ideal for our school is narrow and unlovely; 

acted upon, it destroys our democracy 

 (Dewey, 1907: 19) 

 

Jeg tror det er mange foreldre som gjør noe bra på mange forskjellige måter. Alle 

vil det beste for sine barn, men så er det ikke alle som har ressursene til å klare å 

gjøre det beste hele tiden (...) Så det handler jo ikke bare om hva man vil, men det 

handler også om hva man kan. 

(Far, middelklasse) 



  XIII 

 



 XIV 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Innledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Problemstilling og oppgavens struktur .............................................................................. 2 

1.2 Samfunnsmessig relevans.................................................................................................... 5 

1.3 Hva kan oppgaven bidra med? ........................................................................................... 6 

 

2 Sosial ulikhet i norsk skole .............................................................................................. 7 

2.1 Sosial ulikhet i den norske skolen ...................................................................................... 7 

2.2 Likeverdig opplæring og mål om sosial utjevning ............................................................ 9 

2.3 Kunnskapsløftet ................................................................................................................. 11 
2.3.1 Økende sosiale forskjeller ............................................................................................... 12 

2.3.2 En mer åpen skolemodell ................................................................................................ 12 

2.4 Foreldreinvolvering ........................................................................................................... 14 

2.5 Sosial utjevning gjennom universelle reformer og tiltak ............................................... 15 

2.6 En kort oppsummering ..................................................................................................... 17 

 

3 Teoretiske perspektiver om sosial reproduksjon i utdanningssystemet ................... 18 

3.1 Grunntrekk i foreliggende teorier .................................................................................... 18 

3.2 Hvordan forklares sosiale prestasjonsforskjeller? ......................................................... 20 
3.2.1 Genetiske faktorer og intelligensforskjeller .................................................................... 20 

3.2.2 Kognitiv kompetanse, kunnskap og ferdigheter .............................................................. 21 

3.2.3 Verdier, idealer og praksiser ........................................................................................... 22 

3.2.4 Motivasjon....................................................................................................................... 23 

3.2.5 Samarbeid mellom skole og hjem ................................................................................... 24 

3.3 En kulturbasert teori om utdanningssystemet ................................................................ 26 
3.3.1 En teori om utdanningssystemet og reproduksjon av sosiale forskjeller ........................ 27 

3.3.2 Symbolsk vold, pedagogiske handlinger og pedagogisk arbeid ...................................... 28 

3.3.3 Kulturell kapital, habitus og det sosiale rom ................................................................... 30 

3.3.4 Kulturell kapital .............................................................................................................. 30 

3.3.5 Habitus ............................................................................................................................ 32 

3.3.6 Det sosiale rom ................................................................................................................ 32 

3.4 En teori om kulturelle logikker for oppdragelse ............................................................ 33 
3.4.1 Conserted Cultivation ...................................................................................................... 34 

3.4.2 Accomplishment of Natural Growth ............................................................................... 34 

3.4.3 Differensiell overføring av ressurser ............................................................................... 35 

3.5 Kvalitative studier av foreldreskap og klasse ................................................................. 36 
3.5.1 Studier av klasse og foreldreskap i Norge ....................................................................... 38 

3.6 Teoretisk utgangspunkt for min analyse ......................................................................... 39 
3.6.1 Verdien av skole og utdanning ........................................................................................ 41 

3.6.2 Graden av involvering ..................................................................................................... 42 

3.6.3 Praksiser for investering .................................................................................................. 43 

 

4 Metodisk tilnærming og empirisk grunnlag ................................................................ 45 

4.1 Kvalitative forskningsintervju .......................................................................................... 45 

4.2 Utvalg .................................................................................................................................. 46 
4.2.1 Kulturell bakgrunn og familiestruktur ............................................................................. 46 



  XV 

4.2.2 Foreldrenes kjønn ............................................................................................................ 47 

4.2.3 Foreldrenes klasseposisjon .............................................................................................. 48 

4.3 Rekruttering av deltakere ................................................................................................. 49 

4.4 Intervjusituasjonen ............................................................................................................ 52 

4.5 Min rolle ............................................................................................................................. 52 

4.6 Etiske betraktninger .......................................................................................................... 54 

4.7 Validitet .............................................................................................................................. 56 

4.8 Analytisk tilnærming ......................................................................................................... 60 
4.8.1 Empirisk utgangspunkt .................................................................................................... 61 

 

5 Skole og utdanning er viktig for alle ............................................................................ 62 

5.1 Videregående – en naturlig forlengelse av grunnskolen ................................................ 63 

5.2 Høyere utdanning og fremtid ........................................................................................... 63 

5.3 En kort oppsummering ..................................................................................................... 65 

5.4 Utdanning er avgjørende for unges fremtid .................................................................... 66 

5.5 Nye krav i «Kunnskapssamfunnet» ................................................................................. 68 

 

6 Foreldreinvolvering ....................................................................................................... 70 

6.1 Positiv holdning til skolen ................................................................................................. 71 

6.2 Skolen og lærene «vet best» .............................................................................................. 73 

6.3 Et delt ansvar mellom skole og hjem ............................................................................... 74 

6.4 En kort oppsummering ..................................................................................................... 75 

6.5 Foreldreinvolvering ........................................................................................................... 76 

 

7 Praksiser som uttrykk for investering .......................................................................... 79 

7.1 Middelklassen - Lærelyst, interesse og innsats ............................................................... 80 

7.2 Arbeiderklassen – Resultatorientering og ytre krav ...................................................... 85 

7.3 En kort oppsummering ..................................................................................................... 89 

7.4 Foreldreinvestering ........................................................................................................... 89 
7.4.1 Hva former foreldrenes praksiser? .................................................................................. 90 

7.4.2 Hvordan virker foreldrenes praksiser? ............................................................................ 96 

 

8 Foreldreinvestering i Kunnskapssamfunnet ............................................................... 99 

8.1 Hvilke praksiser er virksomme i sosiale reproduksjonsprosesser? ............................ 101 

8.2 Pedagogisk arbeid og skolepolitiske tiltak ..................................................................... 103 

8.3 Konklusjon ....................................................................................................................... 107 

 

Litteraturliste ....................................................................................................................... 110 

Vedlegg / Appendiks ............................................................................................................ 116 

 
 

 

 



 1 

1 Innledning 
Når norske elever fullfører grunnskolen ved utgangen av tiendeklasse, er det ungdommer 

med høyt utdannede foreldre som i gjennomsnitt får best karakterer. Karakterforskjellene 

mellom elever med ulik sosial bakgrunn er store, og dette er et vedvarende trekk ved det 

norske skolesystemet (Ekren, 2014; Bakken, 2010; Bjerrum Nielsen, 2014a). Sosial bakgrunn 

påvirker ikke kun elevers resultater i grunnskolen, men også valg, ønsker og motivasjon for 

høyere utdanning. Karakterer i grunnskolen får betydning for elevers valgmuligheter i 

utdanningssystemet, først og fremst i form av opptak til videregående skole. Foreliggende 

forskning viser også at sosiale prestasjonsforskjeller som oppstår i grunnskolen forplanter seg 

videre, og danner utgangspunkt for ulike livssjanser på sikt (Beck, 2012).  

 

Spørsmål om sosial ulikhet har en helt sentral plass i sosiologien. Forskningen på dette 

området er svært omfattende og strekker seg tilbake til fagets opprinnelse. Dagens norske 

samfunn kan karakteriseres som et klassesamfunn, det innebærer at barn og unges sosiale 

utgangspunkt har sterk påvirkning på hvilke muligheter man har og hva slags liv man får.  

 

Sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og elevers skoleprestasjoner er et av 

utdanningssosiologiens mest robuste funn. Foreliggende forskning viser også en svak tendens 

til at sosial bakgrunn har større betydning for elever i dag enn for 10-15 år siden (Bakken & 

Elstad, 2012). Dette kan vitne om at faktorer som bidrar til sosial reproduksjon i 

skolesystemet er sterkere i dag enn på 1990-tallet, og at det norske skolesystemet 

reproduserer sosiale forskjeller til tross for at skolens mål er å gi alle elever like muligheter.  

 

Spørsmål om sosial ulikhet har også en sentral plass i politikken. Utjevning av sosiale 

prestasjonsforskjeller har vært et mål i alle norske skolereformer siden etterkrigstiden 

(Bakken, 2004: 83). Denne målsetningen har i liten grad blitt oppnådd. Familien har 

fremdeles stor påvirkning på elevers læringsutbytte, det blir tydelig med henvisning til store 

forskjeller i leseferdigheter og karakterer mellom barn som vokser opp med høyt utdannede 

foreldre og barn som vokser opp med foreldre med relativt kort utdanning.  

 

Familiens rolle er helt sentral for å forstå denne sammenhengen. Foreldre med høyere 

utdanning har gjerne yrker som krever lignende kompetanse som den som verdsettes i skolen, 

dette kan gi noen elever fordeler fordi de har mulighet til å dra nytte av foreldrenes kunnskap 



 2 

og kompetanse i skolearbeidet. Foreldres utdanningsnivå er en viktig faktor for å forstå og 

forklare hvordan ulik sosial bakgrunn påvirker elevers skoleprestasjoner, men foreldres 

utdanningsnivå kan ikke alene forklare hvordan sosial bakgrunn fører til systematiske 

forskjeller i elevers skoleprestasjoner. Dette handler om noe mer grunnleggende enn at noen 

foreldre har bedre forutsetninger for å hjelpe barna sine med lekser. Det handler om 

overføring av ressurser fra en generasjon til den neste, og for å forstå hvordan denne 

prosessen fungerer må man ta også ta utgangspunkt i familiens praksiser og holdninger. 

Foreliggende forskning viser at høyt utdannede foreldre i større grad verdsetter kunnskap og 

har en mer positiv holdning til skole- og utdanningssystemet, sammenlignet med foreldre 

med lavere utdanning (Bakken & Seippel, 2012: 247). Dette kan påvirke elevers holdning, 

motivasjon, arbeidsinnsats og ønsker for fremtiden. 

 

Familiens betydning i sosiale reproduksjonsprosesser er utgangspunkt for denne oppgaven. 

Mer presist handler den om hvordan klasse reflekteres i foreldres holdninger og praksiser, og 

hvordan dette kan påvirke hva barn og unge oppnår i skole – og utdanningssystemet. En 

studie av familiens rolle i sosiale reproduksjonsprosesser må omfatte både hvordan 

foreldrenes klasseposisjon påvirker deres praksiser og holdninger, og hvordan dette får 

betydning for barnas liv. Målet med undersøkelsen er ikke å studere skoleprestasjoner i seg 

selv, men å produsere kunnskap om hvordan prosesser i familien virker sammen med skolen 

som institusjon, og bidrar til sosial reproduksjon.  

 

1.1  Problemstilling og oppgavens struktur 

Foreldre har sjelden vært selvstendig tema i studier av sosial ulikhet i norsk skole. Foreldre 

blir gjerne indirekte aktualisert gjennom å vise til at barn og unges sosioøkonomiske 

familiebakgrunn har stor betydning for karakterer i grunnskolen. Det finnes svært mange 

studier som viser at elevers familiebakgrunn er av betydning for resultater i skolen, men 

hvordan familiebakgrunn har betydning finnes det mindre kunnskap om.  

 

I denne oppgaven står foreldrene i sentrum. Jeg vil undersøke om foreldres klasseposisjon har 

betydning for deres holdning til skole og utdanningssystemet og praksiser som har til hensikt 

å støtte opp om barn og unges læringsprosess og utvikling. Sammenhengen vil studeres med 

utgangspunkt i kvalitative intervjuer med foreldre til gutter på ungdomsskolen. Foreldres 

tanker om hvilken verdi skole og utdanning har i dagens samfunn, deres involvering i 
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sønnens skolegang og praksiser de benytter som har til hensikt å støtte opp om sønnens 

læringsprosess og utvikling, vil være utgangspunkt for å studere hva klasse betyr for foreldres 

praksiser og holdninger. Med dette som utgangspunkt vil jeg undersøke om det finnes 

mønstre eller sammenhenger i foreldrenes fortellinger som kan bidra til å strukturere barn og 

unges virkelighetsforståelse og livsprosjekter. Sammenhengen mellom foreldres praksiser og 

holdninger i oppdragelse og reproduksjon av sosial ulikhet i skolesystemet er det jeg vil 

studere, ved å se på variasjoner og likheter i praksiser og hvordan foreldre forstår og utfører 

sin rolle. Problemstillingen i denne oppgaven er tredelt:  

 

1. Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor viktig de mener skole og utdanning 

er for barn og unges fremtid? 

2. Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor mye de involverer seg i barn og 

unges skolegang og utvikling? 

3. Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvilke praksiser de benytter for å 

investere i barn og unges fremtid?  

Sammenhengen vil studeres med utgangspunkt i en kvalitativ analyse av 12 intervjuer med 

foreldre til gutter i 10. klasse med ulikt utdanningsnivå.   

I oppgavens andre kapittel vil jeg presentere foreliggende forskning om sosial ulikhet i 

dagens skolesystem og tegne et bilde av hvordan politiske reformer og tiltak har endret 

skolens arbeidsmåte. Sosial ulikhet i utdanningssystemet avhenger av institusjonelle forhold 

og graden av sosial ulikhet i befolkningen. Norske forhold skiller seg fra de som beskrives i 

internasjonal forskning. Målet med dette kapittelet er derfor å vise hvilken betydning sosial 

bakgrunn har for elevers skoleprestasjoner i en norsk kontekst. Kapittelet viser også hvordan 

skolens struktur og arbeidsmåte fungerer på en måte som danner utgangspunkt for sosialt 

reproduserende prosesser.  

Oppgavens teoretiske rammeverk vil ta utgangspunkt i Pierre Bourdieu og Jean-Claude 

Passerons (1979/2006) teori om utdanningssystemet, videre vil Annette Lareaus (2011) teori 

om ulike kulturelle logikker for oppdragelse i ulike klasser presenteres. Sammen vil disse 

danne et teoretisk utgangspunkt for min analyse.  
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I oppgavens fjerde kapittel vil jeg redegjøre for hvordan prosessen for innsamling av det 

empiriske materialet er utført, og drøfte hvor godt dette materialet er egnet til å analysere 

forholdet som studeres. Jeg vil også reflektere over min rolle i intervjuprosessen, etiske 

betraktninger og beskrive hvordan utfordringer som oppsto i prosessen ble løst.  

 

Problemstillingen i denne oppgaven er tredelt, det samme er analysen. Første analysekapittel 

handler om foreldrenes tanker om hvilken betydning skole og utdanning har for barn og 

unges fremtid. Funn som presenteres i dette kapittelet tegner et bilde av at alle foreldrene 

mener utdanning er viktig. Dette drøftes med henvisning til sentrale kjennetegn ved det 

moderne «Kunnskapssamfunnet». Første kapittel kan beskrives som et kontekstkapittel, 

sentrale funn her danner et utgangspunkt for å forstå hvordan foreldre forholder seg til 

skolen, og hvordan de søker å støtte opp om læringsprosesser.  

 

Analysens andre kapittel handler om graden av foreldreinvolvering. Målet er å undersøke om 

foreldrenes klasseposisjoner avgjørende for hvor mye de involverer seg i sønnens skolegang 

og utvikling. Analysens tredje og siste del handler om foreldrenes praksiser. Her rettes 

oppmerksomheten mot foreldrenes beskrivelser av praksiser de benytter for å investere i 

sønnens utvikling og fremtid, og om slike praksiser varierer med hensyn til foreldrenes 

klasseposisjon. Med utgangspunkt i begrepene kulturell kapital og habitus, vil jeg drøfte hva 

som former foreldres praksiser i investeringsprosesser, og hvordan dette kan påvirke unges 

livssjanser og muligheter.  

 

Til tross for at problemstillingen og analysen i denne oppgaven er tredelt, inngår delene i en 

større sammenheng. Det overordnede målet med studien er å undersøke hvordan prosesser 

som bidrar til sosial reproduksjon skjer i praksis. Jeg vil undersøke sammenhengen ved å vise 

til mønstre av klassevariasjon som fremkommer i foreldrenes fortellinger. Målet med studien 

er å forstå hvordan klasse reproduseres gjennom familiens posisjon og hvordan dette legger 

føringer unges fremtid. Avslutningsvis vil funn i min analyse knyttes til mer overordnede 

strukturer i dagens samfunn, og sosiale reproduksjonsmekanismer i skole – og 

utdanningssystemet.  
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1.2 Samfunnsmessig relevans 

I internasjonal sammenheng er Norge forbundet med relativt små sosiale forskjeller i 

befolkningen, men sosial bakgrunn og familieforhold har også her stor betydning. Forskning 

viser tydelige og stabile mønstre av sosial ulikhet i barn og unges skoleprestasjoner, 

utdanningsvalg og gjennomføring av videregående opplæring. Studier viser at elevers sosiale 

bakgrunn også har klar sammenheng med barn og unges trivsel, helse, mobbing og 

fritidsaktiviteter (Bakken mfl, 2016).  

 

Studier av utdanning og sosial ulikhet i Norge viser at det norske samfunnet, som 

kjennetegnes av en ideologi om like muligheter, er preget av at barn og unges 

familiebakgrunn skaper en ramme rundt deres liv som kan få konsekvenser for hvilke 

muligheter den enkelt har. Det norske skolesystemet bærer preg av idealer knyttet til likhet og 

sosial utjevning, men internasjonale sammenlikninger viser at sammenhengen mellom 

elevers familiebakgrunn og læringsutbytte i norsk skole er på samme nivå som de fleste 

OECD-land (Bakken, 2004:83).  

 

Sosial ulikhet er også et tema som er viktig politisk, og forstås av flere som kilde til ulikhet i 

økonomi, arbeidslivsdeltakelse, helseforskjeller og utdanning. Forskjeller som oppstår i 

utdanningssystemet kan forplante seg videre og potensielt få negative konsekvenser både for 

individet og for samfunnet som helhet. På samfunnsnivå kan slike forskjeller føre til at 

samfunnet ikke får benyttet de ressurser som finnes i befolkningen, på individnivå kan det få 

konsekvenser som lavere selvtillit og tro på egne evner hos den enkelte. 

 

Fra politisk hold behandles problemer om sosial ulikhet som et sosialt problem knyttet til 

ulike sjanser i utdanningssystemet, spørsmål om sosial ulikhet i utdanningssystemet har her 

en normativ forankring. Spørsmål som stilles i denne oppgaven har en sosiologisk forankring, 

det innebærer å forklare og beskrive mønstre som observeres i samfunnet. Bakgrunnen for at 

det er viktig å studere sosiale forskjeller i utdanningssystemet kan også begrunnes ved å vise 

til et normativt rettferdighetsprinsipp, nemlig at alle uavhengig av familiebakgrunn, skal ha 

like muligheter i skolesystemet.  
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1.3 Hva kan oppgaven bidra med? 

Det foreligger svært mange studier av sosial ulikhet i utdanningssystemet. I Norsk 

sammenheng finnes det mye forskning som viser til forskjeller mellom mennesker med ulik 

klassebakgrunn. Det finnes derimot få studier som undersøker hva som konkret foregår i 

familier som skaper slike forskjeller. Interessen for klassespesifikke forskjeller i foreldres 

holdninger og praksiser har vært større i internasjonal forskning.  

 

Kvalitativ forskning som omhandler klasse og familie er mikroorientert, det handler om å 

forstå hvilken betydning klasse har for menneskers liv (Wright, 2008). Ellingsæter (2012) 

mener familien som institusjon har en nøkkelrolle i den sosiologiske klasseforskningen. Hun 

legger vekt på at det ikke er familier som produserer klasser og klasserelasjoner, men de har 

en bestemt rolle i reproduksjonen av dem. Familien beskrives her som «...et bånd for 

overføring av sosiale goder og byrder på mikronivå» (Ellingsæter, 2012: 99). Ball (2003:3) 

beskriver dette som «the micropractices of social reproduction». Utgangspunktet for 

spørsmål som stilles i denne oppgaven er ikke å undersøke hvilke prosesser på makronivå 

som genererer klasser, men å vise til hvordan foreldrenes praksiser og handlinger potensielt 

kan virke sosialt reproduserende.  

 

Foreliggende studier av foreldreskap og klasse er for det meste utført i USA og England, 

dette er land som preges av større sosial ulikhet sammenlignet med situasjonen i Norge. Et 

stort flertall av disse studiene knytter forskjeller mellom ulike klasser til familieressursteori, 

ved å vise til middelklassens tilgang til, og arbeiderklassens mangel på, ulike typer ressurser.  

Flere kvantitative studier av sosial ulikhet i utdanningssystemet viser til overordnede 

prosesser som utgangspunkt for ulikhetsskapende prosesser. Dette perspektivet tar ikke 

hensyn til alle variasjoner og nyanser i praksiser og handlinger som ligger til grunn for slike 

prosesser. Det kan føre til at noen studier ikke evner å tegne et fullstendig bilde av hvordan 

sosial ulikhet reproduseres. Denne studien kan forstås som et forsøk på å studere sosiale 

reproduksjonsprosesser og klasse på mikronivå i en norsk kontekst, med utgangspunkt i 

kvalitativ empiri.  
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2 Sosial ulikhet i norsk skole 
 

Studier av sosiale reproduksjonsmekanismer med utgangspunkt i familien må forstås i 

relasjon til hvordan det norske skolesystemet fungerer. I dette kapittelet vil jeg presentere 

grunnleggende prinsipper og idealer som kjennetegner norsk skole, og vise hvordan politiske 

reformer og tiltak har skapt endringer i skolens arbeidsmåte og struktur.  

 

Før jeg gir en mer grundig beskrivelse av skolesystemet vil jeg presentere forskning om 

sosial ulikhet i det norske skole – og utdanningssystemet. Målet er å tegne et bilde av dagens 

situasjon, og hvilken betydning sosial bakgrunn har for elevers skoleprestasjoner og sjanser 

videre i utdanningssystemet.  

 

2.1 Sosial ulikhet i den norske skolen 

Det generelle utdanningsnivået i Norge har økt kraftig de siste 30 årene, andelen som tar 

høyere utdanning har i dette tidsrommet gått fra 13 til 30 prosent. Sammenhengen mellom 

elevers skoleprestasjoner og sosial bakgrunn har vært omtrent uendret over tid, og i dagens 

skole har både elevers grunnskolepoeng og standpunktkarakter klar positiv sammenheng med 

foreldres utdanningsnivå (Ekren, 2014: 20). Tall fra SSB viser at elever som har foreldre med 

grunnskole som høyest fullførte utdanning, i gjennomsnitt har 12 grunnskolepoeng mindre 

ved utgangen av tiendeklasse, sammenlignet med elever med høyt utdannede foreldre (Ekren, 

2014: 20). Bakkens (2010) studie av sosiale forskjeller på ungdomstrinnet konkluderer med 

at forskjellen mellom elever med foreldre som ikke har fullført videregående opplæring, og 

elever med foreldre som har utdanning på masternivå eller høyere, viser en differanse på 11 

grunnskolepoeng. Disse resultatene tilsier at det er en gjennomsnittlig forskjell på mer enn en 

hel karakter i samtlige fag. 

 

Bakkens (2010) studie viser at betydningen sosial bakgrunn har for elevers resultater i skolen 

øker gjennom grunnskolen. Resultatene tilsier at litt over halvparten av all variasjon i 

grunnskolepoeng kan forklares på bakgrunn av de grunnleggende ferdighetene elever har ved 

inngangen til ungdomstrinnet. De resterende resultatforskjellene kan relateres til perioden 

etter at elever har startet på ungdomsskolen. Bakken (2010) mener dette har sammenheng 

med at det stilles høyere krav til læring, refleksjonsnivå og evnen til å sette kunnskap inn i en 
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større sammenheng på ungdomstrinnet enn tidligere i grunnskolen, det vil derfor være en 

fordel å ha foreldre som selv besitter slik kunnskap.  

 

Ungdomstrinnet er en fase i livet hvor elever i større grad enn tidligere orienterer seg mot 

videre utdanningsvalg og fremtidig yrkesliv. Karakterer i grunnskolen får betydning for 

hvilke valgmuligheter ungdommer har videre i utdanningssystemet, og kan danne grunnlag 

for ulike livssjanser på sikt. Den første overgangen i utdanningssystemet, overgangen fra 

ungdomsskole til videregående, er den overgangen som har størst betydning for elevers 

fremtid. Dette er også denne overgangen som har sterkest sammenheng med sosial bakgrunn.  

 

Sosiale prestasjonsforskjeller på ungdomstrinnet har betydning for elevers valg av 

studieretning, frafall i videregående opplæring og sjanser for å ta høyere utdanning. Frafall i 

videregående opplæring generelt og yrkesfag spesielt har vært gjenstand for politisk 

bekymring i Norge de siste 20 årene. Det har også vekket forskningsmessig interesse. Frafall 

har blitt beskrevet som et problem, både for skolen og for det norske samfunnet. I Norge har 

alle rett til videregående opplæring, uavhengig av prestasjoner fra ungdomstrinnet. Nesten 98 

prosent av alle elever går direkte over i videregående opplæring etter fullført grunnskole. 

Internasjonale sammenligninger viser at Norge ligger i bunnsjiktet for gjennomføring av 

videregående opplæring, kun 66 prosent av gutter og 76 prosent av jenter som starter på 

videregående opplæring direkte etter grunnskole, fullfører innen fem år (Ekren, 2014: 22). 

Frafallsprosenten er sterkest i på de yrkesfaglige linjene, her er andelen som fullfører innen 

fem år 57 prosent. Blant elevene på de yrkesfaglige studieretningene har 70 prosent foreldre 

med grunnskole eller videregående som høyest fullførte utdanning (Ekren, 2014: 22).  

 

Flere studier viser også til kjønnsforskjeller i elevers skoleprestasjoner. Ved utgangen av 

ungdomstrinnet er det store forskjeller i skoleprestasjoner, og gutter fullfører ungdomskolen 

med svakere karakterer enn jenter i tilnærmet alle fag. (Ekren & Steffensen, 2017). Vogt 

(2008) mener frafall i for stor grad blir forstått som et kjønnsproblem, og påpeker at foreldres 

utdanningsnivå forklarer mer av variasjonen i elevers karakterer. For stort fokus på kjønn i 

tolkninger av problemer knyttet til frafall kan innebære å usynliggjøre sammenhenger knyttet 

til frafall og sosial bakgrunn (Vogt, 2008:524).  
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De sosiale forskjellene vedvarer videre i utdanningssystemet, dette blir tydelig med 

henvisning til andelen som tar høyere utdanning. Tall fra SSB viser at blant studenter som 

startet på høyere utdanning i 2008 hadde 78 prosent av studentene med foreldre med lang 

høyere utdanning oppnådd en grad etter åtte år, til sammenligning hadde 46 prosent av 

studentene som hadde foreldre med grunnskole som høyest fullført utdanning oppnådd en 

grad i samme tidsrom. Betydningen av sosial bakgrunn blir sterkere blant studenter som tar 

en grad på mer enn 4 år. 47 prosent av studenter som tok en grad på mer enn 4 år i 

tidsrommet 2008-2016 hadde selv foreldre med lang høyere utdanning, tilsvarende 8 prosent 

av studentene hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning (Boateng & Holøien, 2017).  

 

At sosial bakgrunn er en viktig årsak til systematiske forskjeller elevers i læringsresultater er 

ikke nytt, ungdommers utdanningsvalg og prestasjoner i skolen har alltid reflektert 

foreldrenes posisjon i samfunnet og familiens ressurser (Bakken, 2004: 83). Et av skolens 

viktigste mål er å gi alle elever like muligheter, uavhengig av forhold som kjønn, etnisitet, 

sosial og kulturell bakgrunn. Utdanningsdirektoratet formulerer at deres hovedmål er «...å 

bidra til å sikre at alle får likeverdig opplæring av høy kvalitet» (Overland, 2015).  

2.2 Likeverdig opplæring og mål om sosial utjevning  

For 150 år siden var grunnskolen i Norge tredelt: Allmueskolen for arbeiderklassens barn, 

Borgerskolen for borgernes barn og Den lærde skolen for embetsmenns barn. Det var kun den 

lærde skolen som underviste i latin og derfor kun denne som ga adgang til universitetet 

(Bråten, 2014: 190). På dette tidspunktet gjenskapte og videreførte skolesystemet sosiale 

forskjeller i befolkningen konsekvent, både gjennom varierende kvalitet på undervisningen 

og begrenset adgang til høyere utdanning. I 1889 fikk vi i Norge en felles grunnskole for alle 

barn. Folkeskolen bygget på en ide om at sosiale og kulturelle ulikheter i samfunnet måtte 

utjevnes, for at det norske samfunnsfellesskapet skulle fungere optimalt. Et av Folkeskolens 

mål var å utjevne sosiale forskjeller ved å gi alle barn, uavhengig av klassetilhørighet, 

mulighet til å oppnå kompetanse som var etterspurt i arbeidslivet. Utjevning av 

prestasjonsforskjeller i skolen som har sammenheng med elever sosiale bakgrunn, har siden 

da vært en sentral politisk målsetting. I Norge er det tverrpolitisk enighet om at sosial 

bakgrunn skal være av minst mulig betydning for elevers resultater i skolen. Til tross for 

dette har det norske skolesystemet ikke lykkes i å kompensere for slike forskjeller. 

Utdanningssystemet i Norge har som mål å bidra til rettferdig fordeling av privilegier og 
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goder etter evner og prestasjoner, ikke arv. Bakgrunnen for at utdanningssystemet må lykkes 

bedre i å utjevne sosiale forskjeller, er at alle elever må ha like muligheter i skolesystemet for 

at befolkningens samlede talent skal bli ivaretatt: 

 

Alle vil ikke nå like langt, og det er ikke mulig eller ønskelig å eliminere alle 

ulikheter i læringsutbytte innad i en gruppe. Det er imidlertid et mål å eliminere 

systematiske ulikheter i læringsutbytte mellom grupper. Betydningen av 

familiebakgrunn i forskjellige lands utdanningssystemer er en indikasjon på hvor 

godt systemene klarer å møte elever med ulik familiebakgrunn.  

(St. Meld. Nr 16 2006-2007) 

 

Grunnprinsippene i norsk skole er likeverdig og tilpasset opplæring. Målet er at alle elever, 

uavhengig av utgangspunkt, skal tilegne seg en felles standard og bestemte ferdigheter. 

Prinsippet om likeverdig opplæring er både en autotelisk verdi og et nasjonalt mål, i den 

norske skolen er dette et overordnet prinsipp som dekker alle sider ved opplæringen: 

 

Likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig 

av evner og forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell 

orientering, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning eller 

hjemmets økonomi. Likeverdig opplæring må derfor forstås både på systemplanet 

i et nasjonalt perspektiv med utgangspunkt i lov og forskrifter med læreplaner, og 

på individplanet for en opplæring tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. 

For å sikre likeverdig opplæring for alle kreves det forskjellsbehandling, ikke lik 

behandling. 

(NOU 2009:18 s.15) 

 

Likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter i skolen, uavhengig av evner og 

forutsetninger. Skolen skal være en inkluderende institusjon hvor alle skal med. Like 

muligheter for alle handler ikke om standardisering, men at elever med ulike behov skal 

møtes på en systematisk måte. Prinsippet medfører forskjellsbehandling i form av tilpasset 

opplæring: «Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at alle 

sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen» (Overland, 

2015). Fra individperspektiv innebærer det at undervisningen skal baseres på den enkelte 

elevs forutsetninger og behov, fra systemperspektiv handler det om at elever skal utvikle seg i 

et inkluderende læringsmiljø som tar hensyn til variasjon i elevgruppen. Inkludering i skolen 

tar utgangspunkt i fellesskapet og konsekvenser for individet. Tilpasset opplæring tar 

utgangspunkt i individet og konsekvenser for fellesskapet.  
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I den norske enhetsskolen skal det være rom for likhet, forskjeller, variasjon og mangfold. 

Skolen skal vektlegge likhet og likeverd og samtidig tilpasse seg den enkelte elevs 

individualitet. Et problem med prinsippet om likeverdig opplæring er spørsmålet om hvilke 

standarder for kunnskap og ferdigheter, og hvilke kulturelle normer og verdier som skal være 

av betydning. Familiers livsstil, praksiser og vurderinger varierer med sosial bakgrunn. I 

studier av klasseforskjeller med utgangspunkt i familien forstås kulturelle praksiser, 

holdninger og verdier og samfunnets verdsetting av disse, som mer utslagsgivende enn 

økonomisk ulikhet. Dette handler om de symbolske og kulturelle dimensjonene ved klasse. 

Normer, verdier og omgangsformer vurderes ulikt i ulike deler av samfunnet.  

 

Folkeskolen ga alle formell rett til å ta høyere utdanning. Etableringen av en felles 

grunnskole medførte at det ikke er elevers familiebakgrunn som har betydning for tilgang til 

videregående skole og høyere utdanning, men det er fremdeles forskjeller i skoleresultater 

som har sammenheng med elevers familiebakgrunn. Foreliggende studier av sosial ulikhet i 

norsk skole kan tyde på at det skolesystemet fungerer på en måte som medfører at det er 

lettere for noen grupper elever å lykkes i skolen enn andre.  

 

Karakterer og resultater i skolen kan oppleves som viktigere for barn og unge som vokser opp 

i dag, sammenlignet med tidligere ungdomsgenerasjoner. Dette kan forklares med henvisning 

til endringer i skolens arbeidsmåte etter innføring av Kunnskapsløftet, som økt mål – og 

resultatstyring, mer fokus på elevers skoleprestasjoner og mål om styrking av elevers 

grunnleggende ferdigheter.  

 

2.3 Kunnskapsløftet 

Ved inngangen til 2000-tallet viste internasjonale undersøkelser at norske elever gikk ut av 

grunnskolen med svake grunnleggende ferdigheter (Bakken & Elstad, 2012:31). Som resultat 

av dette ble Kunnskapsløftet innført som skolereform i grunnopplæringen i 2006. Reformen 

medførte sterkere orientering mot kunnskap, læring og kompetanse. Ambisjonen var å heve 

kunnskapsnivået og kvaliteten på alle nivåer i grunnskolen, samt «å skape en bedre kultur for 

læring» (St.meld.nr. 30 2003–2004: 3). Virkemiddelet i reformen var en målorientert 

læreplan, hvor kompetansemål var definerende for den pedagogiske virksomheten i skolen. 

Kunnskapsløftet er en generell reform, målet og midlene er rettet mot alle elever, uavhengig 

av individuelle forutsetninger. Kunnskapsløftet medførte endringer i store deler av skolens 
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struktur. Det er særlig to konsekvenser av reformen jeg vil ta for meg, den første er at 

evaluering av Kunnskapsløftet viser tegn til økende sosiale forskjeller etter at reformen ble 

innført, den andre handler om at skolen etter innføring av reformen ble mer åpen for impulser 

utenfra.  

 

2.3.1 Økende sosiale forskjeller 

Utjevning av sosiale forskjeller i elevers læringsresultater er ikke en eksplisitt målsetting i 

Kunnskapsløftet. Reformen ble i hovedsak innført med mål om å styrke elevers generelle 

læringsutbytte. Bakken og Elstad (2012:26) mener det ligger en implisitt målsetting om 

redusert sosial ulikhet i Kunnskapsløftet. Bekymring over at sosial bakgrunn har stor 

betydning for elevers resultater ble vektlagt i forarbeidet til reformen. At det i etterkant av 

reformen ble igangsatt en evaluering av reformen fra skolemyndigheter, med fokus på sosial 

ulikhet, viser også at deler av bakgrunnen for innføring av Kunnskapsløftet var ønsket om 

sosial utjevning. Forfatternes vurdering er at reformen ikke har evnet å nå dette målet: «Etter 

at reformen har vært retningsgivende for grunnskolen i fem år, er det lite som tyder på at 

Kunnskapsløftet har bidratt til at de sosiale ulikhetene ved avslutningen av grunnskolen er 

blitt mindre.» (Bakken & Elstad, 2012:9). 

 

Rapporten viser endring i retning av økende karakterforskjeller mellom elever med ulik 

sosioøkonomisk bakgrunn etter at reformen ble innført. Kunnskapsløftet medførte større 

fokus på kunnskap og styrking av elevenes grunnleggende ferdigheter. Denne endringen 

medførte at kunnskap som formidles i skolen i større grad samsvarer med den formen for 

kompetanse som foreldre i den høyt utdannede middelklassen er utstyrt med. «Reformens 

krav til elevene spiller så å si på lag med de høyt utdannete, og elevene fra slike sjikt vil 

derfor kanskje ha bedre forutsetninger for å tilpasse seg skolen under Kunnskapsløftet.» 

(Bakken og Elstad, 2012:17)  

 

2.3.2 En mer åpen skolemodell 

Fra samfunnsperspektiv kan innføringen av Kunnskapsløftet forstås som en konsekvens av 

New Public Management (NPM), en samlebetegnelse på flere ulike reformer som har lagt 

føringer for offentlig sektor siden 1980-tallet (Christensen mfl, 2007). NPM bidro med et sett 

styringsprinsipper som tradisjonelt har vært gjeldende i privat sektor. Brukerstyring, 

effektivisering og mål- og resultatstyring ble viktigere i offentlig forvaltning. At offentlige 
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tjenester i større grad ble brukerstyrt, medførte mer informasjon om kvaliteten på offentlige 

tjenester til befolkningen. Innføring av nasjonale prøver i grunnskolen er et eksempel på 

dette. Innføring av Kunnskapsløftet medførte sterkere fokus på elevers prestasjoner i skolen, 

og økt rapportering både til departement, politisk ledelse og befolkningen generelt. Foreldre 

og elever fikk mer informasjon om undervisningens kvalitet og praktiske organisering.  

 

Kunnskapsløftet bidro med klare forventninger til at lærere og skoleledere skulle legge til 

rette for samarbeid med hjemmet: «Foreldre har primæransvaret for oppfostringen av sine 

barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og 

hjem.» (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2015: 8). Her presiseres det at elevenes 

læringsmiljø også omfatter hjemmet, og at skolen har en forpliktelse til å legge til rette for 

tett dialog med foreldre, samt at foreldre skal ha medvirkning i spørsmål som angår deres 

barn. Økt fokus på foreldreinvolvering i skolen kan være tegn på et skifte i maktbalansen som 

tradisjonelt har vært i skolen og lærernes favør.  

 

En viktig faktor i denne sammenhengen er at foreldres praksiser og muligheter for 

involvering varierer med hensyn til utdanningsnivå og sosial bakgrunn. Mulighetene og 

forutsetningene for et slikt samarbeid avhenger av skolerelevante ressurser i familien. Sosiale 

forskjeller blant foreldre med hensyn til vektlegging av kunnskap kan også ha generert 

sosiale forskjeller i hvordan foreldre vektlegger barnas skoleinnsats. Det er stor oppslutning 

om at skolen som kunnskapsgivende virksomhet er viktig, men uavhengig av tidspunkt, er 

oppslutningen omtrent 15 prosent høyere blant foreldre med høyskole- eller 

universitetsutdanning, enn blant foreldre som har grunnskole som høyest fullførte utdanning 

(Bakken & Seippel, 2012: 248). Sosiale forskjeller i hvor opptatt foreldre er av kunnskap i 

skolen, kan igjen tenkes å reflektere tilsvarende ulikhet i måten foreldre påvirker og 

motiverer sine barn i læringsprosesser.  

 

Viktigheten av å inkludere foreldre mer i skolen presiseres ikke kun i Kunnskapsløftet. 

Opplæringsloven, Læreplanverket og FNs menneskerettighetserklæring legger også vekt på 

foreldrenes rolle. Det er skolens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid, men et 

konstruktivt samarbeid avhenger også av at foreldre må engasjere seg.  
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Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf opplæringslova § 1-1 og 13- 3 d. 

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale 

utvekling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje 

utvikling av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til 

at fleire fullførar videregåande opplæring.  

(Forskrift til opplæringsloven § 20-1) 

 

Senere år har det vært et økt fokus på foreldreinvolvering i skolen og samarbeidet mellom 

skole og hjem. Dette blir tydelig gjennom mer oppmerksomhet om dialog, åpenhet, 

informasjonsflyt og medbestemmelse i relasjonen. Hjem og skole ble tidligere forstått som 

separate arenaer med ulike ansvarsområder, en slik forståelse inkluderer ikke det gjensidige 

samarbeidsforholdet mellom partene.  

 

2.4 Foreldreinvolvering 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, 

opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og 

kulturell innsikt og forankring. 

 (Opplæringslova § 1-1.) 

 

Foreldreinvolvering handler ikke kun om at foreldrene skal inkluderes mer i barnas 

skolegang, men at foreldrenes skal involveres mer i skolen som helhet. Fra 

samfunnsperspektiv handler dette om å øke fokuset på gjennomsiktighet, informasjonsflyt, 

dialog og medbestemmelse. I en slik skolemodell vil skolen få en mer åpen struktur, hvor 

praksiser formes i forhandling mellom skole og hjem. For å forstå denne sammenhengen i lys 

av sosial ulikhet må man ta hensyn til både individnivået, skolen og nærmiljøet som skaper 

en ramme for barn og unges oppvekst. Familiebakgrunn kan påvirke elevers faglige 

prestasjoner direkte. Familiebakgrunn kan også få ulikhetsskapende effekter på skolenivå, 

fordi ulike skoler i ulike sosioøkonomiske områder vil rekruttere elever med ulik sosial 

bakgrunn. Skolen er en sosial kontekst, hvor nærmiljø og foreldregrupper legger føringer for 

hvordan politiske tiltak fungerer i praksis.  

Både nasjonal og internasjonal forskning viser at foreldre har stor betydning for barnas læring 

og utvikling. Hvis foreldre har et godt forhold til skolen øker dette sannsynligheten for at 

deres barn også får det. Miljøet i hjemmet har stor påvirkning på elevers skoleprestasjoner. Et 

godt samarbeid mellom hjemmet og skolen kan både styrke elevers motivasjon, trivsel og 

læringsutbytte og påvirke deres holdninger til skole og skolearbeid (Nordahl, 2007: 43). I 
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skolens lovverk og retningslinjer er også foreldres betydning som samarbeidspartnere tydelig 

forankret. I Kunnskapsløftets generelle del presiseres det at det er skolens ansvar å legge til 

rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem. Her understrekes det at foresatte skal ha 

reell innflytelse på barns læringsarbeid, både faglig og sosialt.  

For læringsmiljøet femner også om foreldra. I den monn dei står fjernt frå skolen 

og ikkje trer i direkte kontakt med kvarandre, kan han ikkje gjere bruk av dei 

sosiale ressursane deira til å forme oppvekstkåra og verdimønsteret rundt skolen. I 

ei tid da storfamilien spelar mindre rolle i dei unge sitt liv, og media har rykt inn 

der foreldra har trekt ut i arbeidslivet, krevst ei meir medviten mobilisering av 

foreldra for å styrkje det normative omlandet til skolen og elevane 

 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2015) 

 

Foreldre har hovedansvar for barnas skolegang, dette medfører at foreldre også har rett til 

medvirkning. Forholdet mellom skole og hjem preges av gjensidig avhengighet, hvor barnas 

utvikling og læring er en felles oppgave. Et godt samarbeid innebærer at forholdet ikke skal 

styres kun på skolens premisser, men også ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. 

Det er foreldre som kjenner sine barn best. Relasjonen mellom skole og hjem gir et viktig 

grunnlag, og er en forutsetning for at skolen skal kunne gi den enkelte opplæring basert på 

elevens evner og forutsetninger. Viktigheten av å inkludere foreldre presiseres også i FN’s 

menneskerettighetserklæring: ”Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags 

undervisning deres barn skal få.” (art. 26). Det er skolens oppgave å legge til rette for et godt 

samarbeid, men medvirkning fra foreldrenes side krever også at de engasjerer seg og deltar 

som en aktiv part i relasjonen. Utdanningsdirektoratet viser til at «Konsekvensen av 

inkludering er at systemet må tilpasse seg den enkelte person og gruppe. Dette fritar ikke den 

enkelte for ansvaret til å ville delta» (Overland, 2015) 

2.5 Sosial utjevning gjennom universelle reformer og tiltak 

I Norge har vi et av verdens dyreste utdanningssystem. Til tross for dette blir mangelen på 

ressursinnsats i skolesystemet i stor grad trukket fram som en faktor forklarer det lave 

prestasjonsnivået blant norske elever. I politiske diskusjoner som omhandler kvalitet i norsk 

skole blir kvaliteten på lærere ofte trukket frem som et viktig element. Elevers sosiale 

bakgrunn får mindre oppmerksomhet. Heldagsskole, kartlegging språkstimulering i 

barnehagen, mer fysisk aktivitet og frukt og grønt i skolen, styrking av IKT-opplæringen og 

leksehjelp er andre tiltak som har blitt foreslått og iverksatt fra politisk hold med hensikt å 

utjevne sosial ulikhet i norsk skole. 
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Flere tiltak som er iverksatt med mål om sosial utjevning har, i likhet med Kunnskapsløftet, 

en universell utforming som søker å styrke samtlige elevers læringsutbytte. En forventning 

om sosial utjevning på bakgrunn av universelle reformer og tiltak som har som mål å øke 

kunnskapsnivået til alle elever er ambisiøst. Økt fokus på kunnskap og kvalitet i skolen vil 

ikke nødvendigvis føre til mindre sosiale forskjeller i elevers resultater. Særlig med tanke på 

at ulikhetsskapende mekanismer utenfor skolen er av stor betydning. 

 

Innføring av leksehjelp i skolen er et eksempel på et slikt tiltak.  Det er politisk uenighet om 

leksers funksjon i den norske skolen, og om dette er en praksis som bør avskaffes. 

Hovedargumentet for lekser handler om betydningen av å øke elevenes selvstendige 

læringspraksis. Argumenter mot lekser viser til at dette er en rutinebasert praksis som kan 

bidra til å ytterligere forsterke allerede etablerte sosiale forskjeller i skolesystemet. Lekser er 

ikke lovbestemt, det er hver enkelt skole og lærer som avgjør omfanget av hjemmearbeidet. 

Leksehjelp ble innført for alle elever i grunnskolen i 2014. Bakgrunnen for innføring av 

leksehjelp i skolen var mål om sosial utjevning, samt og styrke elevers læringsutbytte.  

Leksehjelp er et permanent tilbud for alle elever i grunnskolen, men blir organisert ulikt på 

tvers av skoler og kommuner.  

 

Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av 

meistring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke 

til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa  

(Forskrift til opplæringslova § 1A-1) 

 

Rapporten som evaluerer leksehjelpstilbudet fra 1.-4. trinn trekker frem et dilemma som kan 

oppstå når universalisering av velferdstjenester skal bidra til sosial utjevning (Seeberg mfl, 

2012:10). Forfatterne understreker at hvis tiltaket skal møte alle elever, kan knapphet på 

pedagogisk kompetanse i leksehjelpsordningen føre til at elever som har stort behov for støtte 

ikke får dekket sine behov, mens elever som klarer seg godt vil kunne klare seg enda bedre. 

Slik kan leksehjelpsordningen medføre at forskjeller mellom ulike elevgrupper øker, til tross 

for en målsetning om sosial utjevning.  
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2.6 En kort oppsummering 

Det norske skolesystemet preges av idealer om like muligheter, og grunnprinsippene 

likeverdig og tilpasset opplæring. Målet er å gi alle elever like muligheter i skolen, uavhengig 

av sosial bakgrunn. Dette er også et uttalt politisk mål som har stått sentralt i samtlige 

politiske skolereformer senere år. Til tross for dette viser funn som presenteres innledningsvis 

i dette kapittelet at sosial bakgrunn, og særlig foreldrenes utdanningsnivå, er avgjørende for 

elevers resultater i skolen. I neste kapittel vil jeg presentere teoretiske perspektiver som søker 

å forklare denne sammenhengen.  
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3 Teoretiske perspektiver om sosial 

reproduksjon i utdanningssystemet  
 

I dette kapittelet vil jeg presentere teoretiske perspektiver og foreliggende forskning relatert 

til spørsmål som stilles i oppgaven. Den sosiologiske forskningslitteraturen på feltet er svært 

omfattende. Kapittelet vil derfor innledes med en presentasjon av grunntrekk i foreliggende 

sosiologiske teorier om sosial ulikhet i utdanningssystemet. Her vil skillet mellom 

kultursosiologiske perspektiver og familieressursteori stå sentralt. Videre vil ulike 

mekanismer og faktorer som tillegges stor betydning i teorier om sosial reproduksjon i 

utdanningssystemet presenteres. Dette omfatter genetiske forskjeller, kognitiv kompetanse, 

verdier, idealer og kulturelle praksiser, motivasjon og samarbeid mellom skole og hjem.  

 

Etter en overordnet gjennomgang av sentrale forklaringsmekanismer følger en mer grundig 

gjennomgang av Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passerons (1979/2006) teori om 

utdanningssystemet. Denne teorien vil knyttes til mer overordnede begreper i Bourdieus 

(1984) samfunnsteori som kulturell kapital, habitus og det sosiale rom. Med utgangspunkt i 

disse teoretiske kategoriene vil Annette Lareaus (2011) Bourdieu-inspirerte teori om ulike 

kulturelle logikker presenteres. Jeg vil også gi en kort presentasjon av studier som omhandler 

klasse og foreldreskap.  

 

Avslutningsvis vil jeg drøfte hvordan de teoretiske perspektivene som presenteres i dette 

kapittelet danner grunnlag for å besvare spørsmål som stilles i oppgaven og kort rekapitulere 

sentrale begreper.  

 

3.1 Grunntrekk i foreliggende teorier 

De innledende kapitlene viser at sosiale prestasjonsforskjeller i det norske 

utdanningssystemet er store og gjennomgående. Både i Norge og internasjonalt har 

forskningslitteraturen bidratt med flere mulige forklaringer på sammenhengen mellom 

elevers sosiale bakgrunn og skoleprestasjoner. Forholdet har blitt forklart med utgangspunkt i 

en rekke mekanismer og faktorer som er med på å påvirke sammenhengen. Et hovedskille i 

forskningslitteraturen som tar utgangspunkt i familiens rolle og hvordan ressurser overføres 

fra foreldre til barn, er forklaringer som tar utgangspunkt i variasjoner i kulturelle 
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oppfatninger, verdier, idealer og praksiser og forklaringer som vektlegger familiens 

ressurssituasjon.  

 

Kulturteoretiske perspektiver tar utgangspunkt i at kulturelle forskjeller mellom ulike klasser 

er utgangspunkt for sosial reproduksjon. Måten familier lever sine liv forstås som uttrykk for 

variasjon i kulturelle oppfatninger, og sosiale forskjeller forstås som resultat av kulturell 

variasjon i verdier, idealer og praksiser som uttrykk for hva man oppfatter som et godt liv. 

Kulturelle motsetninger i ulike klasser reflekterer grunnleggende ulike idealer og erfaringer 

individer har av verden og sin posisjon. Klassespesifikke forståelser, verdier og normer har 

utspring i sosiale relasjoner, og perspektivet legger stor vekt på sosialiseringsprosesser i tidlig 

barndom.  

 

Familieressursteori tar utgangspunkt i at familiens ressurssituasjon i seg selv har betydning 

for sosial reproduksjon, og at sosiale prestasjonsforskjeller er resultat av varierende ressurser 

i barn og unges oppvekstmiljø, som utgangspunkt for intellektuell utvikling og kognitive 

ferdigheter. Utgangspunktet for sosiale reproduksjonsprosesser er at barn vokser opp i 

familier med ulike utdanningsrelevante ressurser. Kognitive og intellektuelle ferdigheter som 

stimuleres i barn og unges oppvekstmiljø påvirker læringsprosesser i skolen. Eksempler på 

slike ferdigheter er språkforståelse, ordforråd, fagkunnskap og evne til resonering og abstrakt 

tenkning.  

 

De teoretiske perspektivene som tillegges størst vekt i dette kapittelet, og som danner 

utgangspunkt for min analyse, vektlegger familiens rolle i overføring av verdier, normer og 

kulturelle ressurser. Dette perspektivet utelukker ikke forklaringer som legger vekt på 

materielle og kunnskapsmessige ressurser i hjemmet, foreldres direkte involvering i barnas 

skolegang og samarbeid med skolen som institusjon. Kulturteoretiske perspektiver og 

familieressursteori er slik jeg ser det ikke gjensidig utelukkende teoretiske kategorier. Måten 

foreldre oppdrar barn og unge kan både reflektere ulike praksiser med utgangspunkt i 

kulturelle verdier, virkelighetsforståelser og meningssystemer som uttrykk for deres 

forståelse av hva som er viktig for barn og unges utvikling, i tråd med kulturbaserte teoretiske 

perspektiver. Involveringsprosessen kan også reflektere foreldrenes ressurssituasjon på 

bakgrunn av ulik grad av formell kunnskap ervervet gjennom utdanning, foreldrenes 

kjennskap til skolen som institusjon, og deres handlinger kan forstås som rasjonelle valg i 

møte med skolesystemet. Bakken beskriver dette slik: «Uansett hvordan sammenhengene kan 



 20 

forklares er det grunn til å tro at familiens ressurssituasjon og sosiale status bidrar til å 

begrense muligheter for de som mangler ressurser og åpne muligheter for de som har 

mange.» (Bakken mfl. 2016:13).  

 

Målet med denne oppgaven er ikke å undersøke hvilke av de teoretiske perspektivene som 

sammenfaller sterkest med empiriske funn i analysen. Målet er å undersøke om det finnes 

mønstre av ulikhet i klassespesifikke praksiser og holdninger, og forstå hva som former disse 

og hvordan de har betydning for hva barn og unge oppnår i skole- og utdanningssystemet.  

 

3.2 Hvordan forklares sosiale prestasjonsforskjeller? 

Spørsmål som omhandler sosial reproduksjon og sosiale forskjeller i skolesystemet står 

sentralt i sosiologien. Sammenhengen forklares med utgangspunkt i en rekke mekanismer. 

Faktorer som har betydning for elevers prestasjoner i skolen inkluderer egenskaper ved den 

enkelte elev, samt egenskaper og ferdigheter som utvikles i elevens sosiale oppvekstmiljø. 

Jeg vil kort redegjøre for et knippe mekanismer og faktorer som står sentralt i 

utdanningssosiologiske teorier om sosiale forskjeller i skoleprestasjoner og 

utdanningssystemet.  

 

3.2.1 Genetiske faktorer og intelligensforskjeller 

Samfunnsvitenskapene har blitt kritisert for å forstå sosial ulikhet uten å ta hensyn til 

genetiske faktorer, blant annet av atferdsgenetikere og evolusjonspsykologer (Pinker, 2003). 

At det eksisterer slik motvilje i samfunnsvitenskapen har også blitt påpekt av sosiologer 

(Aakvaag, 2010). I utdanningssosiologi er det atferdsgenetikk som bidrar med alternative 

argumenter og forklaringer, som viser til at observerte sammenhenger i sosiologien er 

spuriøse og i virkeligheten skyldes genetiske forskjeller. Slike argumenter legger til grunn at 

sammenhengen mellom elevers sosiale bakgrunn og prestasjoner i skolen i større grad 

skyldes genetiske forskjeller, og i mindre grad handler om sosiale forhold. Sosiale 

prestasjonsforskjeller forklares med utgangspunkt i at intelligente foreldre vil få intelligente 

barn.  

Det er lite uenighet om at evner og intelligens er ulikt fordelt i befolkningen, og at genetiske 

komponenter barn arver av sine foreldre danner grunnlag for prestasjoner i skolen. Variasjon i 

evner er en sentral medvirkende faktor til variasjon i skoleprestasjoner. Spørsmål om hva 
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evner omfatter, er ikke like åpenbart. Skillet mellom medfødte evner og sosiale faktorer er 

komplisert. Nyere genetisk forskning viser at samme genetiske disposisjoner ikke fører til 

samme resultat hos alle, dette kompliserer forholdet ytterligere (Helland, 2013b: 71). Slike 

resultater tyder på at sosiale omgivelser påvirker hvordan genetiske komponenter virker.  

Atferdsgenetikken har særlig kritisert kulturteoretiske perspektiver, kritikken går blant annet 

ut på at barn ikke utvikler sterke språkferdigheter som resultat av måten foreldre 

kommuniserer med barna sine, men at barn arver en genetisk komponent som gjør dem bedre 

i stand til å utvikle gode språkferdigheter. Kulturteoretiske perspektiver viser til at intelligens 

og evner i stor grad forstås som en iboende kvalitet, men i virkeligheten handler om 

kjennskap til kulturelle praksiser som regjerer i skolesystemet og andre formelle systemer. 

Bourdieu (1993: 178) argumenterer for at atferdspsykologien bør forkaste faktorer som 

intelligens og rette fokus mot sosiale mekanismer som ligger til grunn for at man studerer 

slike forhold. 

Kritikken som går ut på at sosiologien i liten grad har tatt hensyn til genetiske faktorer virker 

rimelig. Sosiologien som fag har i stor grad utelatt funn fra atferdspsykologi. Spørsmål som 

stilles i denne oppgaven handler om forskjeller mellom grupper i samfunnet. Min analyse vil 

derfor ta utgangspunkt i sosiale forklaringer.  

3.2.2 Kognitiv kompetanse, kunnskap og ferdigheter 

Familieressursteori tar utgangspunkt i at sosiale omgivelser påvirker barn og unges evner, 

egenskaper og kognitive ferdigheter. Perspektivet har tett forbindelse med handlingsteori og 

Rational Act Theory, som forutsetter at individer handler på bakgrunn av rasjonelle valg.  

Kognitive ferdigheter og egenskaper er ikke noe som kun utvikles i skolen, hjemmet spiller 

en viktig rolle. Barn med ulik sosial bakgrunn stimuleres på ulike måter fra tidlig alder, både 

språklig og intellektuelt. Ferdigheter og kunnskap som barn lærer av sine foreldre fører til at 

elever med ulik sosial bakgrunn har ulike forutsetninger for læring. Noen barn vil derfor 

allerede ved skolestart ha bedre utgangspunkt og sterkere forutsetninger for tilegnelse av den 

teoretiske og abstrakte kunnskapen skolen har som mål å lære elevene. Foreldres 

utdanningsnivå forstås her som en sentral kilde til ulikhet, blant annet fordi noen barn har 

foreldre som besitter samme type kompetanse som den som verdsettes i skolesystemet. Barn 

som vokser opp i familier med flere skolerelevante ressurser har foreldre med sterkere 

forutsetninger for å bistå med hjelp til skolearbeidet. At slike handlinger er rasjonelle blir 
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tydelig ved at det er rasjonelt for foreldre å hjelpe barna sine med skolearbeidet. Samtidig vil 

foreldre med lavere utdanningsnivå, som ikke besitter denne formen for utdanningsrelevante 

ressurser, overlate større del av ansvaret for elevers læring til skolen, dette er også en 

rasjonell handling fordi foreldrene mangler den relevante kunnskapen som kreves. Bakkens 

(2010) studie av sosial ulikhet på ungdomstrinnet som ble presentert i forrige kapittel, støtter 

opp om dette perspektivet. Studien viser at betydningen sosial bakgrunn har for elevers 

resultater i skolen øker gjennom grunnskolen.  

 

Kommunikasjon og språkbruk er en sentral mekanisme for overføring av ressurser. Flere 

studier viser at foreldre med høyere utdanning snakker mer med sine barn, de hører flere ord 

fra tidlig alder og inkluderes mer i de voksnes samtaler. De lærer å uttrykke seg og begrunne 

sine meninger og handlinger. Fra politisk hold er språkferdigheter og språkstimulering fra 

tidlig alder fremhevet som en faktor som kan redusere sosial ulikhet i utdanningssystemet. 

Sterkere ordforråd og vokabular vil føre til at barn ved skolestart får bedre leseforståelse og 

er sterkere forberedt på å motta muntlige og skriftlige instruksjoner fra lærere.  

 

3.2.3 Verdier, idealer og praksiser 

Sosiale ulikheter knyttet til barns språkutvikling står også sentralt i kulturteoretiske 

perspektiver. Kulturteoretiske perspektiver tar utgangspunkt i at foreldre i 

sosialiseringsprosesser former barnet gjennom praksiser og handlinger som reflekterer 

bestemte idealer og verdier. Bourdieus (2006) begrep kulturell kapital står sentralt i denne 

tradisjonen, og forstår forholdet med henvisning til forskjeller i graden og sammensetningen 

av kulturell kapital, som overføres fra foreldre til barn i sosialiseringsprosesser.  

 

Stefansen (2011: 26) benytter begrepet foreldreskap for å forklare sosiale 

reproduksjonsprosesser med utgangspunkt i oppdragelse. Foreldreskap kan forstås som et sett 

av praksiser som uttrykker foreldrenes oppfatninger av barnets behov og forståelsen av sitt 

ansvar som forelder. Stefansen (2011:15) beskriver foreldreskap som en grunnleggende 

kontekstuell virksomhet. Oppfatninger om hva et godt liv er kommer til uttrykk i foreldrenes 

praksiser, og slike oppfatninger kan overføres fra en generasjon til den neste. Foreldre i ulike 

klasser utformer omsorgsløsninger og oppdragelse ulikt. Foreldrenes handlinger og praksiser 

kan reflektere ulike meningssystemer. Forbindelsen mellom foreldreskap og reproduksjon av 

sosial ulikhet kan studeres ved å undersøke hvordan kulturelle forståelser av barns behov 
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varierer i ulike sosiale miljøer. Foreldrenes involvering i barnas liv er sterkt forbundet med 

kulturen de er en del av, og den regjerende kulturelle forståelsen deres praksiser bygger på 

(Stefansen, 2011: 24). 

 

3.2.4 Motivasjon 

Foreldres holdning og innstilling til skole – og utdanningssystemet, og kunnskapen som 

formidles her, kan har sterk påvirkning for elevers motivasjon i skolearbeidet. Ønsket om å 

prestere godt kan ha sammenheng med foreldres krav og forventninger, og forventninger 

unge har til seg selv. Motivasjon for arbeid med skoleoppgaver kan også være uttrykk for 

ambisjoner og ønsker for fremtiden.  

 

Verditeori legger til grunn at personer med lavere klassetilhørighet ikke forstår verdien av 

høyere utdanning og derfor ikke prioriterer det. Teorien er mest brukt for å forklare sosial 

ulikhet i utdanningsvalg. Her forstås normer og verdier som utgangspunkt for innsats i skolen 

og fremtidig utdanningsvalg. Sosial posisjonsteori (Boudon, 1974) tar utgangspunkt i at 

personer ønsker å unngå nedadgående sosial mobilitet. Dette ønsket får ulik betydning i ulike 

klasser, og fører til at personer opplever varierende grad av motivasjon. Et annet teoretisk 

perspektiv som tar utgangspunkt i motivasjon som forklaringsmekanisme er Goldthorpe og 

Breens (2000) teori om ulik motivasjon med utgangspunkt i sosial bakgrunn. Her forstås ikke 

reproduksjon som resultat av ulike verdier. Teorien vektlegger individers handlingsvalg og at 

disse må forstås som rasjonelle valg og handlinger fra aktørens ståsted. I begge disse teoriene 

er motivasjon den fremste forklaringsmekanismen for sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og hva unge oppnår i skole- og utdanningssystemet. Forskjellen ligger i hva som 

skaper denne motivasjonen. Hos Boudon (1974) utvikles motivasjon gjennom verdier og 

normer i kulturen, mens Goldthorpe og Breen (2000) mener motivasjon utvikles på bakgrunn 

av rasjonelle valg med hensyn til hva som er mest nyttig for den enkelte.  

Attribusjonsteorier viser at individers oppfatning av egen handlingsevne er avgjørende for 

hvor godt man faktisk presterer. Sosiale omgivelser, som lærere, foreldre og venner, kan 

påvirke barn og unges oppfatning av egen handlingsevne. Sullivans (2006) studie av 

prestasjonsforskjeller fant at oppfatning av egne evner sammenlignet med faktiske 

prestasjoner, varierer med hensyn til klasse. Studien viste at middelklasseelever overvurderer 

egne evner. Dette forklares med at de opplever å få mer ros og støtte fra omgivelsene. Barn 

og unges mestringsforventning påvirker slik deres mestringsevne.  
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3.2.5 Samarbeid mellom skole og hjem  

Motivasjon står også sentralt i teorier om foreldreinvolvering. Forskningslitteraturen bidrar 

ikke med en entydig definisjon av hva som ligger i begrepet foreldreinvolvering, begrepet er 

blitt mye brukt i studier som omhandler samarbeidet mellom skole og hjem. 

Foreldreinvolvering er en svært sammensatt prosess som påvirkes av en rekke faktorer som 

egenskaper ved eleven, foreldre, lærere, skolen, lokalmiljø og samfunnet. Både hjemmet og 

skolen har stor påvirkning på barn og unges utvikling, foreliggende studier viser også at 

samarbeidet mellom disse har en innvirkning i seg selv (Drugli & Nordahl, 2016; Epstein, 

2001; Epstein & Sanders, 2000). «Foreldreinvolvering viser til foreldrenes aktivitet og 

engasjement både hjemme og i skolen, samt deres kommunikasjon med skolen, for å støtte 

barnets eller den unges læreprosess og faglige utvikling.» (Drugli & Nordahl, 2016: 3). 

Epstein (2001) mener at betydningen av foreldreinvolvering er viktigere enn elevers 

familiebakgrunn, med hensyn til elevers utvikling. 

 

Epstein (2001) anvender begrepet partnerskap om samarbeidsrelasjonen. Et partnerskap 

innebærer felles ansvar og felles mål. Begrepet stiller også krav i form av gjensidig 

informasjon og kjennskap til hverandres verdier, interesser, praksiser og handlemåter. 

Samarbeidet må også innebære drøfting og diskusjon for å løse felles oppgaver, hvor målet 

ikke kun er å komme til enighet men også å skape en felles forståelse i relasjonen. Dette 

medfører at begge parter skal ha beslutningsmyndighet. Lærere og foreldre må oppfatte 

hverandre som partnere med en felles målsetting. Epstein (2001) mener god informasjon fra 

skolen gir foreldre et bedre grunnlag for å kunne hjelpe og støtte sine barn. Et godt samarbeid 

kan styrke elevers kognitive utvikling.  

 

Foreliggende studier viser at det som har størst betydning for den faglige utviklingen til 

elever på ungdomstrinnet er at foreldrene snakker med ungdommene om deres forventinger 

til at de skal gjøre det godt på skolen, samtidig som de formidler at de verdsetter utdanning, 

snakker positivt om fremtiden og knytter kunnskapen som formidles i skolen til 

ungdommenes øvrige interesser (Hill & Tyson, 2009; Hattie, 2009) Denne formen for 

involvering kan føre til at ungdom opplever det som skjer på skolen som relevant for seg og 

sin egen fremtid. Hatties (2009) internasjonale syntese av over 800 metaanalyser relatert til 

barn og unges læring, trekker frem positive forventninger til barn utviklingsmuligheter fra 

omgivelsene, som den faktoren som bidrar sterkest til å fremme læring og motivasjon. Et 
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viktig aspekt i denne analysen er at positiv støtte fra foreldre i skolearbeid, som initierer 

barns innsats og egen kontroll over skolearbeidet, er det som har sterkest positiv effekt på 

elevers læringsprosess. Dette handler i praksis om at foreldre retter oppmerksomhet mot, og 

synliggjør mestring. Hatties (2009) studier viser at noen foreldre på bakgrunn av manglende 

kunnskap om det faglige som formidles i skolen, kan føle seg fremmedgjort i møte med 

skolens krav og forventninger. Dette kan føre til at noen barn og unge opplever at foreldrenes 

krav ikke er i overenstemmelse med de som formidles i skolen. Dette kan motvirkes ved at 

skole og hjem etablerer felles forventninger som støtter opp om elevers læringsprosess.  

 

Foreldres utdanningsnivå trekkes frem som en faktor som påvirker både graden av 

involvering og innholdet i involveringen. Flere studier viser at familier med foreldre med høy 

utdanning samarbeider tettere med skolen sammenlignet med familier hvor foreldrene har 

mindre utdanning (Epstein, 2001; Lareau, 1997; Bakken mfl. 2016). Foreldres 

utdanningsnivå påvirker ikke bare graden av involvering, men også måten foreldre involverer 

seg på, og deres tilknytning og innstilling til skolen som institusjon. I en 

kartleggingsundersøkelse blant norske ungdomsskoleelever, lærere og foreldre finner 

Nordahl (2000) at foreldre med lav utdanning i større grad vegrer seg for å uttrykke sine 

meninger hvis de er uenige med skolen. Undersøkelsen viser også at foreldre med høy 

utdanning har bedre kjennskap til skolens virksomhet, undervisningen, lærebøker og 

strukturene i skolesystemet.  

 

Foreldres engasjement og deres sosiale og kulturelle ressurser påvirker hvordan elever 

tilpasser seg skolens normer og verdier. Dette påvirker også elevers motivasjon og innsats. 

Hvis foreldre støtter opp om skolens normer og verdier vil elever lettere tilpasse seg og ta til 

seg disse. Foreldre som er engasjert og interessert i det som foregår på skolen, og som har 

klare forventninger til barnas læring og utvikling, vil styrke elevers ønsker og motivasjon i 

læringsaktiviteter. Sosiale ulikheter i foreldres engasjement og interesse for barnas skolegang 

kan vitne om at sosiale prestasjonsforskjeller ikke kun kan forklares på bakgrunn av at høyt 

utdannede foreldre har sterkere forutsetninger for å bistå sine barn med skolearbeidet og bidra 

med kvalifisert leksehjelp. Slike funn vitner om at foreldres holdninger, verdier og interesse 

for barnas læring og utvikling også er sentralt for å forstå sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og elevers skoleprestasjoner. 
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3.3 En kulturbasert teori om utdanningssystemet 

Den sosiologiske forskningslitteraturen som omhandler sosial ulikhet i utdanningssystemet er 

svært omfattende. Perioden 1960-1970 blir omtalt som utdanningseksplosjonen, de fleste 

vestlige land opplevde i denne perioden en vekst i skolesystemet som var sterkere enn noen 

gang tidligere, dette førte til at flere fikk mulighet til å ta høyere utdanning. Som et resultat av 

dette økte også interessen for klasseteori knyttet til sosiale utdanningsforskjeller. Pierre 

Bourdieu og Jean-Claude Passeron (1979/2006) bidro til denne forskningslitteraturen med sin 

kulturbaserte klasseteori om sosiale ulikheter i utdanningssystemet. Deres teori er svært 

velegnet for analyser av sosial reproduksjon, grunnen til dette er at den står i sterk 

sammenheng med forståelsen av hvordan klassestrukturer i samfunnet fungerer.  

 

«Reproduksjonen» (Bourdieu & Passeron, 1979/2006) regnes for å være et av de viktigste 

bidragene til teorier om utdanningssystemet. Denne boken er todelt; i første del presenteres 

det teoretiske rammeverket, andre del tar for seg kvantitative og kvalitative analyser som 

støtter opp om teoriens relevans. Bourdieu og Passerons bidrag til utdanningssosiologien ble 

mottatt med både kritikk og anerkjennelse. Til tross for at denne teorien er faglig omstridt har 

den hatt stor betydning for utdanningssosiologien. Det finnes også svært mange teoretiske 

bidrag som er inspirert av Bourdieus (2006) begrep om kulturell kapital og flere har forsøkt å 

videreutvikle teorien.  

 

Bourdieu og Passerons (1979/2006) teori baserer seg på studier av det franske 

utdanningssystemet på 1960-tallet, funksjonene og mekanismene som beskrives her kan 

derfor fungere ulikt i andre land, til andre tider og i andre kulturelle kontekster. I Norge har 

blant annet Nordli Hansen (1995, 2005) gjort flere studier som støtter opp om teoriens 

relevans i en norsk kontekst. Et av studienes funn viser at studenter med foreldre med høy 

kulturell kapital får bedre karakterer enn andre studenter, og at prestasjonsforskjellene 

vedvarer videre i utdanningsløpet. Bakkens (2004) studier av elevers skoleprestasjoner i 

grunnskolen gir ikke støtte til teorien. Bakken (2004) mener karakterforskjeller blant elever 

med ulik bakgrunn best kan forklares på bakgrunn av ressurser i familien. Foreldres 

involvering, utdanningsnivå og ressurser i hjemmet trekkes her fram som fordeler som 

bygger opp barns kognitive ferdigheter. 
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3.3.1 En teori om utdanningssystemet og reproduksjon av sosiale 

forskjeller 

Et hovedpoeng i Boudieu og Passerons teori er at utdanningssystemet fungerer på en måte 

som virker muliggjørende for reproduksjon av sosiale forskjeller, dette på tross av at 

utdanningssystemet i stor grad oppfattes i kraft av å ha en sosialt utjevnende funksjon (2006: 

206-211). Bourdieus1 øvrige teoretiske rammeverk er tett forbundet med makt og 

maktforhold i sosiale relasjoner. Slike relasjoner preges av at de er betinget av en form for 

misserkjennelse, hvor makt ikke forstås som makt av aktørene i relasjonen. 

Utdanningssystemet forstås som konstruert på en måte som gjør det mulig for de 

dominerende klasser å benytte det som et redskap for å legitimere sin privilegerte posisjon 

(Bourdieu, 1984: 28). Utdanningssystemet bygger på ideologien om sosial mobilitet og 

forstås derfor som frigjørende, men i virkeligheten fungerer systemet på en måte som befester 

og rettferdiggjør den etablerte samfunnsorden (Bourdieu & Passeron, 2006: 206-211). 

Utdanningssystemet fremmer en ideologi om like muligheter for alle, mens sjansene for å 

lykkes for den enkelte i virkeligheten avhenger av sosiale, klassemessige forhold. Dette er 

med på å legitimere samfunnets etablerte orden, fordi det fremstår som rettferdig at de klasser 

som ikke lykkes i utdanningssystemet fortjener å få færrest privilegier. De dominerende 

klassers kultur er ikke objektivt bedre enn andre kulturer. Dominerende klasser har fått sin 

privilegerte posisjon ved at de besitter en form for makt som virker gjennom å pålegge andre 

sin definisjon av virkeligheten. Den dominerende kulturen definerer hvilke kultur som er 

verdt å etterstrebe, og har samtidig makt til å etablere sin egen kultur som grunnlag for 

regjerende kunnskap i utdanningssystemet.  

 

Bourdieu og Passeron (2006) forstår kulturelle faktorer som utgangspunkt for at 

utdanningssystemet kan fungere slik det gjør. Sosial ulikhet skapes i kulturen og muliggjør 

reproduksjon av sosiale forskjeller. Det man lærer i skolen og tanker og oppfatninger knyttet 

til «riktig» oppførsel og språkbruk, baserer seg på de dominerende klassers kultur, den 

legitime kulturen (Bourdieu, 1984: 28). Barn som vokser opp i familier med ulik sosial 

bakgrunn har varierende kjennskap til denne kulturen. Skolegangen fortoner seg derfor svært 

ulikt for elever fra ulike samfunnsklasser. Fordi barn med foreldre fra høyere sosiale lag i 

                                                        
1 I denne teksten baserer jeg meg hovedsakelig på Bourdieu & Passeron (2006), men også Bourdieu (1984, 

2006).  
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samfunnet har større kjennskap og behersker kulturen bedre, gir dette dem gjennomgående 

fortrinn i skolegangen. Barn som vokser opp i familier fra høyere sosiale lag har derfor langt 

bedre muligheter for å prestere godt i skolen, sammenlignet med barn fra lavere sosiale lag i 

samfunnet. 

 

I den første delen av «Reproduksjonen» (Bourdieu & Passeron, 2006) presenteres fire 

sentrale begreper: pedagogisk handling, pedagogisk autoritet, pedagogisk arbeid og 

undervisningssystemet. Begrepet pedagogisk arbeid viser til hvordan kulturell kapital 

overføres fra en generasjon til den neste, presentasjon av de andre begrepene er en 

forutsetning for å forstå hvordan dette arbeidet virker. 

 

3.3.2 Symbolsk vold, pedagogiske handlinger og pedagogisk arbeid 

Begrepet symbolsk vold beskriver hvordan en dominerende gruppe påtvinger sosialt 

konstruerte kategoriseringer over på andre grupper i samfunnet. Ved å bruke symbolsk vold 

overfører man symbolske systemer fra sin egen kultur over på andre, uten å ta hensyn til 

maktforholdene som ligger til grunn i forholdet. Fordi man ikke tar hensyn til 

maktforholdene fremstår slike situasjoner, hvor bestemte symbolske betydninger gjør seg 

gjeldene, som legitime (Bourdieu & Passeron, 2006: 26) Symbolsk vold kan også ta en annen 

form, ved at personer nedvurderer sin egen kultur og opphøyer den dominerende klassens 

kultur. Skolesystemet forstås her i kraft av å bidra til å fremme symbolsk vold (Bourdieu & 

Passeron, 2006: 26) 

 

Pedagogisk handling beskriver en symbolsk voldshandling, gjennom slike handlinger tvinger 

man andre, eller seg selv, inn i et system som virker kulturelt undertrykkende. Pedagogiske 

handlinger avhenger av eksisterende, objektive kriterier for hva som regnes for bra eller 

dårlig i en bestemt kulturell forstand. Verdien av de dominerende klassers kultur er sosialt 

konstruert, det innebærer at den ikke kan rangeres som kvalitativt bedre på bakgrunn av 

naturgitte eller objektive kriterier (Bourdieu & Passeron, 2006: 28). Pedagogiske handlinger 

virker slik at en kultur etableres som mer verdifull enn andre kulturformer. Dette fører igjen 

til reproduksjon av eksisterende styrkeforhold i samfunnet.  

 

Personer med pedagogisk autoritet utøver pedagogiske handlinger. Eksempler på slike 

personer er lærere, foreldre og utdanningssystemet som helhet. Vurderinger, karaktersetting, 
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utelukking og inkludering kan være verktøy for å utføre slike handlinger (Bourdieu & 

Passeron, 2006: 28). Personer som er kulturelt undertrykt kan også bidra til å opprettholde 

slike styrkeforhold. Hvis utdanningssystemet oppfattes på bakgrunn av legitim autoritet, og 

denne autoriteten forstås som objektiv og rettferdig, tar man ikke hensyn til de sosiale 

betingelser som ligger til grunn for hvordan systemet faktisk virker. Pedagogiske handlinger 

virker på en måte som fører til at kulturell kapital fordeles ulikt til ulike grupper i samfunnet 

(Bourdieu & Passeron, 2006: 31). 

 

Pedagogisk arbeid er utgangspunktet for at det konstrueres ulike grupper i samfunnet som 

har innarbeidet ulike habitusformer. (Bourdieu & Passeron, 2006:57). Gjennom pedagogisk 

arbeid skapes en legitim kultur. Forfatterne skiller mellom primært og sekundært pedagogisk 

arbeid. Primært pedagogisk arbeid finner sted i sosialiseringsprosesser i tidlig barndom. 

Sekundært pedagogisk arbeid skjer senere i skolegangen. Hvor godt det sekundære 

pedagogiske arbeidet virker, avhenger av i hvor stor grad det samsvarer med det primære 

pedagogiske arbeidet (Bourdieu & Passeron, 2006: 65) Begrepet skolearbeid kan forstås som 

et sekundært pedagogisk arbeid i institusjonalisert form. Et viktig poeng her er at 

sosialiseringsprosesser i tidlig barndom regnes som det viktigste, fordi det primære 

pedagogiske arbeidet legger grunnlaget for hvor godt det sekundære virker. Pedagogisk 

arbeid fungerer ulikt i ulike klasser. I dominerende klasser bygger dette arbeidet på 

regjerende verdier i den legitime kulturen (Bourdieu & Passeron, 2006: 71). Fordi det 

primære pedagogiske arbeidet i dominerende klasser i større grad er tilpasset det sekundære 

pedagogiske arbeidet som inntreffer senere i oppveksten, fører dette til at barn som vokser 

opp med foreldre som behersker denne kulturen klarer seg bedre i skolesystemet. I lavere 

klasser som preges av mer begrensede ressurser, bygger det pedagogiske arbeidet på mer 

praktisk rettede habitusformer (Bourdieu & Passeron, 2006: 71) Kunnskapen og kulturelle 

verdier som er regjerende i lavere klasser gir ikke samme uttelling i skolesammenheng, fordi 

de dominerende klassers kultur i stor grad definerer skolens innhold. Dette fører til at lavere 

klassers pedagogiske handlinger virker på en måte som nedvurderer egen kultur, og på den 

måten bidrar til å utelukke seg selv (Bourdieu & Passeron, 2006: 64). Her skiller forfatterne 

mellom implisitt og eksplisitt pedagogikk, som viser til ubevisste og bevisste metoder for å 

overføre kulturell kapital. Den implisitte pedagogikken beskrives som den som trolig er mest 

effektiv (Bourdieu & Passeron, 2006: 69).  
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Undervisningssystemet beskriver et institusjonalisert system som har som oppgave å 

reprodusere det kulturelt arbitrære, og utdanningsinstitusjonen i seg selv. Utdanningssystemet 

er en sentral utøver av pedagogiske handlinger som reproduserer forholdet mellom ulike 

samfunnsklasser (Bourdieu & Passeron, 2006: 77). 

 

3.3.3 Kulturell kapital, habitus og det sosiale rom  

Jeg vil videre redegjøre for sentrale begreper i Bourdieus2 øvrige samfunnsteori, og hvordan 

disse virker i reproduksjonsprosesser. Bourdieu kan beskrives som praktisk strukturalist. 

Dette innebærer at sosialt liv forstås som praktisk skapt av aktører i sosiale situasjoner. 

Samtidig bruker aktører ulike strukturer når de handler, et eksempel på en slik struktur er 

språk. Språket omfatter regler og koder som er med på å strukturere den sosiale situasjonen 

aktørene inngår i. Dette kan forstås som et sett av regler som ligger til grunn for en felles 

situasjonsforståelse og en bestemt handlingsmåte. Sosiale strukturer opprettholdes ved at 

individer tar dem i bruk, og at det finnes en kollektiv forståelse av måten individer oppfatter 

strukturer i sosiale situasjoner (Bourdieu, 1995: 218). Hos Bourdieu finnes det altså en 

dualitet mellom struktur og handling, ved at strukturer både er noe kroppslig iboende og noe 

utenforstående som ligger til grunn i sosiale situasjoner. Habitus kan beskrives som måten 

individer oppfatter verden og hvordan man skal handle i den.  

 

Forståelser av barn og unges behov kan forstås på bakgrunn av en lignende dualitet, som en 

prosess som skapes og opprettholdes i samfunnet, men også avhenger av måten foreldre 

forstår verden og sin plass i verden på. Forståelser av barn og unges behov påvirkes i stor 

grad av delte samfunnsmessige og kulturelle oppfatninger av hva som er «riktig måte å være 

forelder på».  

 

3.3.4 Kulturell kapital 

Kulturell kapital er en av flere kapitalformer i Bourdieus samfunnsteori. Kulturell kapital kan 

beskrives som en form for kulturell kompetanse, altså kunnskaper, regler og ressurser som 

aktørers handlinger struktureres av, og som igjen strukturerer den sosiale situasjonen 

aktørene er en del av (Bourdieu, 2006: 15). Et sosialt felt kan forstås som det området der 

fordeling av kapital, spilleregler for fordeling og konvertering av kapital finner sted. Sosialt 

                                                        
2 I denne teksten baserer jeg meg på Bourdieu (1984, 1995, 2006).  
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liv omfatter kyndige aktører, altså aktører som mestrer de sosiale reglene som en form for 

praktisk kunnskap. Dette stiller krav til beherskelse og kunnskap om sosiale situasjoner man 

er en del av. Kunnskap og forståelse av slike regler er ulikt fordelt i befolkningen, og dette er 

utgangspunkt for sosial ulikhet.  

 

Ulike kapitalformer har en verdi som preges av begrensede ressurser. Et eksempel som 

illustrerer dette er at hvis alle hadde hatt høyere utdanning, ville utdanning være mindre 

verdifullt, fordi det ikke ville innebære fortrinn i for eksempel jobbsammenheng.  Kapital 

avhenger også av at det finnes et marked hvor den kan omsettes. Utdanningssystemet kan 

forstås som «hovedmarked» for omsetting av kulturell kapital.  

 

Økonomisk kapital, sosial kapital og symbolsk kapital regnes ved siden av kulturell kapital 

som de viktigste kapitalformene hos Bourdieu. Økonomisk kapital er personers tilgang til 

ressurser i form av inntekt, formue eller eiendom, denne kapitalformen regnes av Bourdieu 

som den dominerende i moderne samfunn (Bourdieu, 1984: 120). Sosial kapital avhenger av 

individers tilgang til sosiale nettverk som kan innebære fordeler. Symbolsk kapital gjør seg 

gjeldene når andre kapitalformer består av en symbolsk funksjon, ved at ulike former for 

kapital oppfattes som personlige egenskaper eller kvaliteter. Symbolsk kapital er tett 

forbundet med kulturell kapital. 

 

Kulturell kapital kan ta ulike former. I objektivert form kan kulturell kapital bestå av 

materielle objekter som kunstverk eller bøker (Bourdieu, 2006: 12) Objektivert kulturell 

kapital kan ha en symbolsk funksjon. Institusjonalisert kulturell kapital er kapital som 

tilegnes gjennom eksempelvis utdanning (Bourdieu, 2006: 15). Kroppsliggjort kulturell 

kapital er den formen for kapital som «Reproduksjonen» i stor grad viser til. Denne formen 

for kapital bygger på langvarig arbeid og utvikles ved å inkorporere kapital i individers 

habitus gjennom pedagogisk arbeid. Kroppsliggjort kulturell kapital kan være en elevs 

fortrolighet og kunnskap om de regjerende tanker, verdier og handlingsmåter som er 

dominerende i legitim kultur. Denne formen for kapital blir spesielt virkningsfull hvis den 

fremstår som symbolsk kapital. Et eksempel på dette kan være at lærere oppfatter en elev 

som spesielt begavet på bakgrunn av fortroligheten eleven har med den legitime kulturen, og 

overser det sosiale aspektet i sammenhengen ved å ikke erkjenne at slike ferdigheter er sosialt 

betinget. En form for kroppsliggjort kulturell kapital er språklig kapital. Denne kapitalformen 

kan forklare prestasjonsforskjeller mellom barn fra ulike samfunnsgrupper. Språklig kapital 
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er har størst betydning tidlig i skolegangen, fordi elevers språkbruk og språkforståelse kan 

være det viktigste evalueringsgrunnlaget for lærere på lavere klassetrinn (Bourdieu & 

Passeron, 2006: 99) 

 

3.3.5 Habitus 

Habitus er en sentral del av Bourdeus handlingsteori. Det viser til et kroppsliggjort system av 

varige disposisjoner som genererer og strukturerer forestillinger og praksis. Dette dreier seg 

om tillærte disposisjoner for å handle på bestemte måter, slike disposisjoner er i stor grad 

ubevisste, inkorporerte og kroppslige. Dette kan forstås som en form for ressurser eller et 

repertoar av handlingsmåter, som kan benyttes ulikt i ulike situasjoner (Bourdieu, 2006: 8). 

Habitus er tett forbundet med klasse. I sosialiseringsprosesser i tidlig barndom får barn 

tilgang til kunnskap om verden av sine foreldre, denne kunnskapen vil variere med 

utgangspunkt i foreldrenes sosiale posisjon. Habitus blir slik et produkt av det sosiale miljøet 

barnet vokser opp i. Kunnskapen om verden som barn får av sine foreldre er allerede 

strukturert av andre, og deres oppfattelse og forståelse av verden overføres fra foreldre til 

barn. Denne kunnskapen blir internalisert og transformert til disposisjoner som gjør individer 

i stand til å forstå sine egne og andres handlinger som meningsfulle. Habitus strukturerer 

handling og ligger til grunn for og genererer handling i alle sosiale situasjoner. Dette fører til 

at individers handlinger og liv får en helhetlig sammenheng (Bourdieu, 1995: 218-219). 

Habitus handler ikke kun om menneskers erfaring av egen situasjon, men avhenger av 

kollektive forestillinger om hvordan verden virker og hvilken plass man har i verden. 

 

3.3.6 Det sosiale rom 

Bourdieus teori om det sosiale rom er sentral for å forstå sammenhengen mellom foreldres 

klasseposisjon og deres barns varierende tilgang til kulturell kapital. I «Distinksjonen» 

(Bourdieu, 1984) konstrueres klasse ulikt enn i «Reproduksjonen». I «Reproduksjonen» 

benyttes en tredeling av arbeider-, middel-, og overklasse på bakgrunn av informasjon om 

fars yrke. I «Distinksjonen» (Bourdieu, 1984:102) konstrueres klasseposisjon ved å vise til en 

persons samlede kapitalmengde. Individers plassering i det sosiale rom avhenger av 

kapitalvolum, kapitalsammensetning og endringer i disse. Bourdieu var sterkt inspirert av 

fransk strukturalisme og et viktig poeng er at en posisjon ikke kun får betydning ut fra 

posisjonen i seg selv, men også på grunnlag av posisjonens plassering i forhold til andre 

posisjoner (Bourdieu, 1984:114). Individer deles da inn i grupper som har lignende 
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posisjoner. Dette gir grunnlaget for klasser eller klassefraksjoner (Bourdieu, 1984:120) 

Klasser forstås her som grupperinger av individer som kulturelt og materielt står nær 

hverandre i det sosial rom. Individer i samme klasse har ofte lignende livserfaringer og 

utvikler derfor lignende habitusformer. 

 

3.4 En teori om kulturelle logikker for oppdragelse 

En teori som er sterkt inspirert av Bourdieus begrep kulturell kapital er Anette Lareaus3 teori 

om ulike kulturelle logikker for oppdragelse. Lareau identifiserer ulike kulturelle 

oppdragelseslogikker som kjennetegner oppdragelse og sosialiseringsprosesser i 

middelklassen og arbeiderklassen. Lareau (2000, 2011) benytter en bred definisjon av 

begrepet kulturell kapital, dette innebærer at begrepet ikke utelukkende forstås som 

høykulturelle aktiviteter, men også inkluderer kunnskap, ferdigheter og kompetanse.  

 

Lareaus teori er kanskje det viktigste bidraget til nyere studier av klasse og foreldreskap. 

Lareaus (2011: 8) analyser baserer seg på et omfattende feltarbeid blant 12 amerikanske 

barnefamilier. Det empiriske materialet omfatter intervju med både foreldre og barn, hun har 

også tilbrakt mye tid med familiene hun studerer. Lareau operer ikke med et tydelig 

klassebegrep. Familiene hun studerer plasseres i ulike klasser på bakgrunn av informasjon om 

foreldrenes utdanning og yrkesposisjon. Middelklassen består av familier hvor begge 

foreldrene har høyere utdanning og/eller ledende stillinger. Arbeiderklassen består av familier 

hvor foreldrene hverken har høyere utdanning eller lederansvar, noen av foreldrene er heller 

ikke yrkesaktive. Kategoriene Lareau opererer med er brede og det er variasjon innad i de to 

klassene, blant annet med hensyn til familienes økonomiske situasjon.  

 

Lareau (2011) identifiserer sentrale komponenter som preger familielivet i middelklassen og 

arbeiderklassen, og former klassespesifikke kulturelle logikker for oppdragelse. Forskjellene 

som identifiseres i ulike klasser produserer mønstre av sosial ulikhet på makronivå. Et 

sentralt poeng i Lareaus (2011: 7) analyse er at middelklasseforeldre i oppdragelsen anvender 

kulturell kapital på en måte som gir barna fordeler, både her og nå og i fremtiden. Lareau  

legger vekt på tre egenskaper ved familienes hverdagsliv hvor klassespesifikke forskjeller er 

spesielt tydelige: organisering av hverdagslivet, språk og kommunikasjon, og møte med 

                                                        
3 Denne teksten baserer seg hovedsakelig på Lareau (2011) men også Lareau (1997, 2000) 
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formelle institusjoner. Lareau (2011: 2-3) skiller mellom Conserted Cultivation som 

dominerer i middelklassen og Accomplishment of Natural Growth som dominerer i 

arbeiderklassen. Det overordnede spørsmålet handler om hva forskjellene betyr for barna, 

både her og nå og hvordan det påvirker deres livsjanser og fremtid. 

 

3.4.1 Conserted Cultivation 

At foreldrene er forpliktet til å hjelpe barna med å nå sitt potensial, er et ideal som står sterkt i 

middelklassens foreldreskap. Barnas utvikling beskrives som et prosjekt for foreldrene, som 

krever at de konstant retter oppmerksomhet mot barnas behov. Måten foreldre kommuniserer 

med barna beskrives som et sentralt kjennetegn ved middelklassens oppdragelseslogikk 

(2011:1). Gjennom diskusjon og samtale lærer barna seg å løse problemer ved å forhandle, de 

får begrunnelser for foreldrenes beslutninger og oppfordres til å uttrykke sine meninger, både 

ovenfor foreldrene og andre voksenpersoner. Foreldrene i middelklassen søker å stimulere 

barnas vitenskapelige interesse, spiller en aktiv rolle i deres skolegang og forhandler med 

skolen på vegne av barna. Middelklasseforeldrenes relasjon til skolen bærer preg av samsvar 

mellom livet i familien og livet på skolen. Barnas skolegang og utvikling forstås av 

foreldrene som et delt ansvar mellom skole og hjem. Foreldrene er opptatt av å utvikle barnas 

talenter gjennom deltakelse i organiserte aktiviteter, hverdagslivet til barna i middelklassen 

beskrives som voksenstyrt og organisert, med lite rom for egne aktiviteter. 

Middelklasseforeldrene bærer et grunnleggende ansvar for barnets fremtid. Fritidsaktiviteter, 

skolehverdag og kommunikasjon som kjennetegner oppdragelsespraksisen i middelklassen er 

en del av en dominerende kulturell logikk for oppdragelse (Lareau, 2011:1-2). 

 

3.4.2 Accomplishment of Natural Growth 

Oppdragelseslogikken som dominerer i arbeiderklassen skiller seg vesentlig fra 

middelklassens. Foreldrenes primære ansvar handler ikke om å utvikle barnet, 

oppdragelseslogikken i arbeiderklassen preges av en holdning om at barn utvikler seg slik det 

skal så lenge nødvendige goder er tilstede (Lareau, 2011:5). Foreldrene i arbeiderklassen 

forstår barn som vesentlig annerledes enn voksne, og barnets følelser, meninger og tanker står 

ikke i fokus. Kommunikasjon mellom foreldre og barn preges av direktiver og korte 

beskjeder. Dette skaper en distanse mellom barnets verden og de voksnes verden. 

Hverdagslivet i arbeiderklassefamilier kjennetegnes av en roligere rytme og større rom for fri 

lek. Barna deltar sjeldnere i organiserte aktiviteter på fritiden. Det sosiale livet er mindre 
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planlagt og organisert av foreldrene (Lareau, 2011:3-4). Kontakt med storfamilien er også en 

viktig del av hverdagslivet. Foreldrene i arbeiderklassen retter ikke like mye oppmerksomhet 

mot barnas skolegang, flere kan beskrive skolens regler og krav som urimelige. Disse 

foreldrene tar ikke en aktiv rolle ovenfor skolen. De kan føle seg truet av læreres 

profesjonelle autoritet og ha manglende tro på egen evne til å mene noe om 

utdanningsspørsmål. I arbeid med skoleoppgaver bekymrer foreldrene seg for at de skal lære 

barna sine noe feil. De overlater derfor ansvaret for barnets utvikling til skolen. Lareau 

(2000: 112) mener arbeiderklasseforeldrenes relasjon til skolen preges av seperasjon.  

 

3.4.3 Differensiell overføring av ressurser 

Et helt sentralt poeng hos Lareau (2011: 5) er at kulturelle logikker og strategier som varierer 

med hensyn til klasse, skaper en prosess som medfører differensiell overføring av ressurser i 

oppdragelsesprosesser. Forskjellene hun beskriver har stor betydning for barna, både her og 

nå og i fremtiden.  

 

Middelklassebarn opparbeider ressurser som større verbalt ordforråd, sterkere selvfølelse i 

møte med autoritetspersoner og bedre kjennskap til abstrakte begreper. Disse barna lærer seg 

også å oppføre seg på en måte som anerkjennes av autoritetspersoner i institusjonelle 

settinger. De lærer seg å håndhilse, bruke korrekt språk og se samtalepartnere i øynene. 

Middelklassebarn lærer seg å uttrykke ønsker og få regler til å fungere til deres fordel. Slike 

ferdigheter spiller en viktig rolle senere i livet, og middelklassebarn har fordeler av å lære 

dette allerede som barn. Middelklassebarn har også lært seg å kommunisere på en måte som 

lærere og andre autoritetspersoner gjerne foretrekker. Middelklassebarn lærer seg å stille 

spørsmål og ser på voksne som forholdsvis likesinnede. Oppdragelsen middelklassebarna får 

gir dem fordeler, ferdigheter og kvaliteter som verdsettes i institusjonelle settinger og særlig i 

skolesystemet. Barna i middelklassen lærer i større grad å planlegge og prioritere, de lærer 

uformelle regler for måten man omgås i formelle situasjoner.  

 

Oppdragelseslogikken i arbeiderklassen fører til at barn i større grad aksepterer handlinger 

utført av personer med autoritet. De viser svakere selvfølelse i institusjonelle situasjoner, og 

endrer ikke situasjoner aktivt til sin fordel. Måten foreldrene kommuniserer med barna fører 

til at arbeiderklassebarn opplever større grad av distanse, mistro og avstand i institusjonelle 

settinger, sammenlignet med barn i middelklassen (Lareau, 2011:6). 
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Lareau (2011: 6) beskriver hvordan middelklassebarn utvikler «sense of entitlement», en 

naturlig rett til selvhevdelse. Disse barna er vant til å bli lyttet til og at andre tilpasser seg 

deres ønsker. Dette kan ha avgjørende betydning både i skolesammenheng og senere i livet. 

Det som beskrives som negativt i middelklassebarnas liv er høyere tempo og liten tid til egne 

prosjekter, samt at foreldre stiller høye krav til faglige prestasjoner.  

 

Barn i arbeiderklassen utvikler «sense of constraint», dette medfører at arbeiderklassebarn i 

større grad sosialiseres til underdanighet i møte med autoritetspersoner. Dette er både resultat 

av kommunikasjon mellom foreldre og barn, og speiler foreldrenes forhold til 

autoritetspersoner. Arbeiderklassebarna utvikler andre ferdigheter. De har større kjennskap til 

deltakelse i uformelle grupper og erfaringer med hvordan de skal fylle fritiden sin selv. Det 

positive ved denne formen for oppdragelse er at barna har en mindre hektisk hverdag, med 

rom for spontanitet og egne aktiviteter, samt nærere kontakt med storfamilien (Lareau, 

2011:6-7). Dette er trekk ved barnas liv som er viktige her og nå, men som ikke gir samme 

uttelling i fremtiden, sammenlignet med ferdigheter middelklassebarn utvikler.   

 

3.5 Kvalitative studier av foreldreskap og klasse  

Experientially, if not theoretically or methodologically, class begins at home and 

in the neighbourhood. Family relations do not simply function on behalf of class 

relationships: in a deep sense they are class relationships.   

(Morgan 1996: 53)  

 
Flere studier tar utgangpunkt i familiens praksiser for å forklare sosial reproduksjon. 

Stefansen (2007: 259) viser til at forskningen på dette området ikke er et eget «felt», men 

bidrag som forholder seg til ulike forskningstema som skole, barnehage, velferdspolitikk og 

kjønnsforskning. Hun mener en konsekvens av dette er at forskningen på området preges av 

lite diskusjon, og at reproduksjonsmekanismer som beskrives ikke er gjenstand for debatt. 

Jeg vil videre gi en kort presentasjon av et knippe internasjonale studier av klasse og 

foreldreskap, og vise hvordan disse forholder seg til klassebegrepet. Et fellestrekk ved flere 

av disse studiene er at de benytter en bred definisjon av klasse.  

 

Gilles (2005) studie finner flere av de samme mønstrene som beskrives hos Lareau (2011). 

Studien trekker frem hvordan klaseerfaringer er viktig for å forstå praksiser i barnefamiliers 
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hverdag (Gilles, 2005: 841). Her tillegges også sammenhengen mellom foreldrenes ressurser 

og praksiser i familielivet stor betydning. Gilles (2005) anvender en pragmatisk tilnærming til 

klasse. Begrepene middelklasse og arbeiderklasse benyttes for å beskrive den sosiale og 

økonomiske situasjonen familiene hun studerer befinner seg i. Hovedtrekkene i studien viser 

at foreldre i middelklassen benytter moderne rettighetsdiskurser for å legitimere praksiser 

som sikrer barnas fremgang. Hun beskriver at middelklasseforeldre mener barn har rett til å 

nå sitt potensial, og at det er foreldrenes ansvar å sørge for at dette skjer. 

Middelklasseforeldre beskrives her som svært opptatt av at barnet er dyktig og utmerker seg 

sammenlignet med andre. Arbeiderklasseforeldrene er mer opptatt av at barnet holder seg 

unna bråk, har gode relasjoner til jevnaldrende og arbeider hardt. Foreldrene i arbeiderklassen 

fokuserer ikke på barnas skoleprestasjoner, men at barnet kommer seg gjennom skolegangen 

på en tilfredsstillende måte (Gilles, 2005: 842).  

 

Reays (1998) studie av mødres praksiser finner også tilsvarende mønstre. Reay (1998: 268) 

benytter en kombinert klassemodell som omfatter sosioøkonomisk bakgrunn, foreldre og 

besteforeldres utdanningsnivå, bosted og informantenes egen oppfatning av klassetilhørighet. 

Her beskrives også ressurser som avgjørende for reproduksjon av ulikhet. Mødre i 

arbeiderklassen beskrives som mer opptatt av at barna deres har det bra her og nå, mens 

middelklassemødrene fokuserer mer på barnas muligheter i fremtiden (Reay, 1998: 271).  

 

Vincent og Balls (2004, 2007) studier av middelklassefamilier tar utgangspunkt i Goldthorpes 

«service class». Middelklassefamilienes tanker om barnas utdanning og valg av 

omsorgsløsninger trekkes frem i denne studien. Forfatterne beskriver hvordan foreldrene 

planlegger omsorgsløsninger med tanke på barnas fremtidsutsikter, og hvordan 

middelklasseforeldre bidrar til sosial reproduksjon ved å distansere seg fra praksiser i 

arbeiderklassen. De mener middelklasseforeldre konstruerer et middelklassebarn ved å blant 

annet ta i bruk institusjoner som barnehage og utdanningsinstitusjoner for å opprettholde en 

privilegert posisjon (Vincent & Ball, 2004: 237).  

Studiene som presenteres her plasserer familier i ulike klasser basert på ulike kriterier, til 

tross for dette identifiserer flere de samme mønstrene i familienes praksiser for reproduksjon.  
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Samtlige av disse studiene finner tilsvarende mønstre og sammenhenger som de Lareau 

(2011) beskriver. Særlig med henvisning til praksiser i middelklassens foreldreskap som 

medfører differensiell overføring av ressurser.  

 

3.5.1 Studier av klasse og foreldreskap i Norge 

Innledningsvis i denne oppgaven viste jeg til at interessen for foreldreskap og klasse har vært 

større i internasjonal forskningslitteratur. Et knippe norske studier tar utgangspunkt i 

familiens praksiser for å forklare reproduksjon av sosial ulikhet. Felles for disse studiene er at 

de baseres på kvalitativ empiri og fokuserer på familiens praksiser. En klassisk klasseanalyse 

av familielivet i norsk kontekst er boka Familien i klassesamfunnet (Holter mfl, 1975). Her 

anvendes et marxistisk klassebegrep som tar utgangspunkt i hvordan produksjonssystemet 

former praksiser i familielivet. Det empiriske utgangspunktet for studien består av intervju, 

observasjon og spørreskjema blant 39 familier med barn i alderen 10-12 år. Studien legger 

vekt på klassespesifikke verdier og ulik familieorientering i ulike klasser.  

 

I moderne studier av familie og klasse er det marxistiske klassebegrepet lite anvendt. I Norge 

har Gullestad (1984/2002) og Skilbrei (2003, 2004, 2005) studert ulike aspekter ved 

arbeiderklassekvinners liv. Felles for disse studiene er at de ikke opererer med en streng 

definisjon av klasse. Gullestads (1984) studie baserer seg på feltarbeid blant familier i 

Bergen. Her er identitet og andre faktorer enn økonomiske avgjørende for familienes 

klassetilhørighet. Skilbreis (2003) studie baserer seg på 30 intervjuer med kvinner i renhold – 

og dagligvarebransjen, og klasse beskrives som et «materielt og kulturelt handlingsrom» 

(Skilbrei, 2003:125). Skilbrei fokuserer på mødres relasjon til yrkeslivet, mens Gullestad 

fokuserer på omsorg for barn som en del av kvinners livsprosjekt. Begge disse studiene retter 

oppmerksomhet mot måten kvinner balanserer arbeid og familieliv og at dette påvirker 

praksiser i hverdagslivet. Forfatterne legger vekt på at klasse har betydning for livsbetingelser 

og identitet.  

 

Et stort flertall nyere studier som omhandler klasse og foreldreskap er inspirert av Bourdieus 

kapitalteori. Flere foreliggende kvalitative studier av foreldreskap og klasse finner klar 

sammenheng mellom foreldrenes klasseposisjon og oppdragelsespraksiser i småbarnsfamilier 

(Stefansen, 2011; Stefansen & Blaasvær, 2010; Stefansen & Farstad, 2008). Stefansen og 

Farstads (2008: 362) analyse viser at middelklasseforeldre og arbeiderklasseforeldre har ulike 
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forståelse av hva god omsorg er, noe som resulterer i klassespesifikke omsorgsprosjekter i 

arbeiderklassen og middelklassen. Gjennom omsorgsorganisering viser forfatterne hvordan 

familier benytter ulike familiepolitiske ordninger til å sette sammen en «pakke» som er i tråd 

med deres forståelse av hva god omsorg er. Dette beskrives som «kulturelle modeller for 

omsorg» (Stefansen & Farstad, 2008: 29).  

 

Aarseth (2014) har studert middelklassefamiliers læringskulturer, og variasjoner mellom den 

kulturelle middelklassen og den økonomiske middelklassen. Aarseth (2014: 169) vektlegger 

foreldrenes emosjonelle investeringer i barna, og viser hvordan foreldrene investerer i barnas 

liv fra de er svært unge, både mentalt, praktisk og emosjonelt. Hun beskriver at foreldrene har 

en vedvarende oppmerksomhet mot å stimulere barnas nysgjerrighet og læring i 

hverdagslivet. Bråten (2014) har studert forholdet i arbeiderklassen, og viser til at 

arbeiderklassefamilier og middelklassefamilier har ulike tilnærminger til familielivet med 

utgangspunkt i ulike verdier. Arbeiderklassepar forstår familien som et fellesskap og som et 

mål i seg selv, mens middelklassepar forstår den mer som en mulighet til individuell 

selvutfoldelse (Bråten, 2014:193).  

 

3.6 Teoretisk utgangspunkt for min analyse  

Jeg vil videre vise hvordan de teoretiske perspektivene som er presentert i dette kapittelet 

danner et utgangspunkt for å studere sosiale reproduksjonsprosesser i skolesystemet med 

utgangspunkt i praksiser i familien. Jeg vil klargjøre hvordan jeg anvender begreper i 

analysen og hvordan spørsmål som stilles i denne oppgaven tar utgangspunkt i grunntrekk i 

foreliggende teori.  

 

Bourdieu og Passerons (1979/2006) teori om utdanningssystemet er først og fremst en 

analyse av skolesystemet og hvordan dette bidrar til sosial reproduksjon. Her beskrives 

oppdragelse og sosialisering som grunnleggende for reproduksjon av klasse og individuelle 

fremtidsmuligheter. Familien beskrives som det sentrale utgangspunktet for sosial 

reproduksjon, og det som skjer på andre felt har nær forbindelse til sosialiseringsprosesser i 

familien. Reproduksjonsprosesser i familien beskrives som en form for skjult investering i 

barns fremtid. Det er flere grunner til at denne teorien egner seg godt i min analyse. En grunn 

er at det vil være interessant å undersøke hvordan teorien virker i en analyse av norske 

forhold. Hovedgrunnen til at dette teoretiske perspektivet utgjør et godt rammeverk for min 
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analyse er at det har tett forbindelse til Bourdieus øvrige samfunnsteori. Særlig med 

henvisning til hvordan klassestrukturen fungerer. Dette gjør teorien velegnet for en analyse 

av sosial reproduksjon. 

Bourdieus (2006) kapitalteori legger til grunn at ulike kapitalformer anvendes eller 

iverksettes til ulike formål, dette innebærer at spørsmål som stilles i analysen er avgjørende 

for hvilken kapitalform som står sentralt. Et hovedpoeng her er at ulike kapitalformer virker 

sammen, og påvirker menneskers livssjanser. I min analyse er kulturell kapital mer 

avgjørende enn andre kapitalformer, selv om disse også kan berøre sider ved relasjonen. 

Mange har testet teoriens relevans, både i Norge og internasjonalt. Den har mottatt varierende 

støtte. En hovedgrunn til dette mener jeg handler om hvordan begrepet kulturell kapital 

anvendes og forstås. En begrenset forståelse innebærer at kulturell kapital forstås som 

høykulturelle aktiviteter og symboler. Dette omfatter ekskluderende praksiser som virker i 

øvre sosiale deler av befolkningen, bestående av personer i privilegerte posisjoner. En slik 

forståelse avgrenser begrepet og akademiske ferdigheter regnes ikke som kulturell kapital. 

Bakken (2007: 55) anvender en slik forståelse, med referanse til kulturell kapital som 

kjennskap til samfunnets hegemoniske kulturelle koder. Andre forstår kulturell kapital i 

bredere forstand. Lareau og Weininger (2003) mener en snever definisjon av begrepet har fått 

en dominerende posisjon i studier av sosial reproduksjon, og at dette bidrar til å begrense 

begrepets potensial. De anser ikke den begrensede definisjonen for å være i tråd med den 

opprinnelige (Lareau & Weininger, 2003: 580). Forfatterne mener kulturell kapital omfatter 

individers bruk av kunnskap, kompetanse og ferdigheter som inngår i strategier for å oppnå 

fordeler.  

 

For å benytte begrepet kulturell kapital er det nødvendig å klargjøre hva begrepet innebærer. 

Kulturell kapital forstås i min studie som et mål på familiers samlede skolerelevante 

ressurser, som utgangspunkt for foreldrenes praksiser. Dette er i tråd med Lareau og 

Weiningers (2003) definisjon, og omfatter familiens ressurssituasjon med henvisning til 

kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Dette innebærer ikke at ressurser er det samme som 

kulturell kapital, begrepet kapital understreker at ressurser er verdier som kan konverteres til 

noe annet. Begrepet er også egnet til å beskrive individers muligheter, kulturell kapital kan 

skape et mulighetsrom for foreldres handlinger. Når foreldreinvolvering studeres i et 

klasseperspektiv handler dette om aktivering og investering av ressurser som er ulikt fordelt i 

befolkningen. Skolen er et sosialt felt hvor mobilisering av kapital finner sted. På individnivå 

er variasjoner i kulturell kapital utgangspunkt for å studere sosial ulikhet i skolen.  
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Bourdieus (2006) habitusbegrep er egnet til å forstå hvordan kulturell kapital overføres fra 

foreldre til barn i sosialiseringsprosesser. Men habitusbegrepet er først og fremst svært godt 

egnet til å forklare hvor godt personers utgangspunkt er tilpasset et bestemt felt, i dette 

tilfellet utdanningssystemet. Foreldrenes holdninger og verdier, samt deres 

virkelighetsforståelse på bakgrunn av erfaringer av verden og sin plass i den, former barn og 

unges erfaringskontekst.  

 

3.6.1 Verdien av skole og utdanning  

Foreldrenes holdning til skole og utdanningssystemet kan forstås som uttrykk for habitus. 

Stefansen (2011:72) benytter begrepet klasseerfaringer, som omfatter både kollektive 

forestillinger og menneskers erfaring med verden. Hun mener slik erfaringer kan benyttes 

som redskap for å forstå erfaringskontekster foreldre skaper for sine barn.  

 

Barn er et produkt av det sosiale miljøet de vokser opp i. I sosialiseringsprosesser overfører 

foreldre kunnskap om verden til sine barn, denne kunnskapen varierer med hensyn til 

foreldrenes sosiale posisjon. Barn «overtar» slik kunnskap som allerede er strukturert av 

andre, og barns virkelighetsforståelse avhenger av foreldrenes holdninger og oppfatninger. 

Kunnskapen som overføres fra foreldre til barn internaliseres og omformes til disposisjoner 

for handling. Det er dette som er utgangspunkt for habitus. Kunnskap om at individer fra 

ulike klasser har ulike «objektive sannsynligheter» for å lykkes i utdanningssystemet, er en 

del av kunnskapen som overføres fra foreldre til barn (Bourdieu, 1995: 218). Ønsker og 

preferanser for fremtiden påvirkes av dette. Bourdieu og Passeron (1977: 226) viser til at 

foreldre i lavere klasser er klar over at deres barns sjanser i utdanningssystemet er små, 

sammenlignet med andre. Dette resulterer i en form for resignasjon, hvor foreldre som selv 

har lav utdanning eliminerer både seg selv og sine barn, og mener skolen ikke er noe for dem. 

Foreldrene mener også at deres bidrag i barnas utviklingsprosess er av liten verdi for barnas 

fremtidsmuligheter. Til tross for denne holdningen anerkjenner foreldre i lavere klasser 

verdien av utdanning, men de anerkjenner ikke dette som en del av deres eget liv. Dette 

resulterer i at de ikke opplever skole – og utdanningssystemet som en mobilitetsstrategi for 

seg og sine barn: 
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Depending on whether access to higher education is collectively felt, even in a 

diffuse way, as an impossible, possible, probable, normal or banal future, 

everything in the conduct of the families and the children (particularly their 

conduct and performance at school) will vary, because behaviour tends to be 

governed by what is ‘reasonable’ to expect. Because quantitatively different levels 

of the rates of collective opportunity express themselves in qualitatively different 

experiences, a social category’s collective chances constitute, through the process 

of internalization of the category’s objective destiny, one of the mechanisms 

through which that objective destiny is realized. 

(Bourdieu og Passeron, 1977: 226)  

 

Dette er også et poeng hos Lareau (2011) som viser at måten foreldre investerer ressurser 

bidrar til at barn og unge handler på klassespesifikke måter. Foreldres klasseposisjon former 

slik barn og unges subjektivitet. Som resultat av klassespesifikk oppdragelse og kulturell 

logikk, viser Lareau (2011: 8) hvordan barn i middelklassen utvikler «sense of entitlement» 

og arbeiderklassebarn utvikler «sense of constraint». Poenget her er at foreldrenes praksiser 

virker på en måte som produserer og reproduserer klasse, gjennom danning av personlighet 

og en klassespesifikk habitus i sosialiseringsprosesser. 

 

Dette danner et teoretisk utgangspunkt for første del av denne oppgavens problemstilling:  

Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor viktig de mener skole og utdanning er for 

barn og unges fremtid? Målet med det første analysekapittelet er å undersøke om foreldre i 

arbeiderklassen og middelklassen har ulike tanker og meninger om hvor viktig utdanning for 

barn og unges fremtidsmuligheter.  

 

3.6.2 Graden av involvering 

Analysens andre kapittel handler om hvor mye foreldre i ulike klasser involverer seg i barn 

og unges skolegang og utvikling. Lareau (1997) viser til at skolens forventninger til foreldre 

preges av bestemte klassers sosiale og kulturelle erfaringer. Dette fører til at skolens 

standarder ikke er nøytrale. Lareau (2011) mener foreldre i middelklassen, med «riktig» 

kulturell kapital føler seg mer komfortable i interaksjon med skolen og har mulighet til å 

kommunisere med lærere på like vilkår. Funn i norske studier bekrefter denne 

sammenhengen, Nordahls (2000: 45) studie av foreldreinvolvering i grunnskolen viser at 

foreldre med lav utdanning i mindre grad uttrykker sine meninger når de er uenige med 

skolen, sammenlignet med foreldre med høy utdanning. Nordahl (2000) finner også at 
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foreldre med høy utdanning kjenner en sterkere nærhet til skolen, fordi de har mer kunnskap 

om faglige sider ved undervisningen og skolens reglement.  

 

I analysen benyttes en bred definisjon av begrepet foreldreinvolvering, dette innebærer både 

foreldres direkte møte med skolen, måten foreldre involverer seg i barnets skolegang hjemme 

og deres rolle i barn og unges utviklingsprosess. Foreldreinvolvering begrenser seg ikke kun 

til kontakten mellom skole og hjem i denne analysen. Begrepet viser til alt foreldre gjør for å 

støtte opp om barn og unges læring og utvikling. Foreliggende forskning viser at graden av 

involvering påvirkes av foreldrenes utdanningsnivå, og at foreldre med høyere utdanning er 

mer tilbøyelige til å delta aktivt i samarbeid med skolen, sammenlignet med foreldre med 

mindre utdanning (Epstein, 2001; Lareau, 2011; Nordahl 2000). Ifølge Lareau (2011) 

betrakter foreldre i arbeiderklassen i større grad skole og hjem som separate sfærer, mens 

middelklasseforeldrene forstår samarbeidet som et større prosjekt som handler om å støtte 

opp om barn og unges utvikling. Dette danner et utgangspunkt for spørsmålet som stilles i 

analysens andre kapittel: Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor mye de 

involverer seg i barn og unges skolegang og utvikling? 

 

3.6.3 Praksiser for investering 

I den internasjonale forskningslitteraturen om klasse og foreldreskap vektlegges betydningen 

av måten foreldre i middelklassen forbereder barna på fremtiden (Lareau, 2011; Gilles, 2005; 

Reay, 1998; Vincent & Ball, 2007). Dette fører til at middelklassebarn oppnår fordeler 

sammenlignet med barn i arbeiderklassen. Også norske studier av klasse og familie 

identifiserer tilsvarende sammenhenger (Aarseth, 2014; Stefansen, 2011) Praksiser som 

beskrives i middelklassens oppdragelseslogikk kan forstås som praksiser for investering. 

 

Investering handler også om at det kreves mer av foreldre i dag, sammenlignet med tidligere. 

Dette er et også et poeng i den internasjonale forskningslitteraturen. Lareau (2011) viser til at 

barn som vokser opp i dag i mindre grad forstås med utgangspunkt i naturlig og gradvis 

utvikling. Barn har ikke kun behov for kjærlighet og omsorg, foreldre må investere i sine 

barn og stimulere personlige utvikling. Vincent og Ball (2007) beskriver dette som et 

uendelig ansvar, som særlig påvirker middelklasseforeldres investeringspraksiser. Ansvaret 

innebærer å kontinuerlig rette oppmerksomhet mot barns behov, og bygge opp deres 

selvfølelse, motivasjon og lærelyst. Aarseth (2018: 91) viser at foreldres ansvar i dagens 

samfunn handler om å utvikle barn og investere i barnets fremtid: «Denne intensiveringen 
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handler ikke bare om å styrke samhørighet og kontakt, men også om barnets 

fremtidsmuligheter i den globale konkurransen som i økende grad preger utdannings- og 

arbeidsliv.».  

 

Spørsmålet som stilles i analysens tredje del handler om hvordan foreldrenes klasseposisjon 

ligger til grunn for måten de aktiverer og investerer ressurser de har til rådighet, og hvordan 

slike prosesser kan legge føringer for barn og unges fremtid. Foreldres utdanningsnivå og 

sosiale posisjon er faktorer som kan legge føringer for deres strategier, muligheter for 

involvering og innholdet i involveringen. Foreldres tilpassing og interaksjon med skolen kan 

forstås på bakgrunn av kulturell kapital med hensyn til variasjon i hvordan man utnytter 

skolen som institusjon og tilpasser seg denne.  

Møte mellom skole og familien er et sosialt felt, og skolen representerer en arena hvor 

kulturell kapital blir overført og aktivert. Foreldres praksiser og holdninger kan si noe mer 

om hvordan de oppfatter verden og seg selv. Ulikhet i praksiser og hvordan foreldre med ulik 

sosial bakgrunn forholder seg til skolen trenger ikke være uttrykk for at de mener skolegang 

ikke er viktig, dette kan være uttrykk for hvilke muligheter for involvering de har. En far jeg 

har intervjuet oppsummerer dette ganske godt:  

Jeg tror det er mange foreldre som gjør noe bra på mange forskjellige måter. Alle 

vil det beste for sine barn, men så er det ikke alle som har ressursene til å klare å 

gjøre det beste hele tiden (...) Så det handler jo ikke bare om hva man vil, men det 

handler også om hva man kan.  

Far, middelklasse 

Å investere handler om at foreldrene benytter praksiser som støtter opp om motivasjon og 

lærelyst her og nå, men også hvordan noen foreldre viderefører ressurser som styrker barn og 

unges fremtidsmuligheter. Spørsmålet som stilles i det tredje analysekapittelet handler om 

praksiser for investering: Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvilke praksiser de 

benytter for å investere i barn og unges fremtid?  

Analysen i denne oppgaven er tredelt. Det medfører ikke at analysens tre kapitler er 

avgrensede enheter, analysens tre deler inngår i en sammenheng og må forstås i relasjon til 

hverandre. I neste kapittel vil jeg gi en grundig redegjørelse for det empiriske utgangspunktet 

som analysen i denne oppgaven baserer seg på.  
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4 Metodisk tilnærming og empirisk 

grunnlag  
 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for innsamling av empirisk materiale, metodiske valg og 

utfordringer i prosessen. Jeg vil vise hvilke muligheter og begrensninger det empiriske 

materialet representerer med hensyn til formålet med oppgaven. Jeg vil også redegjøre for 

hvordan deler av den analytiske prosessen i arbeid med kvalitative data er utført.  

 

4.1 Kvalitative forskningsintervju 

Ulike forskningsspørsmål krever ulike metoder. Når målet er å forstå et sosialt fenomen er 

kvalitative metoder bedre egnet enn kvantitative (Silverman, 2001: 22). Intervju er 

hensiktsmessig metode når tema for undersøkelsen handler om ulike aspekter ved 

menneskelig erfaring. Ved å fokusere på hvordan mennesker beskriver sin verden og 

uttrykker sine handlingsvalg kan man komme nærmere deres virkelighetsforståelse. 

Kvalitative forskningsintervju er spesielt godt egnet for å få innblikk i menneskers erfaringer, 

holdninger og meninger, altså deres livsverden (Tjora, 2012: 105). Målet med kvalitative 

forskningsintervju er å forstå verden fra intervjupersonens side, og å forstå hvordan 

mennesker opplever verden ved å fokusere på deres erfaringer, forut for vitenskapelige 

forklaringer (Kvale og Brinkman, 2015: 20). Metoden retter oppmerksomhet mot kulturelle, 

dagligdagse og situerte aspekter ved menneskelig tenkning, handling og måten man forstår 

seg selv som menneske på. Dette gjør metoden svært godt egnet i min undersøkelse.  

 

En styrke ved bruk av kvalitative forskningsintervju er at man som forsker har stor grad av 

fleksibilitet, fordi kunnskap konstrueres i samspill mellom intervjuer og den som intervjues 

(Kvale og Brinkman, 2015: 22). Intervju kan variere med hensyn til struktur. I strukturerte 

intervju er spørsmål definert på forhånd i en bestemt rekkefølge. I semistrukturete intervju 

har forskeren definert ulike tema, men rekkefølge og spørsmål varierer fra intervju til 

intervju. Jeg opplevde at semistrukturerte intervju var best egnet til formålet i min 

undersøkelse. Intervjuguiden besto av åpne spørsmål, som ikke la sterke føringer for 

informantenes svar4. Dette åpnet for at informantene til en viss grad selv kunne tolke 

                                                        
4 Intervjuguiden ligger vedlagt i apendix 
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spørsmålene som ble stilt og at spørsmål fulgte hverandre i naturlig rekkefølge. Åpen struktur 

bidro til flyt i samtalen. Jeg opplevde det også som svært positivt at fleksibiliteten ga meg 

mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål, eller gjenta informantenes utsagn for å forsikre meg 

om at jeg hadde forstått deres uttalelser rett. En annen styrke ved bruk av semistrukturert 

intervju, er at man kan bli oppmerksom på relevante tema man i utgangspunktet ikke hadde 

tenkt på. Jeg opplevde ved flere anledninger at informantene bidro til en læringsprosess, hvor 

deres refleksjoner eller tolkninger av spørsmål beriket min forståelse.  

 

4.2 Utvalg 

Det empiriske materialet i denne undersøkelsen baserer seg på intervju med 12 foreldrepar til 

gutter i 10. klasse. Valget om å intervjue foreldre til elever på dette klassetrinnet er en 

praktisk avgrensning, men alderstrinnet er også valgt fordi det er på dette nivået i skolen at 

elevers karakterer for første gang får direkte konsekvens for ungdommers videre 

utdanningsvalg, i form av opptak til videregående skole.  

 

Valget om å kun intervjue gutteforeldre er i hovedsak gjort fordi jeg ikke vil ta for meg 

spørsmål knyttet til variasjon mellom kjønn i denne undersøkelsen. Bakgrunnen for at valget 

falt på gutteforeldre er at gutters situasjon i skolen har fått stor oppmerksomhet senere år. 

Gutter presterer gjennomsnittlig svakere enn jenter, både i grunnskolen og videre i 

utdanningssystemet (Vogt, 2008; Ekren & Steffensen, 2017). Dette har både blitt omtalt mye 

i media og har vekket forskningsmessig interesse. Spørsmål som stilles i denne oppgaven er 

ikke et innspill i debatten om kjønnsulikhet i skoleprestasjoner. Utgangspunktet for å velge 

foreldre til gutter fremfor jenter er at økt oppmerksomhet kan ha medført at gutteforeldre har 

et mer bevisst forhold til sønnens skoleprestasjoner og fremtid.  

 

4.2.1 Kulturell bakgrunn og familiestruktur 

For å unngå stor variasjon i kulturelle verdier, normer og oppfatninger har jeg valgt å kun 

intervjue foreldrepar hvor minst en av foreldrene er født og oppvokst i Norge. Kulturell 

kapital og ressurser vil variere med hensyn til kulturell bakgrunn, og foreldre med 

minoritetsbakgrunn kan ha andre verdier og holdninger til skole og utdanning enn etnisk 

norske foreldre. Med unntak av to foreldre, består utvalget av personer som er født og 

oppvokst i Norge. De to informantene som ikke er av etnisk norsk opprinnelse er begge fra 

nordiske land, har etniske norske partnere, har tatt utdanning i Norge og har bodd i Norge 
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store deler av sitt voksne liv. Valget om å ta disse informantene med i utvalget er gjort på 

bakgrunn av en helhetsvurdering, hvor deres kulturelle bakgrunn ikke vurderes som vesentlig 

avvikende fra de resterende informantene i utvalget.  

 

Flere av teoriene som presenteres i denne oppgaven vektlegger viktigheten av foreldrenes 

tilstedeværelse i prosesser for overføring av kulturell kapital. Samlivsbrudd kan påvirke 

relasjonen, jeg har derfor valgt å intervjue foreldre som er gift eller samboende med felles 

barn.  

 

4.2.2 Foreldrenes kjønn 

Det analytiske formålet med min undersøkelse er å studere familiens rolle i sosiale 

reproduksjonsprosesser. Spørsmål knyttet til foreldrenes kjønn står derfor mindre sentralt. 

Når familien er analyseenhet omfatter dette begge foreldrene, og ikke foreldrene som 

enkeltindivider. Foreliggende studier viser at mødre har sterkere påvirkning enn fedre i 

utvikling av kulturell kapital (Lareau, 1997; Reay, 2005). Til tross for at det ville være 

spennende å inkludere spørsmål om foreldrenes kjønn, evner ikke en undersøkelse av dette 

omfanget å ta hensyn til slik variasjon.  

 

Det empiriske materialet viser heller ingen systematisk variasjon i foreldrenes synspunkter 

med henvisning til kjønn. Dette kan være en direkte konsekvens av at spørsmål i 

intervjuguiden ikke omhandler foreldrenes forhold til hverandre. Foreldrepar som har levd 

sammen og samarbeidet over et langt tidsrom, slik disse parene har, er ofte konsistente i sine 

holdninger, meninger og tanker. Jeg opplevde dette tydelig i intervjusituasjonene, og de 

transkriberte intervjutekstene bærer preg av at foreldrene fullfører hverandres setninger og 

oppklarer uklarheter i hverandres utsagn.  

 

Mødre og fedre kan ha ulik klasseposisjon, til tross for at det vanligste i dag er at man finner 

partner med samme klasseposisjon som seg selv. Foreldrene i mitt utvalg omfatter foreldrepar 

med tilnærmet likt utdanningsnivå5. Dette utelukker ikke at de har ulik kapitalsammensetning 

                                                        
5 Hos noen av foreldreparene i middelklassen har den ene partneren 1-2 år lenger utdanning enn den andre, alle 

informantene i denne gruppen har utdanning på 5 år eller mer. Hos noen av foreldreparene i arbeiderklassen har 

den ene informanten fullført videregående opplæring, mens den andre avsluttet skolegang etter grunnskole, 

ingen av informantene i denne gruppen har utdanning ut over videregående.  
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eller kapitalmengde, men det er foreldreparenes samlede kapitalmengde som står sentralt i 

spørsmål som stilles denne undersøkelsen.  

 

4.2.3 Foreldrenes klasseposisjon 

Wright (2008: 335) viser til at spørsmål forskning ønsker å besvare, er avgjørende for hvilken 

tilnærming til klasse som er mest relevant å bruke. Spørsmål som stilles i min studie retter 

oppmerksomhet mot foreldrenes skolerelevante ressurser, og hvordan dette påvirker barn og 

unges utgangspunkt i møte med skolesystemet og deres videre livssjanser.  

 

Foreliggende studier av sosial ulikhet i elevers skoleprestasjoner viser at foreldre med høyere 

utdanning gjennomsnittlig besitter flere skolerelevante ressurser og generelt har en mer 

positiv holdning til skole og utdanningssystemet. Skolerelevante ressurser omfatter både 

kunnskap og innsikt i det faglige som læres på skolen, og kjennskap til skolen som 

institusjon. Foreldrenes utdanningsnivå er også avgjørende for deres erfaringer, og foreldre 

med høy utdanning som selv har prestert godt i skolen vil kunne ha lettere for å motivere barn 

og unge i læringsaktiviteter.  

 

Utgangspunktet for foreldrenes klasseposisjon i denne undersøkelsen baserer seg på 

informasjon om informantenes utdanningsnivå. Halvparten av foreldreparene befinner seg i 

gruppen jeg har valgt å kalle middelklasseforeldre. Denne gruppen består av foreldre som har 

høyere universitets – eller høyskoleutdannelse på 5 år eller mer. Den andre halvparten består 

av foreldrepar uten formell utdannelse ut over videregående skole, jeg har valgt å kalle denne 

gruppen arbeiderklasseforeldre. En stor andel av foreldrene i denne gruppen har yrkesfaglig 

bakgrunn og mer praktisk rettede yrker. Bakgrunnen for at foreldrenes utdanningsnivå er den 

avgjørende variabelen for klassetilhørighet er at det er bred vitenskapelig enighet om at 

foreldres utdanningsnivå har størst betydning for elevers prestasjoner i skolen, og sosial 

reproduksjon i skolesystemet (Bakken mfl, 2016; Ekren, 2014; Bjerrum Nielsen, 2014a).  

 

Det er variasjon i begge gruppene med hensyn til yrke og sektor. Arbeiderklasseforeldrene 

består for eksempel ikke kun av håndtverkere, men også personer som jobber med landbruk, 

omsorg og sosiale yrker. Middelklasseforeldrene består av foreldre som jobber med 

undervisning, i helse- og omsorgssektor, ingeniører, jurister og foreldre med stillinger i 

kommune og stat. Et fellestrekk ved alle mine informanter er at de er yrkesaktive. Jeg har 
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bevisst valgt å utelate personer som livnærer seg av trygdeordninger fordi dette vil kunne 

skape en ubalanse, på bakgrunn av at det er forskjellige grunner til at personer ikke kan delta 

i arbeidslivet.  

 

I teorikapittelet ble det klart at Bourdieu (1984) forstår klasse som en organiserende struktur 

for sosiale erfaringer og praksiser i livet. Foreldres verdier, holdninger, normer og praksiser 

er en del av dette grunnlaget. Utgangspunktet for Bourdieus klasseforståelse er at individer 

erfarer verden fra en bestemt plassering i det sosiale rom. Det sosiale rom er konstruert slik at 

personers plasseres i forhold til hverandre med utgangspunkt i kapitalmengde og 

kapitalsammensetning. Individers livssjanser avhenger av både økonomisk, kulturell og sosial 

kapital. Individer som plasseres nær hverandre i det sosiale rom står ovenfor flere av de 

samme grunnleggende livsbetingelsene, dette er utgangspunkt for at de vil handle og tenke 

relativt likt (Bourdieu, 1987: 5). Skolen er et sosialt felt hvor variasjon i kulturell kapital er 

av større betydning enn andre kapitalformer. Høyere utdanning er svært avgjørende for 

mengde kulturell kapital, og utdanningen i seg selv er kulturell kapital i institusjonalisert 

form. Reproduksjonsprosesser er komplekse og sammensatte, men i en undersøkelse av 

hvordan foreldres ressurser har betydning for hva deres barn oppnår i skolesystemet, vil 

foreldrenes utdanningsnivå være den mest sentrale variabelen. En studie av sosiale 

reproduksjonsprosesser med utgangspunkt i familien handler om å studere hvordan det 

foreldre har påvirker hva barn og unge oppnår i skolesammenheng, og hvordan dette legger 

føringer for deres fremtid. I denne oppgaven benyttes en bred definisjon av begrepet kulturell 

kapital. Begrepet retter søkelys mot foreldrenes mengde og sammensetning av ressurser som 

kan tenkes å påvirke hvordan de involverer seg i skolegang og sønnens personlige og sosiale 

utvikling.  

 

4.3 Rekruttering av deltakere 

Å rekruttere deltakere til intervju viste seg å bli den største utfordringen ved prosjektet. Min 

første strategi gikk ut på å ta kontakt med ungdomsskoler i Oslo med forespørsel om de 

kunne videreformidle informasjon om undersøkelsen til foreldre ved skolen. Etter å ha tatt 

kontakt med over halvparten av Oslos ungdomskoler, og fått svært få tilbakemeldinger fra 

lærere og skoleledelse, forsto jeg at min tilnærming ikke fungerte. Jeg la ut informasjon om 

undersøkelsen på flere Facebook-grupper hvor medlemmene besto av foreldre til elever på 

ungdomskoler, heller ikke dette ga resultater. Videreformidling av forespørsel om intervju 
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gjennom en tredjepart kan ha skapt en distanse som førte til at aktuelle deltakere følte svak 

grad av forpliktelse og motivasjon for å delta. Utvelging gjennom seleksjon krever at 

potensielle deltakere selv melder sin interesse, dette kan også ha redusert aktuelle deltakeres 

motivasjon. Selv om jeg fikk positive tilbakemeldinger fra et fåtall lærere, som sa de skulle 

sende min forespørsel videre, er jeg også usikker på om informasjon om undersøkelsen 

faktisk kom frem til foreldrene. Skoleledere og lærere har ikke anledning til å videreformidle 

kontaktinformasjon om elevers foreldre. Dette utelukket muligheten for å ta direkte kontakt 

med foreldre på en bestemt skole. Jeg ble derfor nødt til å endre min strategi.  

 

I nettverksutvelging kommer man som forsker i kontakt med deltakere gjennom sosiale 

nettverk. I denne prosessen kontaktet jeg personer som kunne gi meg tips om aktuelle 

deltakere. Videre benyttet jeg det som kalles snøballmetoden (Blakie, 2010: 179), hvor man 

gjennom etablerte kontakter kan få informasjon om andre mulige deltakere. Denne metoden 

viste seg å være mer effektiv enn ved seleksjon, men endring av rekrutteringsstrategi løste 

ikke helt problemet med å få informanter til studien. Flere personer jeg kontaktet via e-post  

skrev de skulle gi beskjed dersom de var interessert, noen svarte at de ikke var interessert, og 

enda flere svarte ikke på forespørsel i det hele tatt.  

 

Utvalgsstrategier i kvalitativ forskning stiller ikke like strenge krav til utvalgsregler som i 

kvantitativ forskning. Målet i kvalitative studier handler ikke om å oppnå representativitet i 

statistisk forstand, men å finne gode eksempler som svarer godt til forskningsspørsmålet som 

stilles i undersøkelsen (Fangen, 2010: 46). En forskningsmessig svakhet ved bruk av 

nettverksutvalg og snøballmetoden er at man kan få en gruppe informanter som kun 

representerer en avgrenset del av befolkningen. Flere foreldre satt meg i kontakt med andre 

foreldre i sønnens klasse. Skolen er en institusjon som dekker mangfoldet av foreldre i 

samfunnet. Utgangspunktet for at disse foreldrene kjenner hverandre er at de er foreldre til 

gutter i samme aldersgruppe. Dette bidro til at gruppen informanter ikke ble en avgrenset 

sosial gruppe, men representerer et mangfold med hensyn til sosial posisjon. Utvalget 

representerer også et mangfold med hensyn til geografiske tilhørighet. Under halvparten av 

informantene i utvalget bor i Oslo, de resterende bor i mindre byer og på små tettsteder. I 

mindre byer er ikke befolkningen like segregert som i storbyer. Skoler på mindre steder 

dekker derfor et større mangfold av foreldre med ulik sosial bakgrunn.  
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Tidspress kan være en årsak til at rekruttering av informanter ble utfordrende. Dette kom 

både tydelig frem i mine samtaler med foreldre og i forbindelse med å avtale tidspunkt for 

intervju. Flere formulerte utfordringer knyttet til tidspress i hverdagen. Jeg opplevde at 

utfordringer i rekrutteringsprosessen i større grad handlet om mangel på tid, enn om at 

foreldre ikke ønsket å stille til intervju. Noe som tildels løste denne utfordringen var at jeg 

tilbød meg å komme hjem til familiene for å intervjue foreldrene sammen.  

 

Temaets sensitivitet kan være annen årsak til at rekrutteringsprosessen ble vanskelig. Temaet 

for denne undersøkelsen kan oppleves som sensitivt for informantene, særlig hvis foreldre 

møter utfordringer eller har en opplevelse av å ikke strekke til. Jeg vil drøfte dette mer 

inngående i avsnittet om etiske betraktninger.  

 

En studie av foreldres holdninger og praksiser i involveringsprosesser krever ingen 

forkunnskaper ut over foreldrenes erfaringsbaserte kunnskap om det å være forelder. Flere 

deltakere jeg tok kontakt med stilte seg spørrende til om de kvalifiserte til å delta på intervju. 

Jeg fortalte da at jeg ønsket å snakke med «helt vanlige foreldre», og at deres tanker og 

meninger som foreldre var det jeg ønsket informasjon om.  

 

Problemene jeg opplevde i rekrutteringsprosessen ble en tidkrevende og tidvis ganske 

frustrerende prosess. I utgangspunktet ønsket jeg å samle inn datamateriale i den innledende 

fasen av arbeidet med masteroppgaven. Problemer med rekruttering førte til at flere av 

intervjuene ble gjennomført etter at jeg hadde arbeidet mye med teori og foreliggende 

forskning. Jeg opplevde det som en fordel å ha opparbeidet meg mye kunnskap om temaet 

jeg studerer i forkant av intervjuene. Flere av intervjuene ble gjennomført våren 2018, dette 

viste seg også å være et gunstig tidspunkt fordi opptak til videregående skole skjer i samme 

tidsrom. At foreldrene i denne perioden både var oppdatert og fokusert på hvordan sønnens 

karakterer påvirket opptak til videregående skole kom tydelig frem i samtalene. Jeg opplevde 

at et stort flertall av foreldrene i utvalget var engasjert i spørsmål som omhandlet sønnens 

fremtid og videre utdanning. Hvis intervjuene hadde blitt gjennomført på et tidligere 

tidspunkt er det sannsynlighet for at foreldrene i forkant av intervju ikke hadde reflektert like 

mye over sønnens videre utdanningsvalg.  
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4.4 Intervjusituasjonen 

I intervjusituasjonen var målet å få innblikk i informantenes holdninger, meninger og 

forståelse om deres rolle som foreldre og sønnens skolegang og fremtid. Med unntak av ett 

intervju, ble mine samtaler med foreldre foretatt hjemme hos familiene. Intervjuene fortonet 

seg som hyggelige samtaler om hverdagslige tema, og jeg opplevde samtlige foreldrene som 

komfortable i intervjusituasjonen. At intervjuet ble foretatt hjemme hos familiene kan ha 

bidratt til at informantene følte seg komfortable i situasjonen, og at hverdagslige praksiser ble 

snakket om i en naturlig og uformell kontekst. I etterkant av intervjuene satt jeg igjen med en 

opplevelse av at samtalene bar preg av tillit til meg som intervjuer, og av at informantene var 

engasjert i undersøkelsens tema.  

 

Spørsmål som stilles i min oppgave danner et utgangspunkt for intervju som ikke innebærer 

at noen av informantene er mer fortrolige med tema enn andre. Spørsmål i intervjuguiden har 

derfor ikke variert med hensyn til foreldrenes klasseposisjon. Tema for samtalene omhandlet 

både foreldrenes erfaringer med og holdning til skolen som institusjon, tanker om sønnens 

skolegang og fremtid og beskrivelser av hverdagslige praksiser og handlinger som viste til 

måten foreldre gjorde ting på og hvorfor det ble slik. Beskrivelser som dette kan forstås som 

kontekstualiserte praksiser, som får mening fra den konkrete situasjonen handlingen utspiller 

seg i (Kvale & Brinkmann, 2015:114).  

 

Analysearbeidet startet allerede i intervjusituasjonen, i mine samtaler med foreldre. Jeg 

opplevde at flere spørsmål i intervjuguiden fikk informantene til å reflektere over aspekter 

ved det å være foreldre de ikke tidligere hadde tenkt på. En liten andel informanter tok 

kontakt i etterkant av intervjuet med tilbakemelding om at de hadde reflektert over forhold de 

ikke hadde formulert i klartekst før, og at de hadde opplevd samtalen vår som spennende og 

berikende. Dette kan forstås som en form for selvanalyse, hvor informantene oppdager nye 

forhold ved sin livsverden.  

 

4.5 Min rolle 

Kjemien mellom intervjuer og informanter er avgjørende for resultatet og gjennomføringen 

av intervjuet. Intervjusamtalen kan utspille seg forskjellig i ulike situasjoner og avhenge av 

karakteristikker ved både informanter og den som intervjuer. Faktorer som kjønn og sosial 

bakgrunn kan påvirke kontakten man får til informanter, og slik virke inn på det empiriske 
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materialet. Aarseth (2008b) viser til at det er nødvendig med kritisk distanse når man 

intervjuer personer man identifiserer seg med, eller som tilhører samme samfunnsgruppe eller 

klasse som en selv. Jeg har selv vokst opp i et middelklassehjem, og jeg har i likhet med mine 

foreldre tatt høyere universitetsutdannelse. I forkant av intervjustudien reflekterte jeg mye 

over hvordan dette kunne påvirke relasjonen til informantene, og om dette utgangspunktet 

kunne skape en klassemessig ubalanse. Jeg hadde en forventning om at jeg kanskje kunne 

komme til å få bedre kontakt med middelklasseforeldre enn arbeiderklasseforeldre. 

Utfordringer som dette kan håndteres ved at forskeren er bevisst på hvordan egen bakgrunn 

kan påvirke relasjonen.  

 

Til tross for at min sosiale bakgrunn i større grad samsvarer med middelklasseforeldrenes 

klasseerfaringer, er min livssituasjon svært ulik informantenes. Min erfaring om det å være 

forelder begrenser seg til teoretisk kunnskap. I intervjusituasjonene fikk jeg inntrykk av at 

alle foreldreparene, uavhengig av klassebakgrunn, var åpne og ærlige i sine fortellinger og 

refleksjoner. At jeg som ung kvinne som ikke selv har barn var nysgjerrig og ønsket 

kunnskap om sider ved det å være forelder til gutter på ungdomskolen, ble slik jeg ser det en 

fordel i intervjusammenheng som kan ha skapt en tillitsrelasjon mellom meg og 

informantene.  

 

I forkant av mine samtaler med foreldreparene reflekterte jeg over min rolle som intervjuer. 

Det var viktig for meg å ikke fremstå som en ekspert, eller som en person med 

spesialkompetanse i spørsmål som omhandler oppdragelse. Innledningsvis i intervjuet 

presenterte jeg undersøkelsens formål for informantene, og la vekt på at dette var en 

sosiologisk studie. Måten foreldre velger å oppdra sine barn på er et sensitivt tema. Det var 

viktig for meg å ikke stille spørsmål på en måte som kunne virke moraliserende eller 

dømmende. Målet i intervjuet var å få frem foreldres fortellinger, uten å stille 

oppfølgingsspørsmål som kunne tolkes negativt, eller føre til at foreldre følte at jeg vurderte 

deres evner eller kompetanse som foreldre. Å snakke med foreldre om deres erfaringer og 

tanker om foreldrerollen og deres barns fremtid kan for noen foreldre oppleves som 

vanskelig. Samtidig er dette et tema de fleste foreldre engasjerer seg sterkt i, og har reflektert 

mye over.  
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4.6 Etiske betraktninger 

Et kvalitativt intervju er ikke en samtale mellom likeverdige deltakere, det er intervjueren 

som kontrollerer og definerer samtalen (Kvale og Brinkman, 2015:22). Et grunnleggende 

etisk dilemma ved bruk av intervju som forskningsmetode handler om at ønsket om å bevare 

informantenes integritet kan komme i konflikt med ønsket om å komme tett på informantene 

slik at man får dyptgående beskrivelser. Hvis ønsket om å bevare informantenes integritet 

står svært sterkt, kan dette resultere i at man kun berører overflaten av informantenes 

erfaringer, men hvis man kommer for tett på menneskers erfaringer kan det føre til at 

informantene føler seg krenket (Kvale og Brinkman, 2015: 96). Denne formen for etiske 

dilemma blir spesielt viktig når man studerer sensitive tema.  

 

Å gi informantene tilstrekkelig informasjon om prosjektet, og hvordan datamaterialet blir 

oppbevart og behandlet, etablerer tillitt mellom informant og intervjuer6. I tråd med 

forskningsetiske retningslinjer har informantene i undersøkelsen fått informasjon om 

prosjektets formål både skriftlig og muntlig. Jeg har også innledningsvis i intervjuet 

oppfordret foreldre til å stille spørsmål hvis de opplevde noe som uklart eller ønsket mer 

informasjon. Forskningsetiske hensyn har stått sentralt i både rekrutteringsprosessen og i 

behandling av det empiriske materialet. Intervjumaterialet ble oppbevart som anonymiserte 

dokumenter, i tråd med NSDs retningslinjer. 

 

Det asymetriske maktforholdet i intervjusituasjonen handler også om at intervjueren har 

monopol på fortolkningen av informantenes utsagn (Kvale og Brinkmann, 2015: 52). Etiske 

hensyn og hensyn til den tilliten informantene har vist ved å stille til intervju, må forvaltes på 

en forsvarlig måte i analysen. Dette er spesielt viktig når man fortolker personer på bakgrunn 

av teoretiske kategorier de ikke selv forholder seg til, sosial klasse er et eksempel på dette. 

Jeg har bevisst valgt å ikke bruke begrepet «klasse» i intervjusamtalene. Bakgrunnen for 

dette valget er at klasse som begrep er svært omdiskutert. Bruk av begrepet kan medføre 

usikkerhet i arbeidet med analysen, hvis det oppstår en situasjon hvor informanter snakker 

om forskjellige ting når de referer til klasse, eller hvis intervjuer og informant snakker forbi 

hverandre med henvisning til begrepet. Til tross for at jeg har valgt å unngå klassebegrepet, 

har klasse indirekte vært aktualisert i intervjuene gjennom foreldrenes betraktninger og 

                                                        
6 Samtykkeskjema med informasjon til foreldrene ligger vedlagt i apendix.  
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beskrivelser. Måten foreldre er foreldre på er tett forbundet med deres identitet. Flere 

aspekter ved identitetsprosesser er ikke nødvendigvis bevisst for mennesker selv. Costello 

(2004: 138) beskriver dette slik: «Identity is not a very easy topic for empirical research 

because it is hard to define: there is much about their identities that people cannot 

articulate». Måten foreldre oppfatter seg selv og sin foreldrestil avhenger av andres 

vurderinger. Ved å ta avstand fra «andre måter å være forelder på», kan man komme nærmere 

slike vurderinger. Eksempler på dette er informantenes beskrivelser av andre foreldres 

holdninger og praksiser som vesentlig annerledes enn deres egne.  

 

Etiske vurderinger har stått sentralt i hele arbeidet med denne oppgaven, en vurdering som 

har stått særlig sentralt er at undersøkelsens tema potensielt kan oppleves som sensitivt for 

informantene. Alle foreldre ønsker det beste for sine barn, og hvis foreldre føler de ikke 

strekker til kan det være vanskelig å snakke med en ukjent person om dette. Det var viktig for 

meg å møte foreldre med forståelse og være varsom dersom samtalen dreide inn på tema om 

forhold de opplevde som vanskelig eller utfordrende, samtidig som jeg ga uttrykk for at jeg 

gjerne ville høre om hvordan foreldrene løste slike utfordringer. I tilfeller hvor foreldrenes 

beskrivelser har omhandlet utfordringer eller bekymringer har jeg forsøkt å være lyttende og 

forståelsesfull, og vært varsom med å gå for langt eller stille spørsmål som kan oppleves som 

krenkende.  

 

I rekrutteringsprosessen opplevde jeg at noen foreldre var skeptiske til å stille til intervju 

fordi sønnen deres ikke presterte godt på skolen, eller hadde andre utfordringer som gjorde at 

tema for undersøkelsen opplevdes som sårt. I slike tilfeller valgte jeg å ta hensyn til 

foreldrenes vurdering, og tok ikke videre kontakt. At det har vært vanskelig å komme i 

kontakt med foreldre til gutter som opplever store utfordringer eller presterer svakt på skolen, 

kan ha medført at mitt utvalg kun består av foreldre til gutter som trives på skolen og som 

klarer seg godt faglig. Dette innebærer ikke nødvendigvis at utvalget ikke representerer 

foreldre til et gjennomsnitt av ungdomsskolegutter, Ungdata-undersøkelsen viser at et stort 

flertall elever på ungdomstrinnet trives på skolen, både sosialt og faglig (Bakken et al, 

2016:9).  
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4.7 Validitet 

I samfunnsvitenskapelig forskning viser validitet i bred forstand til om en metode er egnet til 

å undersøke det den skal undersøke. Kvale og Brinkman (2015: 277) mener validitet i 

kvalitative undersøkelser ikke kun begrenser seg til metoden som blir anvendt, men også om 

forskeren som person, moralsk integritet og praktisk klokskap. Dette er avgjørende for den 

vitenskapelige kunnskapen som produseres. Forfatterne tar til orde for at validering bør prege 

alle fasene ved en intervjuundersøkelse, fra tematisering til rapportering (Kvale og Brinkman, 

2015: 272). Jeg vil videre vise hvordan spørsmål om validitet har stått sentralt i arbeidet med 

denne oppgaven.  

 

Valg gjort i forbindelse med utvalg og informanter påvirker undersøkelsens validitet. I 

arbeidet med analysen, men også i forarbeidet til intervjuundersøkelsen, har jeg reflektert 

over om deltakerne representerer ulike klasser eller sosiale grupper i befolkningen på en 

gyldig måte. Ulike valg gjort i forbindelse med forarbeidet til intervjuundersøkelsen påvirker 

resultatet og validiteten. Jeg har for eksempel bevisst valgt å ikke kun intervjue foreldre som 

bor i Oslo-regionen, fordi dette vil kunne føre til at gruppen informanter blir for homogen 

med tanke på kulturelle forskjeller, men også i forhold til ressurser og økonomi. 

Informantene i undersøkelsen representerer et mangfold i forhold til geografisk tilhørighet, 

men også med hensyn til yrke og hvilken type utdanning foreldrene har.  

 

Måten klasse er operasjonalisert på i undersøkelsen kan være avgjørende for utfallet. 

Foreldrenes klasseposisjon avhenger kun av foreldrenes utdanningsnivå, og jeg har ikke tatt 

hensyn til andre dimensjoner ved klasse som for eksempel økonomi eller yrkesstatus. Det 

betyr ikke at andre forhold ikke er avgjørende, men min vurdering er at foreldrenes 

utdanningsnivå er den best egnede variabelen for operasjonalisering av klasse i denne 

undersøkelsen. Klasse er en flytende struktur. Dette innebærer at noen av foreldrene kan 

tilhøre en bestemt klasse med hensyn til utdanningsnivå, men at deres identitet ligger 

nærmere en annen. Hvis klasseposisjon hadde blitt operasjonalisert på en annen måte, eller 

med flere variabler, ville dette kunne påvirket utfallet.  

 

I arbeidet med planlegging og tematisering av undersøkelsen var jeg opptatt av at 

spørsmålene jeg stilte skulle ha utspring i teori. Intervjuguiden er utviklet med utgangspunkt i 
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teoretiske kategorier, samtidig som spørsmålene er åpne, og i stor grad omhandler familienes 

hverdagsliv og møte med skolen som institusjon.  

 

En metodisk utfordring ved bruk av intervju som metode er «bias-problemet». Dette 

problemet handler om at personer kan være mer opptatt av å bli oppfattet på en fordelaktig 

måte, enn å oppgi sannferdig og riktig informasjon (Holst & Tørnblad 2015:174). Slike 

problemer kan løses ved å observere informanters praksiser og handlinger, for å få 

informasjon om hva de faktisk gjør. Observasjon av foreldres handlinger gir en type 

informasjon, intervju gir en annen. Kvalitative forskningsintervju gjør det mulig å studere 

informantenes meninger, tanker og refleksjoner. Til tross for at observasjon ville kunne 

etterprøve informantenes beskrivelser, ville dette kreve mer tid og ressurser enn det er mulig 

å favne om i en masteroppgave. Gubrium og Holstein (2003) viser til at informanter har en 

indre sannhet som forskere skal forsøke å fange, og at kunnskap skapes mellom intervjuer og 

informant i samtale. I denne undersøkelsen legger jeg til grunn at det informantene forteller 

meg bygger på sannferdige beskrivelser av deres opplevelse av virkeligheten, samtidig som 

jeg stiller meg kritisk til deres beskrivelser ved å stille oppfølgingsspørsmål om hverdagslige 

handlinger, og hva foreldrene gjør i praksis.  

 

I noen tilfeller opplevde jeg motsetninger i foreldrenes tanker og meninger, jeg stilte da 

spørsmål ved hvordan dette utspilte seg i praksis. Jeg har vært opptatt av å ikke stille ledende 

spørsmål eller spørsmål som kan oppfattes fra et moralsk ståsted. Spørsmål som «Er dere 

opptatt av å hjelpe sønnen deres med lekser?» og «Hjelper dere ofte til med lekser eller 

skolearbeid hjemme?» kan få svært ulike svar. Det første spørsmålet berører informantenes 

holdninger og verdier, det andre handler om hva som skjer i praksis. Få foreldre vil svare at 

de ikke er opptatt av å hjelpe sønnen med lekser, fordi dette vil kunne implisere at de ikke er 

opptatt av hans skolegang og fremtid, men når spørsmålet konkretiseres i en hverdagslig 

praksis blir forholdet mer tydelig. I intervjuene stilte jeg gjerne først spørsmål om foreldrenes 

praksiser, for deretter å stille oppfølgingsspørsmål om hvorfor foreldre valgte eller benyttet 

denne praksisen, for å komme nærmere meningen eller hensikten som lå bak.  

 

Jeg har valgt å transkribere intervjuene ordrett fordi jeg ønsket at utskriften av intervjuet 

skulle ligge så tett opp til informantenes faktiske uttalelser og formuleringer som mulig. Jeg 

har vært opptatt av å transkribere intervjuene kort tid etter samtalen for å ikke miste nyanser i 

samtalene som ikke kommer frem i opptakene, jeg opplevde også at dette gjorde 
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transkriberingsarbeidet lettere. En fordel ved å transkribere intervjuene kort tid etter samtalen 

er at man blir bevisst på egen intervjuteknikk. Å transkribere intervjuene ble en 

læringsprosess som ga meg ideer til gode oppfølgingsspørsmål og gjorde meg bevisst på egen 

intervjuteknikk. De transkriberte utskriftene av samtalene ga meg mye informasjon som jeg 

ikke fanget opp i selve intervjusituasjonen. Utskriftene har blitt nøye gjennomgått og lest 

gjennom flere ganger, jeg oppdaget stadig nye nyanser i foreldrenes fortellinger som ga meg 

større innsikt. I arbeidet med koding opplevde jeg at kodingsprogram ikke var 

hensiktsmessig. Jeg har brukt en empirinær kodingsmetode uten forhåndsbestemte kategorier, 

for at det kodede materialet skulle ligge så tett opp mot empirien som mulig, og meninger i 

foreldrenes uttalelser sto sentralt.  

 

Både i intervjuprosessen og i arbeidet med analysen og fremstilling av funn, har jeg vært 

opptatt av å ikke ha en forutinntatt holdning til informantene på bakgrunn av deres sosiale 

posisjon. Middelklassens foreldreskap beskrives flere steder i forskningslitteraturen som et 

normativt ideal i dagens samfunn (Stefansen, 2007; Lareau, 2011; Bråten, 2014). Dette kan 

bidra til at arbeiderklassens oppdragelsespraksiser i større grad forstås mangelfulle. Stefansen 

(2011: 70) viser til at analyser av hvordan foreldre i ulike klasser former sine barn i 

sosialiseringsprosesser ofte vektlegger hva foreldre i arbeiderklassen ikke gjør, sammenlignet 

med foreldre i middelklassen. Det finnes tydelige referanser til dette flere steder i 

forskningslitteraturen som omhandler klasse og familie, et eksempel er Lareaus (2011) 

beskrivelser av ulike kulturelle logikker. I min analyse anvender jeg også tidvis et slikt 

perspektiv; for å analysere forskjeller er man nødt til å vise til kontraster. Walkerdine og 

Lucey (1989: 21) advarer mot å tolke arbeiderklassen og middelklassens foreldreskap som 

«equal but different». En slik tilnærming kan føre til at man ikke tar hensyn til strukturelle 

forskjeller som er utgangspunkt for sosial ulikhet. Det har vært viktig for meg å beskrive 

foreldrenes praksiser, tanker og meninger på en måte som ikke fører til undervurdering av 

arbeiderklassen til fordel for middelklassen, og få frem hvordan forskjeller mellom ulike 

sosiale grupper har forbindelse til sosiale prosesser utenfor familien.  

 

I analysearbeidet har jeg fokusert på informantenes praksiser, og deres ønsker, hensikter og 

strategier. Jeg har også vært oppmerksom på deres holdninger og verdier, og hva de beskriver 

som viktig og verdifullt. All forståelse forutsetter en forforståelse. Mening som produseres 

forstås i en sammenheng eller kontekst, og tolkning av mening bygger på forventninger eller 

forutinntatte meninger (Widerberg, 2001). Det er derfor svært viktig å være klar over egne 
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forkunnskaper, erfaringer og forestillinger. Jeg har selv ingen erfaring med det å være 

forelder. Det medfører at jeg ikke har noe å «forsvare», og at informantenes beskrivelser ikke 

tolkes på bakgrunn av sammenligninger med mine erfaringer og forkunnskaper.  

 

I analysearbeidet handler validering om å ha et kritisk blikk på egne fortolkninger, samt å 

være bevisst på egne forutinntatte meninger. Det handler også om å undersøke mulige 

feilkilder og produsere gyldig og troverdig kunnskap. I dette arbeidet er objektivitet og 

reliabilitet spesielt viktig. Reliabilitet stiller spørsmål til undersøkelsens troverdighet, og om 

resultatene kan reproduseres på andre tidspunkt av andre forskere. Spørsmål om deltakere 

ville endre sine svar i samtale med en annen intervjuer, og om man stiller ledende spørsmål 

som kan påvirke informantenes svar. Kvale og Brinkman (2015: 276) viser til at selv om 

reliabilitet er viktig som middel mot vilkårlig subjektivitet, kan en for sterk orientering mot 

reliabilitet motvirke kreativ tenkning. Meningsanalyse har en svakhet ved at det kan være 

vanskelig å etterprøve dette på en intersubjektiv måte. I arbeidet med analysen har jeg 

reflektert over om en annen person ville kommet frem til samme svar som meg, eller forstått 

det empiriske materialet på en annen måte. Det er svært vanskelig å svare på disse 

spørsmålene. Noe som kan styrke analysens troverdighet er om man finner bekreftelse på 

egne funn i foreliggende studier. Hvis foreliggende forskning på området finner lignende 

tendenser er det nærliggende å tenke at funn er troverdige. Et problem som kan oppstå i en 

slik prosess er at funn i foreliggende studier kan virke «ledende» i arbeidet med analysen, og 

at man bevisst eller ubevisst bekrefter funn i foreliggende studier. I min analyse fant jeg at 

enkelte funn stemmer overens med funn i foreliggende studier, men jeg hadde ikke kjennskap 

til fler av disse studiene før etter at jeg hadde analysert mitt empiriske materiale.  

 

Flyvbjerg (2010: 478-481) viser til at en sentral misforståelse ved kvalitativ forskning er at 

forskere har en tendens til å bekrefte egne forutinntatte meninger. Til tross for at en tendens 

til verifisering av egne oppfatninger er et generelt fenomen i vitenskapelige studier, har 

kvalitative metoder blitt kritisert for å gi forskere større spillerom for å verifisere subjektive 

meninger, sammenlignet med andre metoder. Flyvbjerg (2010) mener denne kritikken bunner 

i en manglende forståelse for metoden, og at en rekke kvalitative forskere i sitt arbeid har vist 

at deres forutinntatte meninger ble motbevist, ikke verifisert. Spørsmål om subjektivitet og 

tendens til verifisering angår alle metoder. Hvis målet med forskningen er å forstå og lære om 

fenomener i verden, så er også forskningen i seg selv en læringsprosess. En avansert 

forståelse av et sosialt fenomen oppnås best hvis forskeren plasserer seg i konteksten som 
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studeres. Slik kommer man tett på holdninger og atferdsmønstre som kjennetegner de sosiale 

aktørene man studerer. Den nære kontakten med virkeligheten som kvalitativ forskning 

bidrar med, og den læringsprosessen forskeren gjennomgår i en slik prosess, skaper 

betingelser for avansert forståelse.  

 

4.8 Analytisk tilnærming 

Målet med spørsmålene i intervjuguiden er å skape et bilde av familienes hverdagsliv som 

utgangspunkt for å forstå meningen i foreldrenes hverdagslige praksiser og gjøremål. 

Spørsmålene i intervjuguiden retter oppmerksomhet mot foreldrenes beskrivelser av 

hverdagslige praksiser og handlinger, og deres meninger, tanker og beskrivelser av egne 

praksiser og holdninger danner utgangspunkt for å forstå foreldrenes posisjon i en større 

sammenheng.  

 

Enkelte spørsmål i intervjuguiden handler om tema som ikke er med i min analyse. Spørsmål 

om sønnens deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er et eksempel på dette. Grunnen til at 

dette temaet er med i intervjuguiden er at flere foreliggende studier beskriver fritidsaktiviteter 

som en viktig del av middelklasseforeldres prosjekt, som handler om å investere i barnas 

fremtid og utvikle deres ferdigheter og egenskaper (Lareau, 2011; Gilles, 2005). Sønnens 

fritidsaktiviteter var et tema i alle intervjuene. Foreldrenes svar på spørsmål som handlet om 

dette viser ingen systematisk variasjon med hensyn til foreldrenes klasseposisjon, og alle 

foreldrene legger i sine beskrivelser vekt på at de mener det er viktig at sønnen deltar i 

organiserte aktiviteter på fritiden. Hovedgrunnen til at dette ikke er et tema i analysen handler 

først og fremst om oppgavens omfang. Mitt empiriske materiale omfatter svært mye 

informasjon som handler om mer direkte sider ved foreldrenes involvering i sønnens 

utvikling og læringsprosess. Til tross for at flere spørsmål i intervjuguiden handler om tema 

som ikke er med i analysen, ga informantenes svar på disse spørsmålene meg mye relevant 

informasjon om familienes praktiske hverdagsliv, og deres generelle holdning til læring og 

utvikling.  

 

Fordi jeg valgte en åpen struktur på intervjuene, har jeg ikke stilt nøyaktig samme spørsmål 

til alle informantene i utvalget. I noen tilfeller svarte informantene på mine spørsmål i 

refleksjoner om nærliggende forhold, uten at jeg trengte å spørre. I alle intervjuene har 

samtalen vært inne på intervjuguidens overordnede temaer, men spørsmålene som ble stilt ble 
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en konsekvens av samtalens naturlige utvikling. Det empiriske materialet bærer preg av dette, 

og informantene snakker om ulike tema i ulike deler av intervjuets faser.  

 

I første del av arbeidet med analysen var jeg usikker på hvordan jeg skulle gå i gang for å 

analysere empirien. Jeg opplevde at materialet var omfattende og noe usystematisk. Jeg leste 

gjennom de transkriberte utskriftene flere ganger, og oppdaget nye aspekter ved hver 

gjennomlesning. Utgangspunktet mitt ble å fokusere på familienes hverdagsliv. Med 

utgangspunkt i empiri skrev jeg tekster hvor jeg forsøkte å beskrive familienes hverdagsliv, 

med ord og uttrykk foreldrene selv benyttet i sine beskrivelser. Videre anvendte jeg en 

strategi hvor jeg forsøkte å «legge fra meg» oppgavens teoretiske utgangspunkt, og rette 

fokus mot de delene av foreldrenes historier som vekket min oppmerksomhet. Å skrive om 

det som umiddelbart fanget min oppmerksomhet, ble en inspirasjon for det videre 

systematiske analysearbeidet. Jeg utviklet det Tjora (2012:179) beskriver som tekstnære 

koder. Dette er koder som er utviklet fra empiri, og ikke fra teoretiske perspektiver eller 

forskningsspørsmål. Det er meningen i informantenes uttalelser jeg har fokusert på i dette 

arbeidet. Frem til dette punktet arbeidet jeg med et empirisk utgangspunkt, i det videre 

arbeidet trakk jeg inn teoretiske perspektiver. I kategoriseringsarbeidet ble kodene samlet og 

knyttet til spørsmål som stilles i oppgaven. Kategoriene dannet et fruktbart utgangspunkt for 

å undersøke om det fantes systematiske mønstre, variasjoner eller likheter, som kunne kobles 

til mer overordnede trekk ved foreldrenes liv, og som uttrykk for deres klasseposisjon.  

 

4.8.1 Empirisk utgangspunkt 

Selv om rekrutteringsprosessen bød på flere utfordringer, ble selve intervjuprosessen veldig 

lærerik og spennende. Arbeidet med fra det empiriske til det analytiske har kanskje vært den 

mest spennende og lærerike prosessen i arbeidet med denne oppgaven. Slik jeg ser det danner 

mitt empiriske materiale et godt utgangspunkt for å svare på spørsmål som stilles i denne 

oppgaven.  
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5 Skole og utdanning er viktig for alle 
 

Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor viktig de mener skole og utdanning er for 

barn og unges fremtid?  

 

I denne delen av analysen vil jeg undersøke om foreldres tanker og meninger om 

utdanningsspørsmål varierer med hensyn til klasse, og om dette kan forstås som uttrykk for 

klassespesifikke holdninger. For å svare på spørsmålet som stilles vil jeg ta utgangspunkt i 

foreldrenes tanker, meninger og refleksjoner om hva de mener er viktig for sønnens fremtid. 

Jeg vil undersøke om foreldrene i arbeiderklassen og middelklassen har ulike vurderinger i 

utdanningsspørsmål, og hva som ligger til grunn for deres forståelse. Kapittelet vil innledes 

med presentasjon av empiriske funn. Videre vil jeg drøfte hvordan slike funn samsvarer med 

foreliggende teoretiske perspektiver. Fordi sentrale funn i denne delen av analysen ikke 

utelukkende bekrefter konklusjoner i foreliggende teori, vil jeg avslutningsvis vise hvordan 

overordnede trekk ved samfunnets utvikling kan ha påvirket relasjonen.  

 

Spørsmålet som stilles i denne delen av analysen handler om foreldrenes holdning og 

innstilling til skole- og utdanningssystemet. En analyse av foreldres holdninger evner ikke å 

skape et helhetlig bilde av sammenhengen uten henvisning til praksiser og handlinger. 

Praksiser og handlinger kan være uttrykk for holdninger, og holdninger kan være avgjørende 

for praksiser. Empiriske funn som presenteres i dette kapittelet omfatter i liten grad 

foreldrenes beskrivelser av egne praksiser. Dette vil være tema for det avsluttende 

analysekapittelet. I denne delen av analysen tar jeg jeg i hovedsak utgangspunkt i generelle 

trekk ved det empiriske materialet. Denne delen av analysen kan derfor beskrives som et 

kontekstkapittel. Det innebærer at sentrale funn i dette kapittelet danner et utgangspunkt for å 

forstå hva foreldrene opplever som viktig. Foreldrenes tanker og meninger om hvilken verdi 

skole og utdanning har for sønnens fremtid kan beskrives som en referanseramme, eller et 

utgangspunkt for forståelse. Dette kan være avgjørende for hvor mye foreldrene involverer 

seg i skolegang og utvikling, og påvirke deres praksiser for investering.  
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5.1 Videregående – en naturlig forlengelse av grunnskolen  

I intervjuprosessen opplevde jeg alle foreldrene som svært engasjert i sønnens skolegang. 

Samtlige foreldre, uavhengig av klasseposisjon, la vekt på at skole og utdanning var svært 

viktig, og til og med ganske avgjørende for sønnens fremtid. Et trekk i foreldrenes 

fortellinger hvor dette kommer tydelig frem er i deres innstilling og holdning til videregående 

opplæring. I mine samtaler med foreldrene spurte jeg om det var viktig for dem at sønnen 

startet rett på videregående etter tiendeklasse. Responsen jeg fikk var klokkeklar. 

Videregående opplæring fremstår i foreldrenes beskrivelser som en naturlig forlengelse av 

grunnskolen, og en obligatorisk del av skolegangen. Å begynne på videregående beskrives 

ikke som et valg i foreldrenes refleksjoner. Et stort flertall stilte seg spørrende til hva sønnen 

skulle gjort hvis han ikke hadde begynt på videregående.  

 

Altså han kan jo ikke stoppe nå! Ett eller annet må han jo gjøre nå. Det har ikke 

vært tema egentlig, det har ikke vært et tema å ikke gjøre noe etter tiende. For det 

er jo ikke realistisk å få en jobb etter tiende, så... Ja, har du ikke videregående så 

går du jo rett i avgrunnen 

Far, arbeiderklasse 

 

Hvis du ikke skal på videregående, hva er alternativet da? Jeg er litt usikker på...     

Er det noe alternativ? Jeg vet ikke egentlig. 

Mor, middelklasse 

 

Det er viktigere nå enn når vi var barn, eller ungdommer, tenker jeg. Nå får du 

liksom ingen ting uten å ha en utdannelse eller en fagutdannelse, så jeg tenker jo 

liksom det, men du kan få et godt liv uten å gå videregående, men det er liksom 

noe med... du må ha, du kan ikke bare begynne på NAV liksom da, du må liksom 

ha en plan. 

Mor, middelklasse 

 

Nei, så det er liksom noe med, det er ikke så lett å få seg jobb etter tiende heller 

(...) Men det er, det er nok et mål for oss at de går på videregående, jeg håper det 

at de liksom gjør det. Mm. Du står så mye friere etterpå da.  

Mor, arbeiderklasse 

 

5.2 Høyere utdanning og fremtid 

På spørsmål om høyere utdanning og fremtid uttrykker foreldrene i utvalget gjennomgående 

et ønske om at sønnen, med eller uten høyere utdanning, skal få seg et yrke og i fremtiden 

være i stand til å forsørge seg selv. Samtlige foreldre forteller at de ser for seg at sønnen skal 
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studere etter videregående. Alle legger vekt på at de mener utdanning er viktig, men 

bakgrunnen for at det er viktig varierer med foreldrenes klasseposisjon.  

 

Foreldrene i arbeiderklassen beskriver i større grad utdanning som en nødvendighet, og et 

middel for å få seg en jobb, gjerne en jobb man trives i. Et gjennomgående trekk i denne 

foreldregruppens beskrivelser er at utdanning er noe unge i dag må ha for å klare seg i 

arbeidslivet. Arbeiderklasseforeldrene gir tydelig uttrykk for at de vil oppfordre sønnen sterkt 

til å studere etter videregående. Et stort flertall av disse foreldrene mener sønnen bør ta 

hensyn til trekk ved dagens arbeidsmarked i valg av fremtidig utdannelse. Flere av disse 

foreldrene forteller at de ønsker at sønnen skal finne et yrke han trives i, men interesse er ikke 

alene utgangspunkt for valg av utdanning. Enkelte er også opptatt av gjennomføringsevne, og 

at sønnen skal vise at han er i stand til å fullføre det han begynner på. Et stort flertall av 

foreldrene i arbeiderklassen uttrykker også generell bekymring for sønnens 

fremtidsmuligheter. Slike bekymringer har ikke sammenheng med sønnens faglige 

prestasjoner, men kan beskrives som en mer overordnet uro som påvirker deres tanker om 

valg av fremtidig utdanning og former foreldrenes generelle innstilling til sønnens fremtid.  

 

Jeg tror heller ikke det er dumt å tenke på å ta en utdannelse som gir jobb, jeg har 

en bror som har universitetsutdannelse innen noe media... ett eller annet, og han 

har jo slitt i flere år med å få jobb, nå har han startet sitt eget firma, og det er jo 

ikke alltid det er den enkleste veien. Man skulle tro at jo lenger utdannelse du tok, 

jo bedre jobb får du, men det er mange sånn, mange sånn universitetsutdannelser 

hvor du egentlig utdanner deg til arbeidsløshet. Det er jo veldig interessant at man 

har forventninger til å ta en lang utdannelse også sitter man der etterpå. Altså, min 

bror han gjorde jo noe helt annet, etter at han tok en 7-årig lang 

universitetsutdannelse, men nå har han jo startet sitt eget firma, og det går bra, og 

det er jo helt fantastisk at han har klart det! Men han fikser jo ikke å få jobb som 

det han er utdannet som, men han har lyst til å jobbe som det. Så jeg håper, eller, 

jeg kommer jo til å prate med ham (sønnen) om hva er sjansene for å jobb, altså, 

jobbmulighetene, at han har et bevisst forhold til det 

Far, arbeiderklasse 

 

Utdanning er jo, det er veldig viktig. (...) Hvis han først begynner så er jeg veldig 

tilhenger av at han gjør det ferdig. Så får han heller lide seg gjennom det siste året, 

og så hvert fall ha noe å bygge på. Jeg tror det å ha papirer på utdanning gjør at 

man kan få veldig mange forskjellige jobber, også som noe man heller vil enn 

akkurat det man er utdanna til. Det som er viktig er at han får tatt utdanning som 

viser at man klarer å gjennomføre noe. 

Far, arbeiderklasse 
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Middelklasseforeldrene anerkjenner også utdannelse som viktig, men grunnen til at det er 

viktig handler om at man utvikler seg som menneske og får et godt liv. Flere av disse 

foreldrene reflekterer over hvilken avgjørende betydning utdanning har hatt i deres eget liv, 

og knytter dette til ønsker de har for sønnens fremtid. Foreldrene i middelklassen tar ikke 

hensyn til fremtidig tilknytning til arbeidslivet i sine refleksjoner. Middelklasseforeldrenes 

beskrivelser bærer preg av at de gjennomgående har en mer avslappet holdning til sønnens 

fremtid. Et stort flertall forteller at de føler seg trygge på at sønnen kommer til å finne et yrke 

han trives i, uavhengig av økonomi og arbeidsmarkedssikkerhet. Middelklasseforeldrene 

uttrykker eksplisitt at de vegrer seg for å legge føringer for sønnens valg, og at de ikke ønsker 

å presse ham i en bestemt retning. Det er bred enighet blant disse foreldrene om at sønnen 

selv skal velge hva han vil livnære seg av i fremtiden. Eventuell utdannelse bør være et 

resultat av hans egne ønsker, interesser og preferanser.  

 

Å ta utdannelse er jo viktig, men jeg tror ikke vi kommer til å presse noe på det. 

Det må være noe han finner på selv, og hvis han vil ha et friår og finne på ditt og 

datt så får han gjøre det... 

 Far, middelklasse 

 

Det er viktig at han gjør noe fornuftig. Hvis han vil bli båtbygger eller kistemaker 

eller hva som helst, bare gjør det hvis han syns det er riktig. Eller hvis han var så 

god i en sport at han kunne satse på det, så kunne han også gjøre det. Men det å 

ikke gjøre noen ting, det har vi ikke lyst til. Men han trenger ikke å bli jurist eller 

doktor eller noe...  

Far, middelklasse 

 

Men så ser vi også hvor viktig det har vært for oss da. I våre liv... Jeg fikk jo 

liksom først gode karakterer når jeg begynte på universitetet, når jeg liksom landa 

på det jeg hadde lyst til, men jeg gikk videregående også jobba jeg etterpå, sånn 

at... og mine foreldre har ikke noe utdannelse, og de har heller ikke pusha noe 

veldig på det liksom, sånn at... men jeg ser jo det nå, for nå har vi jo jobber vi liker 

veldig godt begge to. 

Mor, middelklasse 

 

5.3 En kort oppsummering 

Det overordnede bildet viser at alle foreldrene i utvalget, uavhengig av klassebakgrunn, 

forstår og anerkjenner skole og utdanning som sentrale mobilitetskanaler i dagens samfunn. 

Det er bred enighet blant alle foreldrene om at videregående er en obligatorisk del av 

skolegangen. Samtlige foreldre i utvalget forstår verdien av å ta høyere utdanning, men 

bakgrunnen for foreldrenes holdning varierer med klasse.  
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Foreldrene i arbeiderklassen har en mer instrumentell tilnærming til utdanning. Målet er at 

sønnen i fremtiden får en jobb og sikrer seg en trygg posisjon på arbeidsmarkedet. Denne 

foreldregruppen bekymrer seg mer for sønnens fremtid sammenlignet med 

middelklasseforeldrene. Middelklasseforeldrene har generelt en mer avslappet holdning til 

sønnens utdanning og fremtid. De er opptatt av at sønnens interesser og preferanser skal være 

avgjørende for hans valg i fremtiden.  

 

5.4 Utdanning er avgjørende for unges fremtid 

Det empiriske materialet reflekterer ingen åpenbare, systematiske mønstre av klasseulikhet i 

foreldrenes generelle vurderinger av hvor viktig utdannelse er. Alle mener utdanning er 

viktig. Variasjon i de to foreldregruppenes argumentasjon om hvorfor det er viktig å ta 

utdannelse kan ha sammenheng med foreldrenes erfaringer, og deres forståelse av hva som 

skaper et godt liv. Dette kan tolkes som uttrykk for habitus. Foreldrene i arbeiderklassen 

argumenterer for at utdannelse er viktig for å sikre en trygg og stabil posisjon på 

arbeidsmarkedet. Foreldrenes ønsker for sønnens fremtid reflekterer at 

arbeidsmarkedstrygghet er en viktig del av det de oppfatter som et godt liv. Denne 

foreldregruppens bekymringer kan også være en konsekvens av dette. Utgangspunktet for at 

foreldrene i middelklassen mener utdanning er viktig, handler om at man får et godt liv og 

utvikler seg som menneske. Interesse og preferanser står sentralt i denne gruppens 

beskrivelser. Dette kan speile foreldregruppens habitus, og deres egne erfaringer fra 

arbeidslivet. Mange av foreldrene i denne gruppen har krevende yrker og lang utdannelse. At 

interesse står sentralt i deres refleksjoner kan være en konsekvens av at dette har vært en 

viktig del av deres eget liv.  

 

I første del av analysearbeidet ble jeg overrasket over hvor samstemte foreldrene var i sin 

generelle holdning til skole og utdanningssystemet, på tvers av klassetilhørighet. På bakgrunn 

av teori hadde jeg en forventning om å finne variasjon i foreldrenes holdning til skole og 

utdanningssystemet, og at middelklasseforeldrene i større grad ville vektlegge skolegang og 

utdannelse. Funn fra min empiri viser at arbeiderklasseforeldrene til en viss grad er mer 

opptatt av at sønnen tar utdannelse etter videregående. Jeg opplevde dette som forvirrende, og 

følte jeg manglet et teoretisk rammeverk for å analysere dette. Mangelen på åpenbar 

variasjon ga meg en opplevelse av at jeg ikke hadde funnet noe viktig eller essensielt; det 

forelå ikke et systematisk skille i foreldrenes generelle holdning til utdanning. Jeg reflekterte 
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over om tidspunkt for intervju kunne ha påvirket foreldrenes svar, flere av intervjuene fant 

sted i samme tidsrom som opptak til videregående skole. Fordi foreldrenes beskrivelser 

gjennomgående viser en tydelig vektlegging av skolegang og utdanning, også med 

henvisning til praksiser i sønnens tidligere skolegang, konkluderte jeg med at tidspunkt for 

intervju ikke alene var avgjørende. Foreldrenes beskrivelser bærer ikke preg av at dette er noe 

de kun hadde vært opptatt av i senere tid. Det empiriske materialet ble nøye gjennomgått for 

å se om det var sider ved foreldrenes beskrivelser og fortolkninger jeg hadde oversett eller 

feiltolket. Da dette ikke ga resultater, bestemte jeg meg for å undersøke hvordan overordnede 

forhold ved samfunnets utvikling kan forstås som kontekst for måten alle foreldre forholder 

seg til barn og unges skolegang og utdanning generelt.  

 

Foreldrenes fortellinger og tanker reflekterer et gjennomgående ønske om at sønnen skal 

utvikle seg i tråd med egne forutsetninger og vokse opp til å bli en selvstendig 

samfunnsborger. Det er ikke overraskende at foreldre, uavhengig av sosial bakgrunn, ønsker 

det beste for sine barn. Det som overrasker meg er at hva foreldre mener er «det beste» ikke 

varierer stort i forhold til utdanningsnivå og sosial posisjon. Det dominante inntrykket fra 

empirien er at det er langt større grad av homogenitet mellom de to gruppene i tanker og 

meninger om utdanningsspørsmål, enn de teoretiske perspektivene ga grunn til å forvente.  

 

Bourdieu og Passeron (1977: 226) mener foreldre i lavere klasse eksponerer seg selv og sine 

barn for en form for selv-elimineringsprosess. Mitt empiriske materiale viser ingen tegn til at 

foreldrene i arbeiderklassen eliminerer sine barn, eller mener skole og utdanning er mindre 

relevant for sønnens fremtid. Lareau (2011) trekker også frem klassemessig ulikhet i 

foreldres vurderinger av skole og utdanning i sin studie. Bourdieu og Passerons (1979/2006) 

teori baserer seg på studier av det franske utdanningssystemet på 1960-tallet. Lareau (2011) 

baserer seg på studier av amerikanske familier. Begge disse landende preges av større sosial 

ulikhet enn situasjonen i Norge. Dette kan være bakgrunnen for at funn i denne delen av 

analysen ikke er i overenstemmelse med foreliggende teori.  

 

I teorikapittelet viser jeg til at flere foreliggende kvalitative studier av foreldreskap og klasse 

i Norge finner klare sammenhenger mellom foreldrenes klasseposisjon, og foreldres 

oppdragelsespraksiser og holdning til ulike institusjoner i samfunnet. Stefansen og Farstad 

har studert foreldreskap i småbarnsfamilien. Deres analyse viser at middelklasseforeldre og 

arbeiderklasseforeldre har ulike forståelse av hva god omsorg er, dette resulterer i 
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klassespesifikke omsorgsprosjekter og ulik holdning til velferdspolitiske ordninger og 

barnehage (2008: 362). Flertallet av studier som omhandler foreldreskap og klasse i Norge 

studerer sammenhengen i småbarnsfasen. Studier av foreldreskap er kontekstavhengig, 

småbarnsforeldre og ungdomsforeldre står ovenfor grunnleggende ulike livsbetingelser. Det 

medfører at studier av foreldreskap i småbarnsfamilier ikke egner seg for direkte 

sammenligning med funn i min undersøkelse.  

 

Utgangspunktet for å forstå hva foreldre opplever som viktig, handler om å forstå hvilke krav 

samfunnet stiller til unge som vokser opp i dag, og deres foreldre. Krav som stilles på 

samfunnsnivå endrer seg i takt med samfunnets utvikling. Dette kan påvirke foreldres 

forståelse av hvilken rolle skole og utdanningssystemet har i unges liv.  

 

5.5 Nye krav i «Kunnskapssamfunnet» 

Flere beskrivelser av dagens samfunn vektlegger utdanningssystemets rolle. Betegnelser som 

«Kunnskapssamfunn», «Utdanningssamfunn» og «Informasjonssamfunn» illustrerer hvordan 

samfunnet stiller helt andre krav til kompetanse i dag enn tidligere. I arbeidslivet reflekteres 

dette ved at mulighetene er få for personer som mangler formelle kvalifikasjoner. Når stadig 

større andel av befolkningen tar høyere utdanning, fører dette også til at personer uten formell 

utdanning står i en mer sårbar posisjon på arbeidsmarkedet.  

 

Nødvendighetstilnærmingen som preger arbeiderklasseforeldrenes beskrivelser speiler derfor 

en realitet i dagens samfunn, og kan forstås som respons på ytre krav. Skole og utdanning er i 

dagens samfunn en dominerende del av barn og unges liv, og prestasjoner som oppnås i 

skolen legger sterke føringer for deres fremtidsmuligheter. En konsekvens av et mer 

kunnskapsorientert samfunn kan være at samtlige foreldre, uavhengig av klasse, forstår 

hvilken avgjørende betydning skolegang og utdanning har i barnas liv, og at deres holdning 

og verdier formes av en slik forståelse.  

 

Et sentralt funn i denne delen av analysen er at foreldrene oppfatter videregående som en 

obligatorisk del av skolegangen. Videregående opplæring er i prinsippet kun en rettighet 

ungdom i dag har. Samtidig peker både politikere og skolepolitiske tiltak på at videregående 

opplæring er en nødvendighet i dagens samfunn. Dette blir tydelig i argumentasjon fra 

politisk hold som omhandler reduksjon av frafall i videregående skole. Fra 
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samfunnsperspektiv tydeliggjøres det at yrkes- eller studiekompetanse er sentralt for å 

opprettholde og videreutvikle velferdsstaten, mens på individnivå argumenteres det for at den 

enkelte får et rikere liv og en tryggere posisjon på arbeidsmarkedet med slik kompetanse. 

Dagens politiske retorikk og politiske tiltak iverksatt for å redusere frafall, baserer seg på en 

tanke om at videregående opplæring i dag er utformet på en slik måte at alle skal, og kan, 

gjennomføre opplæringen. 95 prosent av norske elever går i dag direkte over på videregående 

etter fullført grunnskole. I 2004 var andelen med utdanning utover grunnskole 90 prosent, til 

sammenligning var det i 1950 kun 16 prosent av den yrkesaktive befolkningen som hadde 

utdanning utover grunnskole (Bråten, 2014: 196). Å få fast jobb etter fullført grunnskole var 

en mulighet da disse foreldrene var unge, barna deres befinner seg i en helt annen virkelighet.  

 

Flere sosiologiske samfunnsdiagnoser beskriver dagens samfunn som et postmoderne 

samfunn, hvor teoretisk kunnskap og teknologi preger utviklingen. Begrepet 

«Kunnskapssamfunn» er sammensatt, men kan sies å beskrive et samfunn med sterk 

vektlegging av tilegning av vitenskapelig basert kunnskap (Heggen, 2013a: 23). Innføring av 

Kunnskapsløftet og økt vektlegging av basisfagene i skolen er eksempler på dette. 

Kunnskapssamfunnet stiller krav til høy allmennkunnskap i befolkningen. Dette reflekteres 

også i arbeidslivet gjennom høyere krav til spesialisert kunnskap. Den eksplosive veksten i 

høyere utdanning har også skapt et ideal om at høyere utdanning er helt sentralt for å klare 

seg i dagens arbeidsmarked. Kunnskapssamfunnet skaper en samfunnsmessig kontekst for 

barn og unge som vokser opp i dag, og deres foreldre. Frønes viser til at «Det postindustrielle 

samfunn skaper et annet oppvekstlandskap, en annen verden å vokse opp i, og en annen 

framtid å forberede seg på» (1997: 16). Dette «kunnskapsregimet» krever også stor innsats 

fra foreldre som ønsker å følge opp barna sine. Man kan derfor si at Kunnskapssamfunnet har 

endret norsk barndom og ungdomstid.  

 

En konsekvens av et mer kunnskapsorientert samfunn kan være at foreldre engasjerer seg mer 

i barnas aktiviteter, både i og utenfor skolen, og har et grunnleggende ønske om å støtte opp 

om deres læring og utvikling. Informantenes fortellinger kan tyde på at disse foreldrene, 

bevisst eller ubevisst, har tatt til seg Kunnskapssamfunnet som en realitet. Funn i denne delen 

av analysen viser klare tegn til at samtlige foreldre forstår dette som et viktig aspekt ved 

samfunnet, som legger føringer for sønnens fremtid, og de oppdrar barna sine på bakgrunn av 

denne forståelsen. Det er stor sannsynlighet for at foreldre, uavhengig av sosial bakgrunn, i 

økende grad forstår viktigheten av skole og utdanning for barn og unges fremtid.  
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6 Foreldreinvolvering 

Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor mye de involverer seg i barn og unges 

skolegang og utvikling? 

Foreldres involvering i barn og unges skolegang og deres interaksjon med skolen spiller en 

viktig rolle i barn og unges utviklingsprosess. Tidligere i denne oppgaven viste jeg til at 

foreldreinvolvering har fått økt oppmerksomhet senere år. Målet med denne delen av 

analysen er å undersøke om graden av involvering varierer med hensyn til foreldres 

klasseposisjon. For å svare på spørsmålet som stilles vil jeg, med utgangspunkt i empiri, 

tegne et bilde av hvor mye foreldrene i middelklassen og arbeiderklassen involverer seg i 

sønnens skolegang og utvikling.  

 

Spørsmålet som stilles i dette kapittelet handler om graden av foreldreinvolvering. Graden av 

interesse og engasjement foreldre viser for det som skjer på skolen kan påvirke barn og unges 

læringsprosess. Jeg vil derfor presentere trekk fra empirien hvor foreldrene beskriver hvordan 

de i det daglige involverer seg i skoleaktiviteter, samt empiriske funn som reflekterer 

foreldrenes interesse i både faglige og sosiale aspekter ved sønnens skolehverdag.  

Hvis foreldre uttrykker en positiv holdning til skolen, vil dette kunne styrke barn og unges 

innsats og motivasjon i læringsarbeidet. Funn som presenteres i dette kapittelet vil derfor 

både omfatte foreldrenes holdning til skolen, og i hvor stor grad de kommuniserer en slik 

holdning i samtaler med sønnen. Foreldrenes opplevelse av samarbeidet med skolen vil også 

stå sentralt. Jeg vil trekke frem foreldrenes tanker om hvordan samarbeidet mellom skole og 

hjem bør organiseres. Deres forståelse av ansvarsfordelingen vil være et viktig tema. Måten 

foreldrene i utvalget forstår oppgave og ansvarsfordelingen mellom skole og hjem kan være 

avgjørende for hvor mye de involverer seg.  

 

Avslutningsvis vil jeg drøfte i hvor stor grad funn fra dette analysekapittelet samsvarer med 

sentrale funn i forrige analysekapittel og i foreliggende teori. Videre vil jeg trekke frem 

aspekter som kan tenkes å påvirke hvor mye foreldre involverer seg, deres tanker om hvordan 

samarbeidet med skolen fungerer og hvordan de mener dette bør organiseres.  
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6.1 Positiv holdning til skolen  

Samtlige foreldre i utvalget uttrykker at de er svært involvert, interessert og engasjert i 

sønnens skolehverdag. De snakker mye som skolen hjemme. Foreldrene i utvalget, uavhengig 

av klasse, har gjennomgående en positiv innstilling til skolen. Samtaler med sønnen om hans 

skolehverdag beskrives som en naturlig og viktig del av familienes hverdagsliv. 

Gjennomgående ser det ut til foreldrene ikke bare har en positiv holdning til skolen, men at 

alle også er svært opptatt av å vise sønnen at de er interessert i det som skjer på skolen. 

Foreldrenes historier preges av at de stiller spørsmål om både faglige og sosiale sider ved 

sønnens skolehverdag, også i tilfeller hvor han ikke ønsker å dele så mye eller svarer 

kortfattet på spørsmål. Dette kan forstås som del av et større prosjekt, og et ønske om å vise 

sønnen at det som skjer på skolen er viktig og betydningsfullt. Mye tyder på at disse 

foreldrene er klar over at deres innstilling påvirker sønnens holdning til skolen, og at dette 

kan ha avgjørende betydning for hans arbeidsinnsats og motivasjon i skolearbeidet.  

 

Det blir jo ofte sånn rundt middagsbordet og hvis det er noe og sånn. Ja. Også er 

vi liksom, det, vi tenker jo at vi er bevisst ... vi snakker jo mye om skole, og 

venner da. Det er jo, vennene er jo på skolen. Da kommer det gjerne historier som, 

også er vi jo liksom godt oppdratt fra skolen om å snakke fint om skolen hjemme. 

 Mor, middelklasse 

 

Jeg spør jo alltid, vi spør når vi spiser middag sammen hver kveld, da spør jeg 

alltid «Hvordan har du hatt det på skolen?» «Hva har du hatt om i dag?» Så det er 

vi jo vant til å prate om hver dag når vi spiser (...) der snakker vi om hva de har 

gjort i timene og sånn, hvilke fag han har nå og hva han jobber med, og for meg så 

funker det egentlig bedre enn, også blir det mer naturlig, enn at jeg har lest en mail 

om hva han lærer.  

Far, arbeiderklasse  

 

Samlet viser foreldrenes beskrivelser at det er viktig for dem å holde seg oppdatert på det 

som skjer på skolen. Flere av foreldrene gir uttrykk for at det er mer givende å snakke med 

sønnen om hans skolehverdag og ikke kun lese informasjon skolen sender på e-post. Denne 

praksisen kan forstås som en kombinasjon av ønsket om å holde seg oppdatert, vise sønnen at 

de er interessert i hans skolehverdag, og få et innblikk i hans opplevelse. I samtaler med 

sønnen er det de sosiale aspektene ved skolehverdagen som står sentralt. Foreldrene forteller 

at de snakker mer om sønnens relasjoner til andre elever og lærere, og mindre om det konkret 

faglige som foregår i undervisningen.  
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Et stort flertall uttrykker at de sjeldent snakker negativt om skolen hjemme. At foreldrene er 

opptatt av å uttrykke en positiv holdning til skolen blir i praksis også tydelig i beskrivelser av 

tilfeller hvor sønnen har hatt utfordringer med bestemte lærere eller deres avgjørelser. 

Foreldrene er bevisst på at de ikke ønsker å stimulere sønnens misnøye, men heller lære ham 

at han er nødt til å forholde seg til ulike personer, uavhengig av hvor godt han liker dem.  

 

Selv om vi kan ha noen ideer om hvordan noen lærere er så holder vi det helt for 

oss selv. De får ikke noe fra oss, det må vi vel si. (...) Når han forteller om ting 

han ikke syns noe om, med en lærer for eksempel eller noe sånn, men vi har vell 

hatt den holdningen at det ... at han må bare lære seg til å akseptere at det er litt 

ulike slags folk, både lærere og i andre slags posisjoner. 

Far, arbeiderklasse 

 

Jeg syns at det må være noe alvorlig, ikke fordi han er sur for en karakter liksom, 

det sier jeg også, og selv om jeg kanskje er enig i at det var urettferdig at du fikk 

en treer på den fjøla du lagde, så tenker jeg at det får man bare sluke også får man 

gå videre. Men det er jo klart at hvis det hadde vært noe viktig... 

Mor, middelklasse  

 

Mange foreldre gir også uttrykk for at de er forsiktige med å kontakte skolen i saker som 

omhandler bagateller, men uttrykker tydelig at hvis det hadde vært noe alvorlig ville de ikke 

nølt med å ta kontakt. Dette tydeliggjør at foreldrene ønsker å vise sønnen at de stiller seg 

bak skolens avgjørelser, så lenge disse oppleves som rimelige og relativt rettferdige. Dette er 

i tråd med ønsket om at sønnen skal få en opplevelse av at skolen og foreldrene er samstemt, 

og at skolens holdninger og verdier skal være i overenstemmelse med de foreldrene 

vektlegger i familielivet. Til tross for dette forteller alle foreldrene i utvalget om tilfeller hvor 

de har tatt kontakt med lærere eller skoleledelse hvis sønnen har opplevd utfordringer, eller i 

tilfeller hvor de har vært uenige i avgjørelser de har opplevd som viktige. Foreldrenes 

historier viser ingen systematisk variasjon i å gi tilbakemelding til skolen. Det er heller ingen 

variasjon i foreldrenes tilknytning til de organisatoriske sidene ved skolens virksomhet. 

Foreldre i utvalget på tvers av klassetilhørighet har vært aktive i FAU, som klassekontakt og 

de deltar på foreldremøter og arrangementer i regi av skolen. Flere foreldre forteller at de 

opplever dette som givende, fordi det gir dem en nærere tilknytning til skolen og fører til at 

de blir kjent med lærere, skoleledelse og andre foreldre i sønnens klasse.  
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6.2 Skolen og lærene «vet best» 

Samtlige foreldre i utvalget forteller at de har et positivt forhold til skolen. At sønnen blir 

godt ivaretatt, og at lærerne møter ham med respekt og forståelse, er det foreldrene legger 

mest vekt på i sine beskrivelser.  

 

Alle lærerne er ... du føler at de vil gjøre sitt beste og de vil ungen din vel, og det 

har vi følt hele tiden. 

Mor, arbeiderklasse 

 

Altså når han er syk så sender jeg en mail til begge lærerne hans, og de 

responderer og sier god bedring og sånn, og de tar seg den tiden. Og altså, de 

kjenner sine elever, de vet hvem jeg er, de... jeg tror de liker ham genuint! 

Far, middelklasse 

 

At forholdet til skolen oppleves som positivt innebærer ikke at foreldrene ikke har opplevd 

utfordringer. Foreldrenes historier bærer preg av at flere av dem har opplevd å ha manglende 

medvirkning eller medbestemmelse i forholdet.  

 

Samlet viser foreldrenes historier at de har stor tillitt til at skolen og lærerne evner å ta ansvar 

for sønnens faglige utvikling. Et stort flertall opplever at sønnens lærere har oppmerksomhet 

rettet mot hans behov. Flertallet av foreldre forstår lærere som eksperter på bakgrunn av sin 

pedagogiske utdannelse. Et eksempel som illustrerer dette er et foreldrepar sin gjengivelse av 

hvordan skolen håndterte sønnens utfordringer med lesing og skriving. Tidlig på barnetrinnet 

ønsket disse foreldrene at sønnen skulle utredes for dysleksi. Sønnens lærer ga uttrykk for at 

dette ikke var nødvendig, og foreldrene forteller at de stolte på lærerens avgjørelse om å ikke 

starte en utredningsprosess. Da sønnen begynte på ungdomskolen kom spørsmål om 

utredning av lese – og skrivevansker opp igjen, ved at sønnens nye kontaktlærer tok dette opp 

med foreldrene. Dette resulterte i at han ble utredet og fikk diagnosen dysleksi i tiendeklasse. 

Foreldrene beskriver skolens håndtering av sønnens utfordringer som «klønete», og mener 

han burde ha blitt utredet på et mye tidligere tidspunkt.  

 

Altså vi har jo sagt i fra til skolen at vi ønsker å få det undersøkt, men igjen stolte 

vi jo på skolen sin avgjørelse. Så kan man sikkert si at vi kunne vært mer kritiske 

til dem, men når skolen gjorde de vurderingene, så har vi egentlig regnet med at, 

at de har gjort en skikkelig utredning.  

Far, middelklasse 
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Disse foreldrene stolte på lærerens avgjørelse til tross for at de selv hadde en annen 

oppfatning av sønnens behov. Dette illustrerer hvordan foreldrenes tillitt til læreres 

kompetanse kan gå på bekostning av deres egen oppfatning av hvordan utfordringer bør 

håndteres.  

 

6.3 Et delt ansvar mellom skole og hjem 

På spørsmål om hvordan foreldrene forstår ansvarsfordelingen mellom skole og hjem, viser 

ingen av foreldrene tegn til at de forstår samarbeidsrelasjonen som et partnerskap, eller 

sønnens utvikling som et felles prosjekt mellom hjem og skole. Det er stor enighet blant 

foreldrene, uavhengig av klassetilhørighet, om at skolen har og bør ha hovedansvar for barn 

og unges opplæring og kunnskapsutvikling. Foreldrene i utvalget oppfatter seg selv som 

hovedansvarlige for sønnens sosiale og personlige utvikling. De beskriver også at det er deres 

ansvar å sørge for at forhold rundt sønnen fungerer, og mange foreldre uttrykker at dette er 

helt avgjørende for at skolen skal evne å ta ansvar for opplæringen:  

 

Ja, foreldre kan ikke ha hovedansvaret for det ungene skal lære, men de må jo ha, 

det må jo skolen ha ansvar for, fag og hva de skal lære og å prøve å lære de det, 

men foreldre må på en måte ha ansvaret for å eh ... oppdra ungene til å forstå at de 

skal gjøre som de blir bedt om på skolen. Altså ... og legge til rette for det. At de 

får ro til å gjøre lekser og til å faktisk utføre det de skal. Det tenker jeg, er på en 

måte fordelingen, og hjelpe til med det vi kan selvsagt, men ja. 

Mor, arbeiderklasse 

 

Jeg tenker jo at vi er ansvarlige for ungene våre, men at i opplæringa er det jo 

skolen som har ansvaret... det er jo krav på tilpassa opplæring. Og jeg tenker jo at 

det er skolen som har ansvaret for at den opplæringa skal skje, men vi må jo støtte 

opp om og hjelpe til. Men selve opplæringa er det jo skolen som har ansvaret.  

Mor, middelklasse 

 

Foreldrene mener deres ansvar innebærer å legge til rette, slik at skolen evner å utvikle 

sønnens kunnskapsgrunnlag. Hverdagslige praksiser som å sørge for at sønnen får nok søvn, 

får med seg matpakke, og stiller forberedt til undervisning er en del av dette arbeidet. 

Ansvaret innebærer også å støtte sønnen hvis han opplever utfordringer på skolen, foreldrene 

legger større vekt på sosiale utfordringer enn utfordringer knyttet til faglig utvikling. De 

beskriver at foreldreansvaret også handler om å ansvarliggjøre sønnen, og forklare ham at 

han selv har ansvar for egen utdanning og fremtid. Et stort flertall mener sønnen er moden for 
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å ta et slikt ansvar mot slutten av grunnskolen, og at det er deres oppgave å formidle hva 

ansvaret innebærer.  

 

Utgangspunktet for forståelsen av ansvarsfordelingen mellom skole og hjem varierer med 

hensyn til foreldrenes klasseposisjon. Flere av middelklasseforeldrene argumenterer for at 

opplæringen er nødt til å være skolens ansvar, på bakgrunn av et rettferdighetsprinsipp. Dette 

rettferdighetsprinsippet viser til at hvis foreldre hadde hatt hovedansvar for opplæringen, ville 

elever stille med ulikt utgangspunkt i skolen.  

 

Men jeg syns at skolen har et stort ansvar, fordi at jeg vet at det ikke er alle barn 

som har like mye hjelp hjemme, så da liker jeg å tenke at skolen har et stort 

ansvar. Men at de kanskje ikke klarer å ta det ansvaret alltid, jeg tror også de er 

ganske enig med oss i mange tilfeller, men at de kanskje ikke har alle de 

ressursene som... eller kanskje ikke har den kompetansen som skal til. Og nå 

kommer jeg fra en lærerfamilie, i mange generasjoner, så jeg kjenner den 

verdenen veldig godt og jeg husker også min egen skolehverdag. Uten å være 

diskriminerende så tror jeg det er vanskelig for mange.  

Far, middelklasse 

 

Altså faglig så syns jeg nok skolen har, eller vi skal jo selvfølgelig gjøre alt vi kan 

for å hjelpe til så... Men jeg tror jo kanskje, eh, altså kanskje spesielt da ovenfor 

elever eller på skoler hvor det er tøffere, hvor foreldrene ikke har mulighet til å 

hele tiden stille opp og hjelpe til. Altså det forventes mye oppfølging egentlig, av 

foreldre, og det klarer vi sånn noenlunde med to akademikere, men er man ikke 

den type familie som har liksom den type ballasten så er det ikke så lett, og da tror 

jeg i dag at mange faller utenom, fordi, ja, at skolene forventer for mye da. Jeg 

tror det hadde vært bedre om det var nesten litt mer sånn som før, at det var mer 

sånn at skolen var ansvarlig og kontrollerer leksene og, liksom hjelpe de som ikke 

klarer det og sånn.  

Mor, middelklasse 

 

Denne holdningen kan vitne om at middelklasseforeldrene tar hensyn til overordnede forhold 

i samfunnet i sine refleksjoner. Rettferdighetsprinsippet som dominerer i 

middelklasseforeldrenes oppfatninger tematiseres ikke hos arbeiderklasseforeldrene. 

Argumentasjon for ansvarsfordelingen i arbeiderklasseforeldrenes vurderinger ligger 

nærmere en tradisjonell forståelse av skole og hjem som separate sfærer.  

 

6.4 En kort oppsummering 

Funn i denne delen av analysen viser at samtlige foreldre i utvalget generelt opplever 

samarbeidet med skolen som positivt. Samtlige foreldre, uavhengig av klassebakgrunn, 

uttrykker at de er svært involvert, interessert og engasjert i sønnens skolehverdag og at de 
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snakker mye om skolen hjemme. Det viktigste for foreldrene i utvalget er at sønnen blir møtt 

med respekt og forståelse, og at holdninger og verdier som vektlegges i skolen er i 

overenstemmelse med deres egne. Mitt empiriske materiale viser ingen åpenbare og 

systematiske mønstre av klasseulikhet i foreldrenes opplevelse av samarbeidet med skolen.  

 

Foreldrene er opptatt av å uttrykke en positiv holdning til skolen ovenfor sønnen, og vise at 

det som skjer på skolen er viktig og betydningsfullt. Foreldrene viser stor tillit til at lærere vet 

hva som er best for sønnen, og har oppmerksomhet rettet mot hans behov. Læreres 

avgjørelser i spørsmål som omhandler sønnen kan gå på bekostning av foreldrenes egen 

oppfatning. Foreldrene i utvalget beskriver ansvarsfordelingen mellom skole og hjem som et 

delt ansvar, med avgrensede oppgaver. Middelklasseforeldrene argumenterer for en slik 

ansvarsfordeling på bakgrunn av et rettferdighetsprinsipp. Foreldrene mener de har 

hovedansvar for sønnens sosiale og personlige utvikling. Skolen har ansvar for læring og 

kunnskapsutvikling. Funn i denne delen av analysen viser ingen systematisk variasjon 

mellom middelklasseforeldrene og arbeiderklasseforeldrene med hensyn til graden av 

involvering.  

 

6.5 Foreldreinvolvering 

Det overordnede bildet viser at funn i denne delen av analysen samsvarer med funn i første 

analysekapittel. At alle foreldre, uavhengig av klasseposisjon, involverer seg tilnærmet like 

mye i sønnens utvikling og læringsprosess, kan være en direkte konsekvens av at alle mener 

skole og utdanning har avgjørende betydning for sønnens fremtid.  

 

Foreldrenes fortellinger reflekterer ikke klassemessig ulikhet i foreldrenes forståelse av skole 

og hjem, slik dette beskrives hos Lareau (2011). Samlet reflekterer heller ikke foreldrenes 

historier en forståelse av skole og hjem som likeverdige samarbeidspartnere. Foreldrene viser 

til en tydelig todelt oppgave – og ansvarsfordeling, og ikke et samarbeid som handler om å nå 

felles mål. Det er grunn til å understreke at disse foreldrene har barn som er i ferd med å 

avslutte grunnskolen. Bakgrunnen for at foreldrene i utvalget beskriver en mer tradisjonell 

oppgave – og ansvarsfordeling, kan være at målsetningen om å inkludere foreldre mer i 

skolen i større grad formidles til foreldre på lavere klassetrinn. Dette bekreftes i foreliggende 

studier av foreldreinvolvering i grunnskolen. Nordahl (2000: 7) viser til at graden av 

foreldreinvolvering er spesielt lav på ungdomsskolen, til tross for at det finnes tydelig 
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dokumentasjon på at et slikt samarbeid har betydning for ungdom. Han mener dette har 

sammenheng med at foreldreinvolvering har fått større oppmerksomhet på lavere klassetrinn. 

 

Måten samarbeidet mellom hjem og skole organiseres fra samfunnsnivå handler om hva slags 

type foreldre samfunnet ønsker. At foreldre i dag forstås som ressurs for barn og unges 

utvikling reflekteres i lovverk, media og i politiske tiltak og målsetninger. Gjennomgående 

ser det ut til at denne utviklingen ikke har påvirket disse foreldrenes forståelse av oppgave – 

og ansvarsfordelingen mellom skole og hjem. Graden av åpenhet i samarbeidet og foreldres 

muligheter for deltakelse, er avgjørende for måten foreldre involverer seg på.  

 

Foreldrene i utvalget uttrykker sterk tillit til læreres avgjørelser. Dette kan til og med gå på 

bekostning av deres egne oppfatninger. Gjennom å undervurdere egen innsikt i barn og unges 

behov kan foreldre bidra til å legitimere og opprettholde en form for institusjonell makt i 

skolesystemet, og gi lærere stor grad av autoritet og beslutningsmyndighet. En forutsetning 

for at samarbeidsrelasjonen skal fungere på en god måte er at beslutninger tas i fellesskap. 

Dette samsvarer med intensjonene i læreplanverket og opplæringsloven, her presiseres det at 

det er foreldre som kjenner sine barn best. Konsekvensene av mangel på gjensidighet i 

samarbeidet kan føre til at det er skolen og lærerne som sitter med den reelle makten. Dette 

kan gå på bekostning av foreldrenes involvering og innflytelse i spørsmål som omhandler 

barn og unges utvikling. Et partnerskap avhenger av at foreldrene har stor grad av 

medvirkning, og blir behandlet som likeverdige når avgjørelser skal tas. Foreldrenes 

innstilling kan også tenkes å være et resultat av måten foreldrene forstår sin rolle i 

samarbeidet med skolen på. 

 

Funn i denne delen av analysen viser at foreldrene i middelklassen argumenterer for at skolen 

bør ha ansvar for elevenes faglige utvikling med utgangspunkt i et rettferdighetsprinsipp; alle 

skal ha like muligheter i skolen. Når forståelsen av ansvarsfordelingen bygger på et 

rettferdighetsprinsipp kan det tenkes at foreldrenes praksiser og handlinger avviker fra 

forståelsen, deres vurderinger kan være uttrykk for hvordan de i prinsippet mener ansvaret 

bør organiseres.  

 
Når foreldres holdninger og praksiser skal studeres med utgangspunkt i empiri, må analysen 

omfatte både hva som får foreldrene til å handle slik de gjør, og måten de gjør det på.  
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Funn i dette kapittelet tyder på at foreldrenes klassebakgrunn ikke er avgjørende for hvor mye 

de involverer seg i sønnens skolegang og utvikling. At graden av involvering ikke varierer 

med foreldrenes klassebakgrunn er et viktig funn, men kanskje enda viktigere er måten 

foreldre involverer seg på. Et eksempel som illustrerer dette er at foreliggende studier 

konkluderer med at foreldres oppfølging av lekser er den formen for involvering som har 

svakest sammenheng med elevers faglige utvikling (Hill & Tyson, 2009; Fan & Chen, 2001). 

Den svake sammenhengen antas å være et resultat av at noen foreldre følger opp barn og 

unges skolearbeid på måter som ikke fremmer motivasjon og lærelyst. Dette eksempelet 

illustrerer at måten foreldre involverer seg på kan ha større betydning for unges prestasjoner i 

skolen, enn hvor mye de involverer seg.  

 

Så langt i analysen har ikke det empiriske materialet reflektert store variasjoner i måten 

foreldrene forholder seg til sønnens skolegang og utvikling. Jeg har derfor i liten grad koblet 

empiriske funn til teoretiske begreper. I neste kapittel vil jeg undersøke om foreldrenes 

klasseposisjon er avgjørende for måten de involverer seg på. Mange av foreldrenes praksiser 

har tydelig sammenheng med klasse. I den avsluttende delen av analysen vil teoretiske 

perspektiver i større grad benyttes for å forstå og forklare sammenhengen mellom foreldrenes 

klasseposisjon og praksiser for involvering.  
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7 Praksiser som uttrykk for investering  

Er foreldres klasseposisjon avgjørende for praksiser de benytter for å investere i barn og 

unges utvikling og fremtid?  

Spørsmålet som stilles i dette kapittelet handler om hvordan foreldre investerer ressurser som 

kan legge føringer for hva unge oppnår i skole – og utdanningssystemet. Jeg vil ta 

utgangspunkt i foreldrenes beskrivelser av praksiser og handlinger de benytter som har til 

hensikt å støtte opp om sønnens læringsprosess og utvikling, og undersøke om foreldrenes 

beskrivelser av egne praksiser varierer med hensyn til klasse. Investeringspraksiser kan 

forstås som metoder og strategier foreldre benytter for å investere i sønnens 

utviklingsprosess. Denne investeringen handler om å styrke hans fremtidsmuligheter i et 

samfunn som i økende grad preges av konkurranse i utdanningssystemet og arbeidslivet.  

 

Foreldrenes beskrivelser av egne praksiser og hverdagslige gjøremål kan reflektere sider ved 

foreldrenes erfaringer og deres tanker om hva som er viktig for sønnens utvikling og fremtid. 

Praksiser som dette omfatter støtte til lekser og skoleoppgaver, og handlinger som har til 

hensikt å styrke sønnens skoleprestasjoner, måten foreldrene søker å motivere sønnen i 

skolearbeid, og hva de legger mest vekt på i læringsprosesser. I første del av analysen ble det 

tydelig at foreldre, uavhengig av klasse, mener skole og utdanning er viktig for sønnens 

fremtid. Samfunnets vektlegging av kompetanse og kunnskap kan ha ført til at krav som 

stilles på samfunnsnivå, til foreldre som ønsker å styrke sine barns fremtidsmuligheter, 

intensiveres. Dette kan ha påvirket foreldres investeringspraksiser. En analyse av foreldres 

praksiser med henvisning til klasse innebærer å forstå foreldrenes relasjon til ressurser som er 

ulikt fordelt, og hvordan dette påvirker deres handlingsrom og muligheter. Familiens 

ressurssituasjon kan forstås som en referanseramme og et utgangspunkt for praksiser og 

handlinger. For å synliggjøre slik variasjon vil jeg også trekke frem utfordringer og 

begrensninger som preger foreldregruppenes beskrivelser av hverdagen.  

Avslutningsvis vil jeg drøfte hva som former foreldrenes praksiser, og hvordan ulike 

praksiser kan påvirke hva barn og unge oppnår i skole – og utdanningssystemet. Det 

empiriske materialet begrenser seg kun til informantenes fortellinger, altså foreldrenes 

beskrivelser av egne handlinger og praksiser, ikke konkrete observasjoner. Det innebærer at 

det er knyttet større grad av usikkerhet til funn i denne delen av analysen.  
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7.1 Middelklassen - Lærelyst, interesse og innsats  

Det store flertallet av middelklasseforeldrene er opptatt av at læring og kunnskapsutvikling 

skal være givende, berikende og bidra til personlig utvikling. Det middelklasseforeldrene 

legger mest vekt på er at sønnen skal gjøre en innsats og utnytte sitt potensial. Foreldrenes 

beskrivelser reflekterer at å utnytte sitt potensial ikke handler om å imøtekomme krav 

utenfra, men være uttrykk for indre motivasjon. Læring og kunnskapsutvikling beskrives som 

mål i seg selv, og ikke kun som middel for å styrke faglige prestasjoner. Et stort flertall 

uttrykker at så lenge sønnen klarer seg godt på skolen, er det ikke så viktig at han daglig har 

gjort alle leksene. Foreldrene forteller at de ønsker å gi sønnen frihet til å selv ta ansvar for 

skolearbeidet. At sønnen får gode karakterer beskrives ikke som et mål så lenge de opplever 

at han har gjort en ordentlig innsats.  

 

Vi får ingen tilbakemelding om at han ikke gjør lekser, og det er greit nok, og 

karakterene er helt sikkert ikke i toppskiktet, men han har gjort nok. 

 Far, middelklasse 

 

Det er ikke viktig for meg at han, sånn får toppkarakterer, men det er viktig at han 

har gjort så godt han kan, og hvis han har virkelig, hvis jeg ser at han, og det skjer 

innimellom, at han virkelig har jobbet og du, også får du en treer da eller noe sånn, 

det er helt greit! Det spiller ingen rolle, men du, han må ha gjort noe, å subbe 

gjennom det syns jeg er leit. Det er viktig for meg. 

Mor, middelklasse 

 

Jeg er temmelig avslappet. Det finns helt sikkert foreldre som er mere ambisiøse 

for sine barn, folk som passer bedre på og sørger for at de kommer... at de skiller 

seg ut og kommer oppover, men det ... der er vi for slappe.  

Far, middelklasse 

 

Det kan jo ikke være sånn at han skal være redd for å komme hjem med en dårlig 

karakter. Så lenge vi ser at han har gjort en innsats så er det bra nok for oss. Og, 

det skal jo liksom, det skal jo være gøy også, å lære noe. Hvis ikke blir jo liksom 

hele poenget borte... 

Mor, middelklasse 

 

Det er jo veldig høye krav, sånn i skolen nå for tida. Og det kjenner jo han på og, 

sånn som alle andre. Og det, det er jo sånn at, for oss da, det å lære noe nytt skal jo 

være en positiv ting. Du skal jo ikke bare pugge leksene fordi du skal få god 

karakter på den prøven, det skal jo være fint å lære noe nytt og. Det er viktig, det 

at man har det fint mens man holder på, og at det ikke er mer stress enn det er gøy. 

Far, middelklasse 
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I praksis blir denne holdningen tydelig ved at foreldrene gir uttrykk for at de ikke regulerer 

hva sønnen skal bruke tid på etter skoletid. Foreldrene forteller at de tidligere i skolegangen 

regulerte leksearbeidet mer, men at de mener sønnen er selvstendig nok til å ta større del av 

dette ansvaret på ungdomskolen. Middelklasseforeldrene forteller at de gir sønnen stor grad 

av autonomi og frihet til å styre tiden sin selv. Til tross for at foreldrene er opptatt av å gi 

sønnen frihet og egenansvar beskriver flere at de syns det er viktig å vise interesse 

skolearbeidet, og være tilgjengelig hvis sønnen har behov for hjelp.  

 

På spørsmål om foreldrenes erfaring med leksehjelpstilbud uttrykker middelklasseforeldrene 

gjennomgående et ønske om at sønnen skal arbeide med lekser hjemme. Ønsket begrunnes 

med et behov for kontroll over oppgaver som utføres, og oversikt over hva han lærer på 

skolen. Mange forteller at de snakker mindre om skole hjemme hvis sønnen har gjort lekser i 

skoletiden, og at de i slike tilfeller opplever å få mindre innsikt i hans skolehverdag. Å hjelpe 

til med lekser beskrives som en hyggelig aktivitet som styrker foreldrenes relasjon til sønnen. 

Gjennom å hjelpe til med lekser får de innsikt i de faglige sidene ved sønnens skolehverdag, 

og mulighet til å uttrykke interesse og engasjement for det som skjer på skolen.  

 

Vi syns jo det er, det er liksom noe med at skolen er så klare på at selv om de går 

på leksehjelp så er det vårt ansvar å passe på at de får gjort det, så da må vi følge 

det opp hjemme likevell, og da er jo egentlig ungene, hvis de har sittet to timer på 

skolen og gjort lekser, også skal vi hjem og se på det da tenker jo de «jammen, 

dette har jeg jo gjort!» så da blir det litt dobbelt opp og ikke så... ikke så hyggelig 

ettermiddag da, så... også har man jo litt mer kontroll på det når man sitter på 

kjøkkenbordet etter middag for eksempel. Også er det jo fint for oss å hjelpe til og 

se hva de lærer om nå og sånn  

Mor, middelklasse 

 

Ja, han har vært med på det, tidvis, men da følte jeg at vi mistet kontrollen. Og det 

det, det fungerte greit, men vi vi mistet kontrollen som foreldre. Sånn på hva han 

har gjort og ikke gjort. Både hva han lærer på skolen og hva han har gjort av 

lekser. Liksom det der å prate rundt leksene med han ble borte.  

Far, middelklasse 

 

Men ja, altså ofte er det sånn at han har gjort leksene sine på skolen, ofte i timen 

og da har han forholdsvis lite å gjøre hjemme så vi har selvfølgelig også en 

manglende mulighet for kontroll når de har gjort leksene på skolen.  

Far, middelklasse  
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Det er jo det at det er hyggelig å hjelpe til da. Også... da får vi jo vite litt mer om 

hva de lærer og forskjellige fag og hva de har om i timen og sånn. Så... vi syns vel 

det er best at han gjør leksene her hjemme. 

Mor, middelklasse 

 

Middelklasseforeldrene uttrykker et eksplisitt behov for kontroll. Kontrollbehovet er ikke i 

tråd med foreldrenes vurdering av ansvarsfordelingen mellom skole og hjem. Bakgrunnen for 

dette kan være at flere foreldre i denne gruppen begrunner ansvarsfordelingen med et 

rettferdighetsprinsipp. Foreldrenes synspunkter viser at de i stor grad forstår seg selv som 

kilde til sønnens kunnskapsutvikling, og en ressurs han kan benytte i skolearbeidet. 

Middelklasseforeldrene forteller at de syns det er positivt å kunne støtte sønnen hvis han 

opplever utfordringer i læringsprosessen, og bidra med faglig relevant kunnskap i 

skolearbeidet. I middelklasseforeldrenes beskrivelser av episoder hvor sønnen har opplevd 

utfordringer, er heller ikke deres praksiser en direkte refleksjon av måten de tolker 

ansvarsfordelingen mellom skole og hjem. Flere forteller at de har vært nødt til å ta på seg 

større del av ansvaret for opplæringen selv, fordi skolen i mangel på ressurser ikke har evnet 

å forvalte dette ansvaret på en god måte. Dette kan tolkes som at middelklasseforeldrene 

mener opplæring i prinsippet er skolens ansvar, men at de i praksis tar større del av ansvaret 

for opplæringen selv hvis de mener det er nødvendig. Enkelte foreldre forteller at de opplever 

at lærere og skoleledelse er enige med dem i at skolen ikke alltid har kapasitet til å ta det hele 

og fulle ansvaret for opplæringen. Flere av foreldrene i middelklassen viser også til at de ville 

ha tatt større del av dette ansvaret selv, hvis det hadde vært behov for det.  

 

Jeg syns det skal være skolens ansvar, men så tror jeg faktisk at det er vi som 

faktisk må gjøre det... i praksis. Fordi systemet funker ikke. 

 Far, middelklasse 

 

Vi ville ha gjort mer for å støtte ham hvis han sleit, vi hadde nok da prøvd å få han 

inn på en mer strukturert bane hjemme. 

Mor, middelklasse 

 

Et stort flertall av disse foreldrene beskriver konkrete teknikker og strategier de benytter for å 

støtte opp om sønnens faglige utvikling. En mor forteller at sønnen får bedre karakterer hvis 

hun har hjulpet ham med å forberede seg til prøver eller har støttet ham i arbeid med 

skoleoppgaver. Denne moren lærer sønnen konkrete teknikker og læringsstrategier som 

fremmer sønnens kunnskapsutvikling. Et annet foreldrepar i middelklassen forteller at sønnen 

deres ønsker å bli advokat og at de opplever ham som svært ambisiøs. Foreldrene forteller at 
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sønnen har høye forventninger til seg selv, men hans innsats og prestasjoner er ikke alltid i 

tråd med hans ønsker for fremtiden. 

 

Ja, jeg prøver å hjelpe til, vi ser jo helt klart en forskjell, på for eksempel sånn helt 

rene prøver hvor du skal... historie for eksempel, hvor du skal lære noe, det er 

forskjell på en eller to karakterer. Jeg vet at det er innmari gammeldags, men jeg 

mener at man lærer bedre hvis man skriver notater for hånd når man leser en tekst, 

og det må ikke være mye, bare stikkord mens man leser og så lese gjennom 

stikkordene dine.  

Mor, middelklasse 

 

Jeg hører at han har noen ambisjoner i livet, og så prøver jeg å minne ham om at, 

ja men hvis det er de ambisjonene du har, så er du nødt til å gjøre en innsats, og 

forklare han at de ambisjonene du har i livet de, så det er vel mer sånn at... Koble 

det til hverdagen. For det kan godt hende at du har ambisjoner om å bli advokat, 

men hvis du aldri har lyst til å gjøre leksene dine så... henger de to tingene ikke 

sammen, for det er jo en lang og tøff utdannelse. 

Far, middelklasse 

 

Et foreldrepar forteller at de har gjort en avtale med sønnens lærer om at hun skal sende en 

oppdatering på sønnens faglige progresjon, med konkrete tilbakemeldinger på hva han gjør 

bra og hva han bør arbeide mer med. De forteller at tilbakemeldingen fra læreren har hatt 

«helt urimelig stor effekt» og at han har fått bedre karakterer i flere fag. Tilbakemeldingen 

foreldrene får av læreren gjør dem bedre i stand til å kunne støtte opp om sønnens 

kunnskapsutvikling og hjelpe han med å forbedre sine skoleprestasjoner.  

Et gjennomgående trekk i denne foreldregruppens beskrivelser er at de er opptatt av å gi 

sønnen ros, støtte og oppmuntring i skolearbeidet. Et stort flertall mener dette er en 

forutsetning for at sønnen skal gjøre en innsats, og de ønsker å synliggjøre det sønnen får til.  

Vi tenker jo at motivasjon handler om å, liksom få skryt for noe du har gjort som 

er bra, nederlaget blir liksom så stort hvis du ikke klarer de målene du setter deg 

da. 

Mor, middelklasse 

 

Og vi ser jo hvor viktig det er på jobb, det å få positive tilbakemeldinger fra 

kollegaer, og at andre skryter av den jobben du har gjort. Det er jo sånn.. det er jo 

det som funker. Du får jo ikke lyst til å jobbe med noe hvis ingen, liksom ser.. 

Eller... det å vise at «Jeg ser at du har gjort en innsats» liksom. Det er jo 

kjempeviktig! 

Far, middelklasse 
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Et foreldrepar forteller at til tross for at de ønsker å uttrykke en positiv holdning til skolen og 

stille seg bak læreres avgjørelser, har de ved enkelte anledninger opplevd dette som 

utfordrende. Dette foreldreparet har hatt problemer med å støtte opp om skolens praksiser og 

holdninger ovenfor sønnen i tilfeller hvor disse ikke har vært i tråd med deres egne. Dette 

gjelder særlig i forhold hvor de vurderer skolens praksiser som lite motivasjonsfremmende. 

Foreldrene beskriver en episode hvor elevene i sønnens klasse skulle få en premie hvis de 

ikke fikk anmerkning frem til sommeren. Fra skolens side var denne strategien ment å støtte 

opp om elevenes motivasjon og innsats.  

 

Noen ganger så gjør skolen så rare ting som er vanskelig for oss å forsvare på en 

måte... de tar, liksom, de tar noen valg som ikke vi helt skjønner og som vi må stå 

å være lojale til, når det strider så mot det vi står for kanskje... 

Mor, middelklasse 

 

Ja, hvis du går av med en... en stor premie for å ikke få anmerkninger fram til 

sommeren, også får du en anmerkning, ikke sant? Også får du ikke den store 

premien som du har gleda deg til... så blir det nesten også en straff... i stedet for at 

det skal være noe positivt som liksom de skal klare å få til. 

Far, middelklasse 

 

Både i dette tilfellet, og andre episoder, beskriver disse foreldrene at det har vært vanskelig å 

stille seg bak skolens praksiser, fordi de mener dette ikke bidrar til økt motivasjon og 

mestringsfølelse. Begge foreldrene jobber i ledende stillinger, og gir tydelig uttrykk for at de 

aldri ville benyttet en slik strategi ovenfor egne ansatte. Foreldrenes historie reflekterer at det 

er viktig for dem at sønnen får en følelse av mestring, og at lærerne gir ham ros og 

oppmuntring i læringsaktiviteter. Foreldrene uttrykker også at de oppfatter sønnens lærere 

som lite trofaste mot skoleledelsen. De forteller om foreldremøter hvor lærerne klager på 

manglende ressurser, at de er overarbeidet, og at de snakker negativt om positive tiltak 

skoleledelsen har iverksatt fordi dette fører til mer arbeid for dem. Foreldreparet uttrykker en 

reell bekymring for at sønnens lærere ikke behandler elevene på en god måte. De mener 

lærernes holdning, både overfor foreldre og elever i klassen, kan påvirke motivasjon og 

lærelyst i en negativ retning: 
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Altså rektor kan jo stå å snakke om det på innledning til foreldremøte, også 

kommer vi inn i klasserommet etterpå og så stønner læreren over det rektor har 

stått og sagt. Og det sier jo noe om læreren, men det sier jo kanskje også noe om 

ledelsen på skolen og. Når man har, når man har folk som tillater seg å gjøre sånt 

da. Så det, det nå siste møte så meldte jeg fra til inspektøren. I etterkant av møtet 

(...) Så da sa jeg ifra til henne og ga eksempler på det, for da hadde, da var læreren 

liksom, nesten kjefta på oss som foreldre og vi var slappe og late, og hvor 

glemsomme ungene våre var og sånn. Også tenkte, vi satt bak der og skjønte ingen 

ting. Også tenkte vi liksom at hvis de snakker sånn her til oss, hvordan snakker de 

til ungene våre da liksom? 

Mor, middelklasse 

 

7.2 Arbeiderklassen – Resultatorientering og ytre krav 

Langt flere av foreldrene i arbeiderklassen uttrykker eksplisitt at det er viktig for dem at 

sønnen presterer godt på skolen og får gode karakterer. Utgangspunktet for dette ønsket 

begrunnes med at gode karakterer har avgjørende betydning for sønnens fremtid. Disse 

foreldrene gir tydelig uttrykk for at de ønsker at sønnen skal lykkes, både nå og videre i 

utdanningssystemet. På spørsmål om hvor viktig det er at sønnen får gode karakterer 

uttrykker arbeiderklasseforeldrene eksplisitt en resultatorientert holdning: 

 

Det er klart det er viktig for oss at han får gode karakterer, det er jo det. Og det 

sier jeg til han og, så han... vi prøver jo å være bevisst på det. 

Mor, arbeiderklasse 

 

Det tror jeg, at hvis vi hadde hatt en sønn som var en skikkelig skole-looser, da 

hadde vi definitivt hatt problemer med det, det tror jeg. Vi håper nok at han gjør 

det så bra at han kan få seg en utdannelse, og at han kan ha et yrke og studere. 

Far, arbeiderklasse 

 

Og vi ser jo det nå, hvor viktig det har vært for han å få bra karakterer for å 

komme inn på den linja på videregående. Og det er jo ikke sånn at det blir mindre 

viktig med åra, det blir jo bare viktigere og viktigere det, hvis han har lyst til å få 

seg en ordentlig utdannelse og klare seg bra, da er han jo bare nødt til å jobbe på. 

Mor, arbeiderklasse 

 

Enkelte foreldre i arbeiderklassen beskriver lekser som en plikt, og som et arbeid sønnen skal 

og må gjøre for å klare seg godt i skolen. I disse foreldrenes fortellinger handler lekser om 

disiplin, og flere uttrykker at det er viktig at sønnen følger opp skolens og lærernes krav og 

forventninger.  
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Så jeg må jo bli sinna på han, det er jo veldig dårlig holdninger! For du må 

gjennom, akkurat som alle andre så må du gjennom. Det er ikke alle ... jeg likte 

heller ikke nynorsk, skjønner du? Det er jo noen fag som ikke har vært så ålreite, 

men vi kan ikke tenke at «nei, det gidder jeg ikke å jobbe med», skjønner du? Ikke 

sant, så det har heller blitt litt sånn nå, nå da. Sånn atte, vi har gått noen runder der 

da, med lekser, at det er faktisk en plikt, og du må lære deg ting som du ikke liker, 

sier jeg da. Bare, noen ganger så er det bare sånn. 

Mor, arbeiderklasse 

 

Det er jo det som er jobben hans, og da kan det jo være det samme om han 

glemmer å rydde rommet eller ta ut søpla, og det er jo viktig at vi forklarer han 

det, at den viktigste jobben din er å gjøre lekser og hvis du skal ha lommepenger 

så er du nødt til å gjøre leksene dine, sånn er det bare. 

Far, arbeiderklasse 

 

Et stort flertall av foreldrene i arbeiderklassen beskriver rammer og reguleringer de har 

innført i hverdagen som legger føringer for sønnens fritid. Enkelte har innført regler om at 

sønnen skal gjøre lekser rett etter skoletid, andre har innført sanksjoner som at sønnen ikke 

får dra på fritidsaktiviteter eller være sosial med venner før etter at leksene er gjort. 

Foreldrenes skildringer bærer preg av at de opplever utfordringer i forbindelse med sønnens 

lekser. Mange gir tydelig uttrykk for at det var lettere å hjelpe til med lekser på lavere 

klassetrinn da sønnen var yngre. Enkelte foreldre forteller at sønnens lekser har blitt så 

utfordrende at det påvirker miljøet hjemme negativt. Et foreldrepar forteller at de har tatt 

kontakt med sønnens lærer og uttrykt ønske om tilbakemelding hvis sønnen ikke har gjort 

lekser, eller stiller dårlig forberedt til undervisning. 

 

Ja, det er ganske forsurende, ja på familien, rett og slett, det hadde vært et helt 

annet miljø hjemme hvis ikke vi hele tiden måtte mase ... fordi at ungene vil ikke 

bli mast på med lekser, de blir sure for at de blir mast på, også blir vi sure for at de 

ikke gjør det, også blir alle bare sinte og sure. Og altså, vi blir stressa for at vi ikke 

får ungene til å gjøre lekser. Også ødelegger det, istedenfor at vi hadde gjort noe 

positivt sammen. (...) det er jo greit at de har noe av og til hvis du har en oppgave 

eller noe sånt, men det at du har noe hver bidige dag ... 

Mor, arbeiderklasse 

 

Ja, eller ja, jeg tok opp det med læreren, jeg husker ikke når det var, om det var på 

foreldresamtale eller snakket med de om at ... ba om at jeg fikk en melding eller 

noe sånt hvis ikke, eller hvis det var dårlig med leksegjøring, sånn at, for det var 

ikke så godt å vite om han sa riktig eller ikke.  

Mor, arbeiderklasse 
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Mye mer før, nå er det ikke mye vi kan hjelpe til med lekser lenger. Men tidligere 

var det jo sånn hver eneste uke. 

Far, arbeiderklasse 

 

Og med den utdanninga jeg har, så stiller jeg... det er null jeg kan hjelpe til med. I 

språk har jeg ikke nubbsjans og sånn er det med det meste... 

Far, arbeiderklasse 

 

Et stort flertall av disse foreldrene opplever å ikke ha tilstrekkelig kompetanse til å støtte 

sønnen i skolearbeidet på grunn av manglende faglig relevant kunnskap om det sønnen lærer 

på ungdomstrinnet. Manglende kunnskap om det faglige som formidles i skolen blir et hinder 

for disse foreldrene, selv om de ønsker å støtte og hjelpe sønnen med skolearbeid. Flere av 

disse foreldrene opplever det også som vanskelig å følge med på krav og forventninger som 

formidles i skolen.  

 

Historiene til foreldrene i arbeiderklassen bærer preg av at de benytter helt andre metoder for 

å støtte opp om sønnens motivasjon, sammenlignet med foreldrene i middelklassen. I denne 

foreldregruppen beskrives ikke ros og oppmuntring som motivasjonsfremmende strategier i 

seg selv. Ros og oppmuntring er knyttet til bestemte mål som gode faglige prestasjoner, og 

ikke som utgangspunkt for å stimulere sønnens interesse for det faglige. Foreldrenes 

skildringer preges av at de setter klare og tydelige grenser.  

 

Altså han sa jo hjemme at han ikke hadde noe særlig lekser og .. eh, ja, vi brukte 

jo liksom det som et krav for at han skulle få gå på fotball og hvis vi skulle kjøre 

han dit så måtte han ha gjort leksene.  

Mor, arbeiderklasse 

 

Vi maser mye om at «nå må du gjøre lekser» og sånn. Men om det nytter, det 

spørs... 

Far, arbeiderklasse 

 

Et foreldrepar forteller at sønnen en periode fikk mer lommepenger hvis han var flink til å 

gjøre leksene sine og fikk gode karakterer. Foreldrene forteller at selv om sanksjoner er 

innført, opplever de ikke at dette forsterker sønnens arbeidsinnsats. En far forteller at han er 

usikker på hvilken strategi som hensiktsmessig for å motivere sønnen til økt innsats i 

skolearbeidet. Han opplever at sønnen har mye selvtillit, og mener at hvis han ikke får så mye 

ros og skryt kan dette føre til at han jobber mer med skolearbeidet. Denne faren mener at 
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usikkerhet og dårlig selvtillit før tester og prøver bidrar til økt innsats, som resulterer i bedre 

prestasjoner: 

 

Det ikke er sikkert at han skal ha så mye skryt. Det kan godt være at man skal si at 

«ja, men du klarer enda bedre», det er jo, ja... for de har jo ikke dårlig selvtillit, 

sånn gutter på den alderen, de har jo masser av selvtillit! (...) Dem som klarer seg 

best er faktisk dem som tror det går dårlig, dem som ikke har sånn, altså dem som 

klarer seg best her i livet er ikke dem som får masse skryt eller har masse tro på 

seg selv.  

Far, arbeiderklasse 

 

Til tross for denne holdningen forteller faren at han også gir sønnen skryt, men forteller at 

han er usikker på hvilken motivasjonsstrategi som fungerer best. Det er viktig å legge til 

grunn at denne farens hensikt er at sønnen skal gjøre en innsats og prestere godt på skolen, og 

at mindre ros og skyt vil føre til at sønnen øker sin innsats, og opplever sterkere 

mestringsfølelse når han får gode resultater. 

 

Gjennomgående uttrykker foreldrene i denne gruppen et ønske om at sønnen skal gjøre mer 

av skolearbeidet i skoletiden, slik at dette ikke påvirker hverdagslivet i familien. Historiene til 

foreldrene i denne gruppen avspeiler et ønske om at skolen skal ta mer ansvar for sønnens 

kunnskapsproduksjon og læring, men foreldrene opplever at leksehjelpstilbudet ikke er 

organisert på en konstruktiv måte. Samtlige foreldre i denne gruppen har negative erfaringer 

med leksehjelp: 

 

Men vi så vell at det var, at det var litt sånn så som så i forhold til at de har en 

assistent på tretti stykker, det var liksom ikke... det blir ikke noe bra. 

Mor, arbeiderklasse 

 

Det der var det jo forferdelig, de setter jo inn vikar til det, så der var det gjerne de 

som ikke gjør det veldig bra på skolen da, så det ble veldig mye tull husker jeg. 

Jeg er egentlig ikke innforstått med åssen, om de har det tilbudet for dem lenger, 

det vet jeg ikke... 

Mor, arbeiderklasse 

 

I situasjoner hvor sønnen har opplevd utfordringer forteller foreldrene at de har tatt kontakt 

med sønnens lærer. Å ta større ansvar for opplæringen selv er ikke et tema i denne 

foreldregruppens beskrivelser. Flere av foreldrene i denne gruppen forteller at de har tatt 

kontakt med sønnens lærere hvis de har opplevd at skolen ikke har møtt hans utfordringer på 
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en forsvarlig måte, men beskriver ikke at de har tatt, eller ville tatt, større del av ansvaret for 

opplæringen selv.  

 

7.3 En kort oppsummering 

Hovedinntrykket i denne delen av analysen viser at foreldrenes praksiser varierer med hensyn 

til klasse, til tross for at alle foreldrene i utvalget forstår hvilken verdi skole og utdanning har 

i unges liv.  

 

Foreldrene i middelklassen har en mer avslappet holdning til sønnens lekser og 

skoleprestasjoner. De ønsker å gi sønnen stor grad av autonomi og frihet til å styre arbeid 

med skoleoppgaver selv. Denne foreldregruppen er opptatt av at å lære skal være givende og 

positivt. At interesse og lærelyst står sentralt i middelklasseforeldres holdning til læring og 

utvikling, bekreftes også i foreliggende studier (Aarseth, 2014). Middelklasseforeldrene 

motiverer sønnen ved å rette oppmerksomhet mot innsats til fordel for prestasjoner, og 

benytter aktivt ros og oppmuntring. Foreldrene forteller om konkrete teknikker og strategier 

de bruker for å støtte sønnen i skolearbeidet.  

 

Foreldrene i arbeiderklassen har gjennomgående en tydeligere resultatorientert holdning, 

hvor arbeid og innsats er ment å resultere i sterke faglige prestasjoner. Foreldrene mener 

sønnens karakterer i skolen har avgjørende betydning for hans muligheter i fremtiden. Denne 

foreldregruppen styrer og regulerer sønnens fritid, og har innført rammer og regler som 

strukturerer hverdagen rundt sønnens skolearbeid. Manglende kunnskap og faglige ressurser 

blir et hinder for disse foreldrene, selv om de ønsker å hjelpe sønnen med lekser. Foreldrene 

ønsker derfor at skolen skal ta mer ansvar for sønnens læringsutvikling, men opplever ikke at 

leksehjelp fungerer.  

 

7.4 Foreldreinvestering 

Funn i denne delen av analysen viser at foreldrene i middelklassen og arbeiderklassen 

benytter ulike praksiser for å investere i sønnens utvikling og fremtid. Det overordnede bildet 

viser at alle foreldrene i utvalget retter oppmerksomhet mot sønnens behov, men foreldrenes 

praksiser varierer med deres klasseposisjon. 
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Med utgangspunkt i teoretiske kategorier vil jeg videre drøfte hvordan foreldrenes 

klasseposisjon påvirker deres holdninger og praksiser. Jeg vil gi en analytisk beskrivelse av 

hvordan klasseforskjeller kommer til uttrykk i foreldrenes investeringspraksiser med 

utgangspunkt i variasjon i kulturell kapital og habitus. Jeg vil også trekke frem foreliggende 

studier som bekrefter funn i min analyse, og vise hvordan sentrale funn i analysens første 

kapitler virker sammen med foreldrenes investeringspraksiser.  

 

Etter en gjennomgang av hva som former foreldrenes praksiser, vil jeg vise hvordan 

foreldrenes praksiser kan forstås som uttrykk for klassespesifikke investeringslogikker.  

Med utgangspunkt i slike investeringslogikker vil jeg vise hvordan foreldrenes ressurser og 

klassespesifikke erfaringer kan bidra til å påvirke hva barn og unge oppnår i skole – og 

utdanningssystemet. Dette handler om å forstå hvordan empirisk observerbare forskjeller i 

foreldregruppenes praksiser virker, og hvordan de former barn og unges muligheter og 

livsprosjekter.  

 

7.4.1 Hva former foreldrenes praksiser? 

For å forstå hva som former foreldrenes praksiser må man ta utgangspunkt i meningen slike 

praksiser kan være uttrykk for, og hvordan praksiser kan påvirkes av klassespesifikke 

erfaringer og virkelighetsforståelser. En analyse av foreldrepraksiser med utgangspunkt i 

klasse må også omfatte hvordan ressurser som er ulikt fordelt påvirker foreldrenes 

handlingsrom og muligheter. Ulike praksiser kan være uttrykk for foreldrenes 

ressurssituasjon og kulturelle kapital. Praksiser som dominerer i de to foreldregruppene kan 

også forstås som uttrykk for habitus og mer overordnede klassererfaringer i arbeiderklassen 

og middelklassen.  

 

Sentrale funn i mitt empiriske materiale reflekterer at flere av middelklasseforeldrenes 

praksiser avhenger av ressurser som foreldrene i arbeiderklassen ikke har samme tilgang til.  

Variasjon i kulturell kapital danner slik utgangspunkt for foreldrenes handlingsrom og 

påvirker deres muligheter i investeringsprosesser. Et eksempel som illustrerer dette er måten 

foreldre middelklassen overfører ressurser til sønnen. Utvikling av teknikker og strategier 

som fremmer læring og kunnskapsutvikling, tilbakemeldinger fra lærere om hva sønnen bør 

arbeide mer med, og å koble arbeidsinnsats til hans ønsker for fremtiden, viser hvordan 

foreldrene i middelklassen aktivt anvender kulturell kapital i investeringsprosesser.  
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Variasjon i kulturell kapital gjenspeiles også tydelig i arbeiderklasseforeldrenes beskrivelser 

av utfordringer og begrensninger som påvirker hverdagslivet. Manglende faglig relevant 

kunnskap om det som læres i skolen fører til at flere av disse foreldrene ikke har mulighet til 

å støtte opp om sønnens lekser og skolearbeid slik de ønsker. I historiene til foreldrene i 

middelklassen tematiseres ikke lekser eller støtte til skolearbeid som en utfordring i 

hverdagen. Dette kan være fordi foreldrene i denne gruppen har flere kunnskapsmessige 

ressurser som resultat av at de selv har tatt høyere utdanning. Denne variasjonen kan også 

være en konsekvens av at foreldrene i middelklassen ikke regulerer sønnens lekser i like stor 

grad som arbeiderklasseforeldrene.  

 

Begrensninger og utfordringer som påvirker arbeiderklasseforeldrenes muligheter for 

involvering formes ikke kun av deres kunnskapsgrunnlag, men også av deres kjennskap til 

skolen som institusjon. Arbeiderklasseforeldrene opplever det som mer utfordrende å holde 

seg oppdatert på skolens krav, sammenlignet med foreldrene i middelklassen. Bakgrunnen for 

at middelklasseforeldrene opplever dette som lettere, kan være at de har bedre kjennskap til 

forventninger som stilles i skolen, som resultat av egen utdanning. Sannsynligheten for at 

middelklasseforeldrene selv fikk gode karakterer på skolen er også stor. Dette kan ha ført til 

at denne foreldregruppens egne erfaringer om hva som kreves, danner et godt utgangspunkt 

for å forstå krav og forventninger som stilles til i skolen. Det kan tenkes at flere av 

arbeiderklasseforeldrene mangler slike erfaringer fra egen skolegang, men mitt empiriske 

materiale omfatter ikke nok informasjon om foreldrenes egne skoleerfaringer til å si dette 

sikkert.  

 

Foreldrenes beskrivelser av hvordan de håndterer situasjoner hvor sønnen opplever 

utfordringer i skolen, viser tydelig hvordan kulturell kapital skaper et handlingsrom og 

påvirker foreldrenes muligheter. Middelklasseforeldrene beskriver at de har tatt, eller ville 

tatt, større del av ansvaret for sønnens faglige utvikling selv. Å ta større del av ansvaret for 

sønnens kunnskapsutvikling selv, tematiseres ikke i beskrivelsene til foreldrene i 

arbeiderklassen. Denne foreldregruppen viser til at de har tatt, eller ville tatt, kontakt med 

skolen i slike tilfeller. At foreldrene i arbeiderklassen ikke beskriver at de ville tatt større del 

av ansvaret for sønnens faglige utvikling, innebærer ikke at de mener sønnens eventuelle 

utfordringer er mindre viktig. Dette kan forstås som et direkte resultat av at de besitter færre 

skolerelevante ressurser, som er en forutsetning for å ta større del av dette ansvaret selv. 
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Foreldre med høy utdanning har mulighet til å ta mer ansvar for sønnens kunnskapsutvikling, 

mens foreldre med mindre utdanning ikke har samme muligheter til å støtte opp om faglige 

og kunnskapsmessige sider ved opplæringen. Mengde og sammensetning av kulturell kapital 

former og påvirker metodene og strategiene foreldre benytter for å støtte opp om sønnens 

skolearbeid og læringsprosess. 

 

Gjennomgående ser det ut til at samtlige foreldre i utvalget har negative erfaringer med 

leksehjelpstilbud, men hva foreldrene opplever som negativt varierer og reflekterer 

foreldgruppenes mengde og sammensetning av kulturell kapital. Foreldrene i arbeiderklassen 

ønsker at sønnen skal gjøre seg ferdig med leksene i skoletiden, mens middelklasseforeldrene 

ønsker at sønnen skal gjøre leksene hjemme. Denne variasjonen kan også tolkes som uttrykk 

for habitus, med henvisning til foreldrenes erfaringer fra arbeidslivet og skillet mellom arbeid 

og fritid. Dette er et poeng i Lareaus (2011) analyse av hvordan foreldre i ulike klasser 

forholder seg til skolen. Arbeiderklasseforeldrene har yrker som innebærer tydeligere grenser 

mellom arbeid og fritid sammenlignet med middelklasseforeldrene. Denne gruppens 

erfaringer fra arbeidslivet innebærer gjerne at man er ferdig med arbeidet når arbeidsdagen er 

over. I middelklasseforeldrenes yrker er ikke skillet mellom arbeid og fritid like klart. Flere 

av disse foreldrene har stillinger som krever at de jobber ut over arbeidstiden, på 

ettermiddager og i helger. Foreldrenes erfaringer fra eget liv kan slik danne grunnlag for 

klassespesifikke holdninger til arbeid og fritid, og gjenspeiles i deres holdning til lekser.  

 

Variasjon i foreldregruppenes praksiser og holdning til sønnens lekser kan også være 

konsekvens av en mer overordnet variasjon i holdning til arbeid og innsats, og speile 

foreldrenes erfaringer fra eget liv. Funn i denne delen av analysen viser at enkelte foreldre i 

arbeiderklassen beskriver lekser som en plikt, dette illustrerer en holdning som tradisjonelt 

har stått sentralt i beskrivelser av arbeiderklassen (Bråten, 2014: 200). Å være 

pliktoppfyllende handler om å tilfredsstille ytre krav, og kan oppstå i forhold hvor 

maktforholdene er ujevne. Flere av arbeiderklasseforeldrene befinner seg i deler av yrkeslivet 

hvor graden av autonomi gjerne er begrenset, og hvor arbeidsoppgaver defineres av andre. 

Foreldrenes holdning til lekser kan derfor avspeile deres erfaringskontekst, og være en 

refleksjon av deres erfaringer av skole og jobb som arenaer hvor andre regulerer 

arbeidsoppgavene. Klassemessig ulikhet i holdning til lekser kan være forankret i habitus 

som et system av internaliserte, kroppsliggjorte handlingsmåter og virkelighetsforståelser. 
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Foreldrenes tilnærming til sønnens lekser kan slik forstås med utgangspunkt i en parallellitet 

mellom foreldres erfaringer fra arbeidslivet og hva de vektlegger i sønnens skolearbeid.  

 

Foreldrene i middelklassen beskriver i større grad læring og kunnskapsutvikling som mål i 

seg selv, og ikke kun som et middel for å styrke faglige prestasjoner. Dette kan, på samme 

måte som holdningen blant foreldre i arbeiderklassen, ha sammenheng med habitus. 

Foreldrene i denne gruppen befinner seg i deler av yrkeslivet hvor inspirasjon og motivasjon 

gjerne er en forutsetning for det arbeidet de utfører. Foreldrenes tanker reflekterer at å utnytte 

sitt potensial ikke handler om å svare på andres forventninger eller krav utenfra, men er 

egenmotivert. Måten disse foreldrene oppdrar sønnen sin på reflekterer slik erfaringer fra 

deres egne liv. Dette kan være uttrykk for en mer overordnet holdning til arbeid, hvor 

interesse og lærelyst står sentralt. Flere av disse foreldrene gir i sine skildringer uttrykk for at 

de er svært engasjert i jobben sin. Holdningen kan slik være uttrykk for deres forståelse av 

egen situasjon, og at interesse står sentralt i arbeidet de utfører. Dette er også et sentralt funn i 

Aarseths studie av foreldreskap i den kulturelle middelklassen, som består av foreldre som 

arbeider med produksjon og forvaltning av kunnskap (Aarseth, 2014: 183).  

 

Foreldrene i arbeiderklassen uttrykker eksplisitt at det er viktig for dem at sønnen får gode 

karakterer. De mener dette har avgjørende betydning for hans muligheter i fremtiden. Flere 

steder i den internasjonale forskningslitteraturen beskrives middelklasseforeldre som svært 

opptatt av at barna deres utmerker seg, og at de skiller seg ut sammenlignet med jevnaldrende 

(Gilles, 2005; Lareau, 2011). Middelklasseforeldrene i min undersøkelse uttrykker ikke en 

slik holdning eksplisitt. De legger vekt på at sønnen gjør en innsats, men deres historier 

indikerer ikke at de stiller strenge krav til konkrete faglige prestasjoner, eller at de er opptatt 

av at sønnen utmerker seg sammenlignet med jevnaldrende. At foreldrene i middelklassen 

ikke eksplisitt uttrykker en resultatorientert holdning, innebærer imidlertid ikke at de er 

likegyldige til sønnens faglige prestasjoner. Middelklasseforeldrenes beskrivelser av 

praksiser som har til hensikt å støtte opp om kunnskapsproduksjon og faglig utvikling 

gjenspeiler dette. Det er stor sannsynlighet for at et resultat av orientering rettet mot innsats 

fører til at disse ungdommene presterer godt faglig. Dette indikerer at samtlige foreldre i 

utvalget er opptatt av at sønnen gjør det bra på skolen, og at variasjonen reflekterer at 

foreldrene i de to gruppene retter oppmerksomhet mot faglige prestasjoner i ulik grad.  
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Variasjon i praksiser som uttrykk for hva foreldrene mener det er viktig å regulere, kan 

forstås med henvisning til ulik arbeidssituasjon og autonomi i de to foreldregruppene, men 

også i relasjon til krav som formidles på samfunnsnivå. Første del av analysen viste at 

foreldrene i middelklassen vektlegger sønnens interesser og preferanser som motivasjon for å 

ta utdanning i fremtiden. Foreldrene i middelklassen ønsker ikke å legge føringer for sønnens 

valg av utdanning, og mener dette er noe han bør finne ut av på egenhånd. Foreldrene i 

middelklassen er gjennomgående mer opptatt av å gi sønnen individuell frihet. At 

middelklasseforeldre er opptatt av å formidle til sønnen at han selv må ta ansvar for egen 

utdanning, kan være resultat av en mer overordnet diskurs i dagens samfunn, nemlig at 

graden av individualisering står sterkt. Økt grad av individualisering i moderne samfunn, som 

konsekvens av et mer kunnskapsorientert samfunn, trekkes frem i flere samfunnsdiagnostiske 

teorier (Giddens, 1991; Bauman, 2000). Resultatstyringen som fulgte med innføring av 

Kunnskapsløftet medførte også økt vektlegging av elevstyrte aktiviteter, og styrket elevers 

individuelle ansvar.  

 

Første del av analysen viste at bekymringer preger arbeiderklasseforeldrenes tanker om hva 

slags utdannelse sønnen bør ta. Dette former deres innstilling til sønnens fremtid, og påvirker 

deres praksiser. Et stort flertall av foreldrene i denne gruppen er opptatt av at sønnen skal ta 

en utdannelse som fører til at han får seg en jobb. Uroen disse foreldrene kjenner på kan 

derfor forklares med henvisning til trekk i dagens arbeidsmarked. Det overordnede bildet 

reflekterer en instrumentell tilnærming til utdanning, hvor målet er å få en jobb og en trygg 

posisjon i arbeidslivet. Ingen av disse foreldrene beskriver utdannelse som kilde til personlig 

vekst, og bakgrunnen for dette kan være at denne foreldregruppen kan mangle slike 

erfaringer fra egen skolegang. At arbeiderklasseforeldrene bekymrer seg for sønnens fremtid, 

har slik jeg ser det sterke bånd til foreldrenes habitus. Bourdieus klassebegrep er 

kontekstavhengig og relasjonelt; individer erfarer verden fra en bestemt plassering i det 

sosiale rom, og avhenger av plassering i forhold til andre. Dette skaper ulike livsvilkår som 

inkorporeres som kroppslige disposisjoner, og er forutsetning for meningsfulle handlinger. 

Foreldres praksiser avhenger av deres forståelse av hvem de er, og reflekterer deres 

plassering i en større sosial struktur. Ball referer til dette som «social structures in the head» 

(Ball et al. 2004: 495). Habitus avhenger her av variasjon i kulturell kapital. Mye kan tyde på 

at disse foreldrene er mer eller mindre bevisst på at de mangler ressurser sammenlignet med 

andre foreldre. Og at de forstår slike ressurser som helt avgjørende for å investere i sønnens 

fremtid. Til tross for at foreldrene i liten grad uttrykker dette eksplisitt, gir deres skildringer 
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inntrykk av at de er klar over at andre foreldre har flere fordeler og ressurser, som gjør dem i 

stand til å investere i barnas fremtid på en annen måte enn dem selv. Bekymringene som 

preger arbeiderklasseforeldrenes fortellinger kan slik kobles til habitus, og tolkes som en 

opplevelse av relativ ressursknapphet. Dette er et poeng hos Bourdieu og Passeron (1977: 

226) som viser hvordan foreldre i arbeiderklassen eksponerer seg selv og sine barn for en 

form for selv-elimineringsprosess. Funn i min analyse viser ingen tegn til at 

arbeiderklasseforeldrene på bakgrunn av erfaringer og habitus eliminerer seg selv, eller 

mener skole og utdanning er mindre relevant for sønnens fremtid. Regulering av skolearbeid 

og høye krav til faglige prestasjoner viser dette tydelig. Slike praksiser kan være en 

konsekvens av at foreldrene har en opplevelse av å mangle ressurser sammenlignet med 

andre, og derfor benytter andre metoder og strategier i sine investeringspraksiser. Hvis 

foreldrene i arbeiderklassen ikke opplever at deres praksiser fungerer optimalt kan det å 

mangle ressurser, i en situasjon hvor ressursnivået i befolkningen generelt er høyt, resultere i 

bekymringer og uro. Foreldrenes praksiser viser at de er svært opptatt av å støtte opp om 

sønnens skolegang, og at de forstår det som skjer på skolen som avgjørende for hans 

muligheter i fremtiden. Men metodene og strategiene foreldrene benytter, med henvisning til 

prestasjonsfokus og regulering av skolearbeid, kan tolkes på bakgrunn av måten de forstår 

verden og sin posisjon i en større sosial sammenheng.  

 

Foreldrenes fortellinger reflekterer gjennomgående at alle forstår og har tatt inn over seg krav 

som stilles på samfunnsnivå. Til tross for dette, kan foreldrenes handlinger og praksiser være 

forankret i mer dyptgripende forbindelser til klasse. Dette kan være utgangspunkt for at det er 

brudd mellom hva foreldrene tenker om oppdragelse, og hvordan de faktisk praktiserer dette.  

 

Intensivering av krav som formidles på samfunnsnivå kan ha resultert i et ideal som handler 

om hva som er «riktig måte å være forelder på». Funn i de innledende analysekapitlene viser 

at dette idealet har påvirket foreldre på tvers av klassetilhørighet. Men fordi ressursene som 

kreves for å realisere et slikt ideal er skjevfordelt med hensyn til kulturell kapital, påvirker 

foreldrenes klasseposisjon deres muligheter for investering. Ulike praksiser for investering i 

middelklassen og arbeiderklassen kan være en konsekvens av dette.  

 

For å forstå variasjonen i foreldrenes praksiser er det sentralt å vise til hensikten som ligger til 

grunn for foreldrenes handlinger, altså målet praksisene er ment å resultere i. Samtlige 

foreldre i utvalget har et ønske om at sønnen skal klare seg godt på skolen og få gode 
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resultater. Overordnede trekk i denne analysen kan tyde på at det er større variasjon i 

foreldrenes strategier enn foreldrenes hensikt. Variasjon i foreldrenes handlinger og praksiser 

kan også være et symptom på at foreldrene med lavere utdanningsnivå har tatt til seg og 

forstått viktigheten av utdanning og formell kunnskap, men at de ikke ennå har funnet 

metoden, strategiene eller virkemidlene for å nå målet. Målet er at sønnen skal prestere godt 

på skolen, men praksisene foreldrene i arbeiderklassen benytter for å nå dette målet kan virke 

på en måte som ikke er i tråd med foreldrenes hensikt. Dette vil være tema for avsluttende 

bemerkninger i dette kapittelet. Arbeiderklasseforeldrenes praksiser kan tyde på at denne 

gruppen foreldre ikke helt har funnet formen eller strategien som fungerer, til tross for at 

hensikten med foreldrenes praksiser er den samme som i middelklassen. Variasjon i måten 

foreldrene motiverer barn og unges interesse og lærelyst innebærer ikke at de har ulik 

forståelse for sønnens behov, eller krav som stilles på samfunnsnivå, men at foreldre 

responderer på ulik måte på krav og forventninger de oppfatter som viktige.  

 

7.4.2 Hvordan virker foreldrenes praksiser? 

Samlet kan foreldrenes praksiser forstås som uttrykk for klassespesifikke 

investeringslogikker. Jeg vil videre vise hvordan slike investeringslogikker virker i prosesser 

som kan strukturere hva barn og unge oppnår i skole – og utdanningssystemet.  

 

Sentrale funn i analysen viser at det er stor variasjon i praksiser foreldrene benytter med 

hensikt å fremme interesse, engasjement, innsats og faglige prestasjoner. Dette kan forstås 

som motivasjonsfremmende praksiser. De ulike investeringslogikkene som varierer med 

hensyn til foreldrenes klasseposisjon, kan resultere i ulik opplevelse av motivasjon for deres 

barn. 

 

Motivasjonsfremmende praksiser som inngår i middelklasseforeldrenes investeringslogikk 

handler om å aktivt benytte ros og oppmuntring for å støtte opp om sønnens arbeidsinnsats, 

uavhengig av faglige prestasjoner. Foreldrene legger ikke sterke føringer for sønnens 

skolearbeid, noe som fører til at sønnen selv styrer og regulerer hvor mye han vil investere i 

skolearbeidet. Foreldrene benytter også bevisste strategier for overføring av kulturell kapital, 

ved å lære sønnen teknikker og strategier som kan være en fordel i skolesammenheng. Flere 

av foreldrene i denne gruppen beskriver også en motivasjonspraksis som handler om å knytte 

sønnens faglige prestasjoner til hans ønsker for fremtiden. Dette kan bidra til at sønnen øker 



 97 

sitt engasjement og har sterkere selvtillit i skolearbeidet. Ved å koble det som skjer her og nå 

til fremtiden kan skolearbeid oppleves som mer relevant. Praksiser som dette virker som 

strategier for overføring av et ressursgrunnlag, og vil med stor sannsynlighet gir avkastning i 

skolesammenheng. Investeringslogikken middelklasseforeldrenes praksiser inngår i kan føre 

til at sønnen opplever en indre motivasjon, hvor læring og selvutvikling står sentralt, og 

innsats er egenmotivert uavhengig av belønning og prestasjoner.  

 

Arbeiderklasseforeldrene beskriver mer resultatorienterte strategier, hvor ros, oppmuntring 

og belønning er knyttet til konkrete faglige prestasjoner og gode karakterer. 

Investeringslogikken som dominerer i denne foreldregruppens beskrivelser av egne praksiser 

innebærer å regulere skolearbeidet, og legge føringer for sønnens innsats.  

Arbeiderklasseforeldrenes investeringslogikk kan resultere i en opplevelse av ytre 

motivasjon, hvor arbeid og innsats har som mål å resultere i sterke faglige prestasjoner.  

 

Foreliggende forskning viser at ros, støtte og oppmuntring fra omgivelsene kan forme unges 

tro på egne evner og muligheter i skolesammenheng (Hattie, 2009; Nordahl, 2007). Måten 

foreldre søker å motivere og skape interesse, kan forstås som en form for pedagogisk arbeid, 

med henvisning til Bourdieu og Passeron (2006). Hvis foreldres forventninger og 

motivasjonspraksiser varierer med hensyn til i hvilken grad dette samsvarer med skolens 

forventninger, vil dette kunne føre til at noen elever har et sterkere grunnlag og utgangspunkt 

for å tilpasse seg skolens krav. Analysen viser at middelklasseforeldrenes praksiser i stor grad 

samsvarer med pedagogiske praksiser som benyttes i skolesystemet. Dette handler om å rette 

oppmerksomhet som bygger opp elevers mestringsfølelse, uavhengig av faglige prestasjoner. 

En gjennomgående dimensjon i middelklasseforeldrenes investeringslogikk er at interesse og 

lærelyst står sentralt. Dette kan påvirke barn og unges indre motivasjon på en måte som fører 

til at de verdsetter læring i seg selv, uavhengig av hvilken avkastning dette vil gi. 

Motivasjonsstrategier som foreldrene i middelklassen praktiserer innebærer ikke at de ikke er 

opptatt av at sønnen skal prestere godt på skolen. Historiene til foreldrene i middelklassen 

viser at de er opptatt av å oppmuntre sønnen, og bevisst støtte opp om hans selvtillit i møte 

med utfordringer. Hvis barn og unge opplever at omgivelsene deres har tiltro til at de klarer å 

mestre og tilfredsstille krav i skolen, vil dette kunne øke deres mestringsforventning. Dette 

kan resultere i en selvoppfyllende prosess, hvis utgangspunktet for at noen elever mestrer 

krav i skolen har sammenheng med deres mestringsforventning og selvtillit i møte med 

utfordringer. Middelklasseforeldrenes investeringslogikk kan også tenkes å virke på en måte 
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som støtter opp om motivasjon og lærelyst på lang sikt. Foreldrene i denne gruppen har 

forventninger til fremgang over tid, og retter ikke oppmerksomhet mot kortsiktige mål, som 

konkrete prestasjoner og resultater. Måten disse foreldrene investerer i sønnen gjennom 

videreføring av konstruktive læringsstrategier og gjennom å knytte sønnens skoleprestasjoner 

til hans ønsker i fremtiden, virker også på denne måten. Sistnevnte praksis retter ikke kun 

oppmerksomhet mot langsiktige mål, men bidrar til å støtte opp om sønnens selvstendighet 

og ansvar for egen læring.  

 

Flere foreldre i arbeiderklassen forteller om manglende kunnskap om det faglige som 

formidles i skolen. Dette kan føre til at krav og forventninger de har til sønnens 

læringsprosess, ikke er i overenstemmelse med de kravene sønnen møter i skolen. 

Resultatorienteringen og prestasjonsfokuset som dominerer i arbeiderklasseforeldrenes 

beskrivelser kan også føre at sønnen opplever prestasjoner er viktigere enn innsats i 

skolearbeidet. Praksiser som regulerer og styrer skolearbeidet kan bidra til at disse 

ungdommene opplever begrenset autonomi og selvstendighet i skolearbeidet. Foreldrenes 

skildringer av hverdagslivet antyder også at konflikter mellom foreldre og sønnen gjerne 

omhandler lekser og innsats i skolearbeidet. Konfliktene kan bunne i at sønnen opplever 

manglende frihet til å kunne styre og regulere dette selv. Arbeiderklasseforeldrenes 

investeringslogikk kan virke på en måte som retter mer oppmerksomhet mot det som skjer 

her og nå, og derfor ikke har en like fremtidsrettet virkning. Ytre motivasjon kan føre til at 

elever nøyer seg med å lære det som skal til for å nå målet om gode karakterer. 

 

I det siste og avsluttende kapittelet vil jeg vise hvordan samfunnets utvikling, og endringer i 

skolen som konsekvens av skolepolitiske tiltak, kan ha påvirket hvordan unge som vokser 

opp i dag, og deres foreldre, forholder seg til skole – og utdanningssystemet. Innledningsvis i 

denne oppgaven viste jeg til at sosial reproduksjon er overordnet tema for denne oppgaven. 

Med utgangspunkt i dette vil jeg vise hvordan prosesser i familien som varierer med hensyn 

til klasse, virker sammen med overordnede strukturer i skolesystemet og bidrar til sosial 

reproduksjon.  
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8 Foreldreinvestering i 

Kunnskapssamfunnet 
 

Alle har et læringspotensial. Når manglende læringsutvikling i barne- og 

ungdomsalderen utelukker mange fra å delta i kunnskapssamfunnet, er det 

systemet som feiler. Dette rammer særlig barn og unge som ikke har foreldre med 

mulighet til å kompensere for svakheter i utdanningssystemet. 

 (St.meld nr.16 2006-2007:10) 

 

Kunnskapssamfunnet representerer en ny virkelighet som stiller nye krav. Disse kravene har 

endret moderne oppvekst. Fra samfunnsperspektiv blir denne orienteringen tydelig med 

henvisning til at utdanning og kognitive evner er det som skal sikre samfunnets vekst og 

progresjon i fremtiden: «Kompetanse er samfunnets viktigste ressurs» (St. Meld. Nr. 18 

(2010-2011)). Etter at oljen tar slutt er det en høyt kvalifisert ungdomsgenerasjon som skal 

sikre landets konkurranseevne internasjonalt. 

 

Kunnskapssamfunnet flyttet samfunnets produksjonsmidler fra maskiner og samlebånd til 

menneskers kompetanse. Flere yrker er i dag rettet mot produksjon og forvaltning av 

kunnskap. En slik orientering medfører at individer får mer innflytelse over arbeidets 

utforming, og at grensen mellom arbeidslivet og livet for øvrig blir mindre tydelig (Aarseth, 

2008a: 52). Stadig flere yrker blir hovedarena for selvutfoldelse og personlig utvikling.  

 

Fordi ansvarliggjøringen og involveringen omfatter produksjonen av egen 

kompetanse, kreativitet og energi, blir det viktig å jobbe aktivt med selvskapingen, 

også utover arbeidstidens grenser 

(Aarseth 2008a: 53) 

 

Flere beskrivelser av dagens samfunn legger sterk vekt på utdanningssystemets rolle. Frønes 

(1997: 24) mener utdanningssystemets betydning er det sentrale kjennetegn ved sen-moderne 

samfunn. Dette omhandler ikke kun at utdanning har økt betydning i moderne samfunn, men 

at utdanning blir dominerende i barn og unges liv.  

 

Skolen er ikke en isolert institusjon, flere krav og mål som formidles i skolen oppstår i 

samfunnet. Gjennom skolereformer og politiske tiltak tilpasses skolen gradvis samfunnet det 

er en del av, og reflekterer kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet. Eksempler på 
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dette er nye arbeidsformer og fag, økt fokus på demokratisering, likestilling, valgfrihet og 

mangfold (Bjerrum Nielsen, 2014a: 11).  

 

PISA-undersøkelsene av barn og unges kompetanse kan forstås som en indikator på hvor 

godt rustet ulike land er i møte med den globale kunnskapsøkonomien. Kvaliteten på barn og 

unges kompetanse og utdanning er avgjørende for fremtiden. I en norsk kontekst kan 

innføringen av Kunnskapsløftet tolkes som en av de mest sentrale konsekvensene av et mer 

kunnskapsorientert samfunn. Reformen medførte økt mål – og resultatstyring i skolen, og 

stilte høye krav til individuelt ansvar gjennom økt vektlegging av elevers selvstendige 

læringsarbeid. Det overordnede målet med reformen var å heve kunnskapsnivået til alle 

elever i hele grunnopplæringen, men innføring av Kunnskapsløftet har, i likhet med samtlige 

skolereformer siden 1950-tallet, vært i tråd med et tverrpolitisk ønske om å minske 

betydningen av familiebakgrunn for elevers resultater i skolen (Bakken & Elstad, 2012: 9).  

 

Både utdanningssystemet og arbeidslivet i Norge preges av åpenhet og valgfrihet. Slik stiller 

Kunnskapssamfunnet krav til økt individualisering, hvor den enkelte må ta ansvar for egen 

fremtid i et samfunn preget av sterk konkurranse. Et paradoks ved dette, er at til tross for at 

utdanning er viktigere enn før, har utdanning mistet mye av sin verdi. Utdanning er i dag en 

nødvendighet og kompetanse er en forutsetning for arbeidslivsdeltakelse på en helt annen 

måte enn tidligere. Arbeidslivet bidrar til sosial integrering, men Kunnskapssamfunnet bidrar 

i liten grad til å integrere de som ikke klarer seg godt i utdanningssystemet. Dette reflekteres 

ved at mulighetene er få for de som mangler formelle kvalifikasjoner fra utdanningssystemet. 

Å ikke gjennomføre videregående opplæring omtales ikke som et valg, men som frafall, både 

i media og i politikken. Dette understreker hvilken avgjørende betydning utdanning har i 

dagens samfunn.  

 

Sosialiseringsmønstre knyttet til klasse er ikke statiske. Disse påvirkes i stor grad av 

endringsprosesser i samfunnet og hvordan skolen tilpasses og organiseres som konsekvens av 

slike endringsprosesser. Heggen (2013a: 23) mener en viktig konsekvens ved fremveksten av 

Kunnskapssamfunnet er at det skaper en økt bevissthet blant barn, foreldre, lærere og andre 

om betydningen av å lykkes i skolen. Fra et sosialiseringsperspektiv handler dette ikke bare 

om at krav og muligheter endres, men at måten mennesker forstår dette på endres. Mye kan 

tyde på at utviklingen har medført at foreldre i større grad enn tidligere, forstår sin innsats 

som helt avgjørende for barn og unges fremtid. Dette reflekteres også i samfunnet gjennom 
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økt oppmerksomhet ovenfor barn generelt. Stefansen (2011: 22) beskriver hele 

samfunnsdiskursen som «barneorientert på en helt annen måte enn tidligere». Frønes (2011: 

77) beskriver vår tid som en foreldreorientert tid og viser til at foreldre i dag investerer mer 

tid og krefter i sine barn enn noen gang tidligere, samtidig som foreldreoppgavene blir stadig 

mer krevende.  

 

At samfunnets fremtidige produksjonsmidler befinner seg i barnas hoder, legger 

rammene for kunnskapsøkonomiens sosialiseringsprosesser. 

(Frønes, 2013: 128)  

 

I et sosialiseringsperspektiv stiller Kunnskapssamfunnet helt andre krav til foreldre som 

ønsker å investere i barn og unges fremtid. Det norske skolesystemet preges i dag av høy grad 

av individuell kunnskapstilegnelse og personlig utvikling. En konsekvens av dette er at 

foreldres oppdragelse retter seg mer mot stimulering og utvikling av kunnskap og 

kompetanse. Foreldrerollen innebærer å investere i barn og unges fremtid, og gjennom 

sosialisering stimulere evner og kompetanse som er en forutsetning for å mestre samfunnets 

krav.  

 

At foreldre i økende grad tar inn over seg at prestasjonene og kompetansen barna deres 

oppnår i skolen er av avgjørende betydning for hvordan de klarer seg senere i livet, på 

arbeidsmarkedet og i samfunnet, kan være en konsekvens av et mer kunnskapsorientert 

samfunn. Funn i denne undersøkelsen viser at foreldrenes holdning reflekterer et ønske om å 

gjøre det de mener er best for sønnen, både her og nå og i fremtiden. Dette kan være en 

konsekvens av at krav som stilles på samfunnsnivå har skapt et ideal om hva som er viktig og 

riktig i oppdragelse. At dette idealet har påvirket foreldres holdning uavhengig av klasse, er 

et viktig funn i min analyse. Idealet krever en helt annen form for tilrettelegging fra 

foreldrenes side.  

 

8.1 Hvilke praksiser er virksomme i sosiale 

reproduksjonsprosesser? 

Læringsprosesser med utgangspunkt i foreldrenes praksiser kan få betydelige konsekvenser 

for barn og unges fremtid. Dette handler ikke kun om overføring av kunnskap og holdninger, 

men om prosesser som danner et grunnlag for ulik motivasjon og fremtidsmål. Flere av 
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praksisene som beskrives i analysen kan bidra i prosesser som kan kobles til mer overordnede 

reproduksjonsmekanismer. Noen av praksisene har en direkte virkning, andre en mer 

indirekte. Jeg vil videre drøfte et knippe sentrale variasjoner i foreldrenes praksiser, og vise 

hvordan disse potensielt kan virke sosialt reproduserende, med henvisning til hvordan 

praksiser virker sammen med overordnede krav og forventninger som stilles i skolesystemet, 

arbeidslivet og samfunnet.  

 

Et helt sentralt funn i min analyse er at middelklasseforeldrenes praksiser avhenger av 

ressurser som arbeiderklasseforeldrene ikke har samme tilgang til. Variasjon i kulturell 

kapital påvirker foreldrenes strategier og muligheter i investeringsprosesser. Et eksempel på 

hvordan slike handlingsrom kan bidra i reproduksjonsprosesser er måten foreldre i 

middelklassen anvender kulturell kapital for å investere i sønnens fremtidsmuligheter, 

gjennom videreføring av teknikker og strategier som støtter opp om læringsprosessen. 

Praksiser som dette har en direkte innvirkning på sønnens utvikling av kompetanse og 

ferdigheter, og kan potensielt ha avgjørende betydning i skolesammenheng. Dette kan tolkes 

som en form for implisitt pedagogikk, altså bevisste strategier for overføring av kulturell 

kapital. Overføring av ressurser fra foreldre til barn handler ikke kun om konkrete 

kunnskapsmessige ressurser, men om mer overordnede praksiser og arbeidsmetoder for å 

fremme og forbedre kunnskapsproduksjon og læring. Middelklasseforeldrenes praksiser 

tydeliggjør at variasjon i kulturell kapital er mer komplekst enn at noen foreldre overfører 

kunnskap til barna sine. Det handler om mer grunnleggende sider ved reproduksjonsprosesser 

og videreføring av et ressursgrunnlag. Ressursgrunnlaget omfatter også 

middelklasseforeldrenes bevissthet og kunnskap om hva som kreves for å lykkes i skole – og 

utdanningssystemet. Dette handler ikke om variasjon i holdning mellom de to 

foreldregruppene eller at foreldrene i middelklassen har større forståelse av krav som stilles 

på samfunnsnivå, men at middelklasseforeldrene har mer kunnskap om hva som kreves, og 

hvilke praksiser som bidrar til at sønnen kommer seg opp og fram, i et skole- og 

utdanningssystem som preges av sterk konkurranse. Motivasjonsstrategier som har til hensikt 

å støtte opp om læring og utvikling på lang sikt, kan forstås som en slik praksis.  

 

Bourdieu (1984) legger til grunn at habitus skaper en erfaringskontekst for barn og unge i 

sosialiseringsprosesser. Dette kan legge føringer for klassespesifikke livsprosjekter, og har en 

indirekte virkning. At kulturell kapital kan danne grunnlag for ulike habitusformer, kan 

forstås ved at variasjon i ytre betingelser kan produsere ulike subjektiviteter. Dette kan kobles 
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til ulik opplevelse av motivasjon og lærelyst i skolen. At foreldrene i arbeiderklassen 

formidler en forståelse av utdanning som en nødvendighet, og middelklasseforeldrene 

vektlegger utdanning som kilde til personlig utvikling og vekst, kan danne grunnlag for helt 

ulike livsprosjekter.  

 

Et helt sentralt poeng er at foreldrenes praksiser, uavhengig av om de er direkte resultat av 

variasjon i kulturell kapital eller mer indirekte kan kobles til habitus, er at de virker sammen 

og resulterer i en prosess som kan ha sterk reproduserende virkning, både i skolesystemet og 

videre i livet. Et hovedpoeng hos Lareau (2011) er at praksiser inngår i en helhet som blir noe 

mer en kun summen av delene. Enkeltpraksiser kan ha en effekt, men virkningen av 

prosessen praksisene er en del av, er helt sentral for å forstå reproduksjonsprosesser med 

utgangspunkt i foreldres praksiser.  

 

8.2 Pedagogisk arbeid og skolepolitiske tiltak 

Intensivering av krav som stilles til barn og deres foreldre har endret moderne oppvekst. I en 

norsk kontekst utspiller disse endringene seg innenfor andre rammer enn de som beskrives i 

den internasjonale forskningslitteraturen. Flere teoretiske perspektiver på klasse og familie er 

utviklet i land som preges av større sosial ulikhet, og et svakere sikkerhetsnett enn i den 

norske velferdsstaten. Det fører til at foreldre som ønsker å investere i barna sine står ovenfor 

helt andre premisser enn de som beskrives internasjonalt. Det norske utdanningssystemet 

preges også av mindre konkurranse, og barn og unges muligheter påvirkes ikke på samme 

måte i skolesystemet, sammenlignet med ulikhetsskapende prosesser i andre land. Dette kan 

føre til at mekanismer som virker i sosialt ulikhetsskapende prosesser ikke fremstår like 

åpenbare og tydelige i en norsk kontekst.  

 

Studier av familie og klasse er kontekstavhengig, og foreldrene i min studie befinner seg i en 

annen pedagogisk og samfunnsmessig kontekst enn de som beskrives i den internasjonale 

forskningslitteraturen. Dette innebærer at deres holdninger og praksiser får en annen 

betydning. Videre vil jeg vise til hvordan politiske tiltak og reformer har produsert en 

skolemodell som i større grad samsvarer med middelklassens pedagogiske arbeid.  

Innledningsvis i denne oppgaven viste jeg til at det i Norge er tverrpolitisk enighet om at 

sosial bakgrunn skal være av minst mulig betydning for elevers prestasjoner i skolen, og mål 

om sosial utjevning i elevers læringsresultater har stått sentralt i samtlige skolepolitiske 



 104 

reformer siden etterkrigstiden. Til tross for dette har velferdsstatens politikkutforming tett 

forbindelse til reproduksjonsmekanismer i utdanningssystemet.  

 

Evaluering av Kunnskapsløftets betydning for utjevning av sosiale forskjeller i elevers 

læringsresultater viste endringer som pekte i retning av større sosiale forskjeller i elevers 

skoleprestasjoner etter at Kunnskapsløftet ble innført. (Bakken & Elstad, 2012: 235). 

Evaluering av leksehjelpsordningen viser til at ordningen kan medføre at forskjeller i 

læringsresultater mellom elevgrupper blir større, som resultat av ordningens universelle 

utforming (Seeberg et al 2012:173).  

 

Regjeringen ønsker at alle barn og unge skal få de samme muligheter i 

utdanningssystemet uavhengig av familiebakgrunn og kjønn. Dette krever en 

særskilt innsats for å tilrettelegge opplæringen slik at den fremmer læring hos alle 

barn og unge. 

(St.meld nr. 16 2006-2007:12) 

 

Flere politiske reformer og tiltak er iverksatt for å redusere systematiske sosiale forskjeller i 

elevers læringsresultater. Eksempler på dette, som tematiseres i denne oppgaven, er innføring 

av Kunnskapsløftet og leksehjelpsordning. Til tross for målsetning om sosial utjevning er 

flere av virkemidlene universelt innrettet mot å styrke samtlige elevers læringsutbytte. Det 

kan virke som om tanken bak flere av disse politiske tiltakene og reformene innebærer en 

forventning om at kvalitetsheving automatisk vil føre til utjevning av forskjeller. Effekten av 

slike universelle tiltak kan potensielt virke ulikhetsskapende, hvis virkemidlene i større grad 

evner å styrke læringsutbyttet blant elever som i utgangspunktet er skoleflinke, og i mindre 

grad evner å løfte mindre skoleflinke elever.  

 

En annen helt sentral konsekvens er at virkemidlene potensielt kan bidra til sosial 

reproduksjon når skolens pedagogikk samsvarer med middelklassens ressurser. Bourdieu og 

Passerons (2006) begrep pedagogisk arbeid viser hvordan foreldre konstruerer et barn med 

klassespesifikke habitusformer. Det primære pedagogiske arbeidet som finner sted i tidlig 

sosialisering danner et grunnlag for hvor godt barn og unges habitus virker i skolesystemet. 

Dette handler om hvordan praksiser og holdninger blant foreldre i ulike klasser i større eller 

mindre grad samsvarer med skolens pedagogikk.  
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Kunnskapsløftet medførte økt vektlegging av selvstendighet og elevstyrte aktiviteter. 

Reformen stilte også høye krav til kunnskapsfokus og styrkning av elevers grunnleggende 

ferdigheter. Reformens kunnskapskrav vektlegger kompetanse og ressurser som dominerer 

blant høyt utdannede foreldre i middelklassen, deres investering av kulturell kapital kan slik 

ha fått større betydning etter at reformen ble iverksatt. At reformen også stilte krav til høyere 

grad av selvstendighet samsvarer også med middelklassens investeringslogikk, og foreldrenes 

praksiser for utvikling av motivasjon.  

 

Kunnskapsløftet medførte en orientering som belønner kunnskap og ressurser som dominerer 

blant foreldre i middelklassen med høyere utdanning. Analysen viser at 

middelklasseforeldrenes motivasjonsstrategier i større grad samsvarer med skolens 

pedagogikk, og er bedre egnet til å støtte opp om innsats og læringsutvikling generelt. 

Investeringslogikken som dominerer i middelklasseforeldrenes beskrivelser kan også 

potensielt virke reproduserende, fordi den i stor grad er i tråd med krav og forventninger i 

arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Personlig vekst og selvstendighet står sentralt i 

middelklasseforeldrenes investeringslogikk. Måten denne foreldregruppen benytter 

motivasjonsstrategier som retter oppmerksomhet mot personlig utvikling av kompetanse og 

ferdigheter, kan tolkes som et pedagogisk arbeid som virker reproduserende fordi dette 

samsvarer med krav og forventninger som stilles i utdanningssystemet og arbeidslivet. 

Motivasjonsstrategier i arbeiderklasseforeldrenes investeringslogikk handler om å 

imøtekomme ytre krav og forventninger, og er i mindre grad egenmotivert. Strategiene er 

også mer rettet mot å øke faglige prestasjoner her og nå, og er slik mindre fremtidsorientert.  

Arbeiderklasseforeldrenes investeringslogikk kan også virke begrensende på selvstendighet 

og autonomi i læringsaktiviteter. Praksiser som dette kan potensielt ha sterk reproduserende 

effekt og føre til at middelklassebarn i større grad mestrer krav til selvstendighet og 

egenansvar som er dominerende i dagens skole.  

 

Kunnskapssamfunnet skaper en samfunnsmessig kontekst som på flere områder forsterker 

betydningen av sosial bakgrunn. Det er mange forhold som påvirker hvor godt barn og unge 

lykkes i utdanningssystemet, svært mange av disse forholdene kan relateres til foreldrenes 

kulturelle kapital. Kunnskapssamfunnet har ført til at foreldre i dag investerer mye mer tid og 

ressurser i barna sine enn noen gang tidligere. Det problematiske ved dette utviklingstrekket 

er at noen foreldre har mulighet til å investere i barnas fremtid på måter som både gir dem et 

forsprang og en mer privilegert posisjon i skolesystemet. Foreldres sosiale posisjon skaper en 
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ramme og legger føringer for barn og unges utviklingsprosess. Dette stiller høye krav til 

skolepolitiske tiltak hvis målsetningen er å kompensere for ulikheter i elevers 

familiebakgrunn. Når prestasjoner i skolen i større grad enn tidligere har avgjørende 

betydning for hvor godt barn og unge lykkes i fremtiden, er det viktigere enn noen gang å 

utjevne sosiale forskjeller i elevers læringsutbytte.  
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8.3 Konklusjon  

Hensikten med denne oppgaven har vært å studere familiens rolle i prosesser som bidrar til 

reproduksjon av sosial ulikhet i skolen, med utgangspunkt i kvalitativ empiri. For å 

undersøke forholdet stilte jeg tre spørsmål:  

 

1. Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor viktig de mener skole og utdanning 

er for barn og unges fremtid? 

 

Svaret på dette kan oppsummeres slik: Mye er likt i hva foreldre i ulike klasser tenker og 

mener om utdanningsspørsmål. Alle er opptatt av at utdanning er viktig for barn og unges 

fremtid. Samtidig er klasse, og foreldrenes egne erfaringer, avgjørende for hva de mener er 

viktig for å få et godt liv.  

2. Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for hvor mye de involverer seg i barn og 

unges skolegang og utvikling? 

Svaret på dette spørsmålet er at foreldre, uavhengig av klasseposisjon, involverer seg svært 

mye i skolegang og utvikling. Dette kan være en konsekvens av at foreldre i dagens samfunn 

forstår hvilken avgjørende betydning skole- og utdanningssystemet har i unges liv.  

3. Er foreldrenes klasseposisjon avgjørende for foreldres investeringspraksiser?  

Svaret på dette spørsmålet er etter mitt syn oppgavens viktigste bidrag. Innledningsvis viste 

jeg til at en studie av familiens rolle i sosiale reproduksjonsprosesser i skolesystemet må ta 

hensyn til hvordan foreldres klasseposisjon påvirker deres holdninger og praksiser, og 

hvilken betydning dette kan ha for barn og unges liv.  

 

Funn i min analyse viser at klasse ikke kommer tydelig til uttrykk i foreldrenes generelle 

holdning til skole og utdanningssystemet, men foreldrene praksiser kan forstås med 

henvisning til klasse. Analysen bringer også inn et nytt element; foreldrenes holdning og 

investeringspraksiser har klar referanse til overordnede utviklingstrekk i det moderne 

Kunnskapssamfunnet. Variasjon i praksiser kan knyttes til foreldrenes mengde og 

sammensetning av kulturell kapital, men kan også knyttes til habitus og hvordan de forstår 

egen posisjon i en større samfunnsmessig sammenheng. Klassemessig ulikhet i foreldrenes 
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investeringspraksiser viser at slike prosesser kan virker sammen, og forme unges 

utgangspunkt for tilegnelse av kunnskap, motivasjon for læring og videre fremtid.  

 

Politiske tiltak og reformer som har endret skolens arbeidsmåte kan ha ført til at faktorer som 

bidrar til sosial reproduksjon kan ha fått større betydning enn tidligere. Velferdsstatens 

politikkutforming kan slik støtte opp om ulikhetsskapende prosesser i skole- og 

utdanningssystemet.  

 

Innledningsvis i denne oppgaven viste jeg til at det finnes mange studier som konkluderer 

med at elevers familiebakgrunn har stor betydning for elevers skoleprestasjoner. Det finnes 

derimot få studier som viser til hva som konkret foregår i familier som bidrar i 

ulikhetsskapende prosesser. Etter mitt syn er dette et tema det bør produseres mer kunnskap 

om. Videre forskning på området vil kunne supplere funn i denne oppgaven ved bruk av 

kvalitative observasjonsstudier. Observasjon av foreldrenes praksiser vil kunne styrke og 

videreutvikle kunnskap om sosiale reproduksjonsprosesser i familien. En studie som tar for 

seg hvordan reproduksjonsprosesser i familien virker over tid vil også kunne bidra med nyttig 

kunnskap i studier av reproduksjonsprosesser. Det samme vil undersøkelse som også omfatter 

elevers erfaringer av familiens praksiser i et klasseperspektiv.  I denne oppgaven har ikke 

kjønn stått sentralt. Det ville være interessant å ta hensyn til kjønn hos både ungdommer og 

deres foreldre for å undersøke om kjønn «virker» ulikt i ulike klassekontekster. I denne 

studien har jeg benyttet informasjon om foreldrenes utdanningsnivå for å plassere familien i 

kategoriene «middelklasse» og «arbeiderklasse». Selv om foreldres utdanningsnivå er den 

variabelen som har sterkest påvirkning på elevers skoleprestasjoner, kan det være fruktbart å 

ta hensyn til flere variabler som økonomi og yrke. Å studere sammenhengen blant familier 

som ikke befinner seg i disse kategoriene, men i en mellomposisjon, vil også kunne supplere 

kunnskap på feltet.  
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Vedlegg / Appendiks 

 

Intervjuguide 
 

Innledende spørsmål: 

 Vil dere fortelle meg litt om sønnen deres? 

 Trives han på skolen? 

 

Hjemme 

 Hvordan ser en vanlig ettermiddag ut hjemme hos dere? 

 Hva snakker dere om hjemme, når dere spiser middag eller er sammen? 

 Har dere ofte lengre samtaler eller diskusjoner? 

 

Lekser og skoleprestasjoner 

 Hjelper dere ham med lekser? 

- Hvordan?  

 Ber han ofte om hjelp eller støtte i skolearbeidet? 

 Møter dere på utfordringer i arbeidet med lekser? 

- hvordan løser dere utfordringer? 

 Har dere opplevd å ha manglende kunnskap om det han lærer på skolen? 

 Har han deltatt på leksehjelp? 

- hvilke erfaringer har dere med dette tilbudet? 

 Hvor lang tid bruker han på lekser eller skolearbeid etter skoletid? 

 Er dere opptatt av at han får gode karakterer? 

- Hvis ja: hvorfor er dette viktig? 

 Har det vært nødvendig å motivere ham i skolearbeid? 

- Hvordan?  

 

Forhold mellom skole og hjem: 

• Hvordan opplever dere kontakten med skolen generelt? 

• Snakker dere om skolen hjemme?  

- Hva snakker dere om? 
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• Hvor god informasjon får dere av skolen om hva sønnen deres lærer? 

• Hvis dere opplever at dere mangler informasjon, kontakter dere da skolen eller 

lærerne? 

• Gir dere tilbakemeldinger til skolen hvis dere mener noe ikke er som det skal?  

• - Eksempler på dette? 

• Har dere noen gang hatt innvendinger til det som læres eller opplevd at sønnen deres 

ikke får den støtten eller de utfordringene han trenger? 

• Tenker dere at det er dere som foreldre eller skolen har hovedansvar for læring?  

- Hvordan bør dette ansvaret organiseres? 

• Hvordan mener dere at forholdet mellom hjem og skole bør være?  

- Hva kan forbedres? 

• Har noen av dere vært klassekontakt eller vært med i FAU? 

• Har dere deltatt/vært med på å planlegge klasseturer eller andre aktiviteter i regi av 

skolen? 

 

Begrensninger/Utfordringer 

• Har dere eksempler på utfordringer dere møter i hverdagen? 

 

Aktiviteter og fritid: 

• Deltar sønnen deres i organiserte aktiviteter på fritiden? 

- Hvem/hvordan fant dere frem til denne aktiviteten? 

- Er det viktig for dere at han deltar på slike aktiviteter? Hvorfor? 

- Hva tenker dere at han lærer ved å være med? 

• I hvor stor grad styrer sønnen deres sin egen fritid? 

• Tror dere denne aktiviteten kan påvirke hans fremtid på noen måte? 

 

Fremtid: 

 Hva skal han til neste år? 

 Er det viktig for dere at han begynner på videregående? Rett etterpå?  

- Hvis sønnen deres valgte å avslutte skolegangen etter grunnskole, hvordan ville 

dere stille dere til det? 

 Opplever dere at han er motivert for videre skolegang? 

- Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvilke tanker har dere gjort dere om hans fremtid? 

 Hva tenker dere om utdanning etter videregående?  

 Forsøker dere å påvirke ham i slike spørsmål? Hvordan? 
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 Gjør dere noe nå som dere tenker kan påvirke hans fremtid? 

 Tenker dere at dere har noen form for ansvar for hans fremtid? 

 Tror dere at deres yrke/utdanning har påvirket ham? 

- Eksempler på dette?  

 Hvis han hadde valgt samme utdanning/yrke som en av dere, hvordan ville dere stille 

dere til det?  

- Tror dere det er sannsynlig?  

• Hvor stor påvirkning mener dere dette har for videre utdanning og yrkesvalg? 

 

Annet: 

 Hvilke tanker har dere som foreldre gjort dere om oppdragelse? 

 Har dere tenkt på, eller har eksempler på at andre foreldre er foreldre på en annen 

måte enn dere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«Ulik bakgrunn, like muligheter?» 

En kvalitativ studie foreldrepraksiser og sosial bakgrunn 

 

Bakgrunn og formål: 

I min masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo vil jeg undersøke hvordan ulike 

praksiser blant foreldre kommer til uttrykk gjennom å fokusere på hvordan ulike familier 

organiserer hverdagslivet. På bakgrunn av informasjon jeg innhenter i intervjuene vil jeg 

undersøke om det finnes mønstre eller sammenhenger i foreldres fortellinger som kan bidra 

til å gi mer kunnskap om hvordan yrke og utdanningsnivå kan gå i arv fra foreldre til barn. 

Jeg ønsker å høre foreldres fortellinger, erfaringer og tanker knyttet hvordan hverdagslivet i 

familien organiseres, hvilke ønsker og ambisjoner man har for sine barn og hvilke tanker man 

som forelder gjør seg om oppdragelse og omsorg for barn og ungdom. 

I den sammenheng ønsker jeg å komme i kontakt med foreldre til gutter i 10. klasse. Jeg 

ønsker kontakt med familier hvor begge foreldre er født og oppvokst i Norge og hvor 

foreldrene er gift/samboende med felles barn. I forkant av intervjuet trenger jeg informasjon 

om foreldrenes utdanningsnivå. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien?   

Deltakelse i studien innebærer å delta på et intervju. Jeg ønsker å snakke med begge 

foreldrene sammen, og samtalen vil ta ca en time. Jeg er fleksibel i forhold til hvor og når 

intervjuet finner sted og kommer gjerne hjem til dere. Intervjuet vil bestå av spørsmål som 

omhandler deres erfaringer som foreldre. Jeg vil ta lydopptak av intervjuet, opptak og notater 

vil destrueres ved prosjektets slutt. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og alle deltakerne vil anonymiseres i 

publikasjonen Det er kun jeg som har tilgang til personopplysninger. Selve datamaterialet 

(lydopptak og notater) lagres i en mappe på min PC som vil være passordbeskyttet. 

Personopplysninger vil lagres i et skriftlig notat atskilt fra øvrig datamateriale slik at 

konfidensialiteten ivaretas. Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2018. Alle lydopptak 

og personopplysninger vil destrueres etter prosjektslutt. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du 

ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Emilie Brunsberg på telefon 

99479400 eller epost emiliebrunsberg@gmail.com. Ansvarlig veileder for prosjektet er 

Professor Lise Kjølsrød som kan kontaktes på epost lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no. Studien er 

meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 
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