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Sammendrag  
 
Formål med masteroppgaven: 

Foreldreinvolvering er en viktig faktor for barns skolemestring, og refererer til foreldres 

involvering i barns skolegang. Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom familiens 

sosioøkonomiske status (SØS) og foreldreinvolvering, og vist at foreldre med høy SØS har en 

tendens til å involvere seg mer i barns skolegang. Barn med tiltak i barnevernet strever oftere 

på skolen, derfor kan foreldreinvolvering være særlig viktig. Forholdet mellom SØS og 

foreldreinvolvering er imidlertid ikke blitt studert blant familier som har tiltak i barnevernet. I 

denne masteroppgaven vil jeg undersøke om SØS, målt gjennom utdanning og inntekt, kan 

predikere grad av foreldreinvolvering i denne populasjonen. Videre vil jeg dele begrepet 

foreldreinvolvering inn i involvering i hjemmet og skole-hjem-samarbeid for å ytterligere 

nyansere sammenhengen, og undersøke om SØS kan predikere grad av involvering i hjemmet 

og skole-hjem-samarbeid. Til sist vil jeg undersøke om forskjeller i foreldreinvolvering kan 

forklares av interaksjonen mellom barnets kjønn og inntekt, eller barnets kjønn og utdanning.  

 
Metode:  

Datagrunnlaget for denne masteroppgaven er hentet fra forskningsprosjektet 

«Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko». 

Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan barnevernstjenestene kan hjelpe barn og 

familier i barnevernet med å mestre skolen. Respondentene i denne masteroppgaven er 

foreldre som mottar barnevernstiltak i hjemmet. Samtlige er rekruttert fra tre kommunale 

barnevernstjenester på Østlandet (N=104). Respondentene har besvart spørreskjemaet «Parent 

And School Survey» (PASS), som måler grad av foreldreinvolvering. Foreldre svarte på 

spørsmål om deres utdanningsnivå og familiens brutto husholdningsinntekt, og dette er brukt 

som mål på foreldrenes SØS. Data brukt i denne oppgaven er samlet inn fra ett måletidspunkt, 

hvilket gjør dette til en tverrsnittsstudie. 

 
Statistisk analyse: 

For å teste de ulike hypotesene i denne masteroppgaven ble både enkle og multiple lineære 

regresjonsanalyser utført. Dette ble gjort med en tre-stegs-modell. I første steg ble en enkel 

lineær regresjonsanalyse utført for å undersøke om husholdningsinntekt kunne forklare 

forskjeller i grad av involvering. Samme analyser ble gjennomført for variabelen utdanning. 
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Analysene ble også justert for barnets alder og kjønn. I andre steg ble et interaksjonsledd 

mellom foreldres inntekt og utdanningsnivå inkludert i analysen. For å undersøke forskjeller i 

utvalget nærmere, ble stratifiserte analyser gjennomført som steg tre.  

 
Resultater:  

Resultatene viste ingen hovedeffekt av inntekt eller utdanning på foreldreinvolvering, selv 

etter å ha justert for barnets alder og kjønn. Interaksjonsleddet mellom inntekt og utdanning 

hadde imidlertid en signifikant effekt på foreldreinvolvering. Mer spesifikt ble det funnet at 

inntekt var en signifikant prediktor for foreldreinvolvering for de med lav utdanning, men 

ikke for de med høy utdanning. Effekten av inntekt spilte dermed kun en rolle for foreldre 

med lav utdanning, der høyere inntekt var forbundet med lavere grad av involvering. 

Tilsvarende resultat ble også funnet for delskalaen involvering i hjemmet, altså at inntekt 

predikerte lavere grad av involvering i hjemmet for foreldre med lav utdanning enn for de 

med høy. Denne sammenhengen ble ikke funnet for skole-hjem-samarbeid. Det ble heller ikke 

funnet noen kjønnsforskjeller i foreldreinvolvering. 

 
Oppsummering: 

Funnene fra denne masteroppgaven viser at det er en sammenheng mellom foreldres 

utdanning, inntekt og foreldreinvolvering hos familier som har tiltak i barnevernet, hvilket 

ikke er tidligere undersøkt i Norge. Mer spesifikt ble det funnet at foreldre med høy inntekt og 

lav utdanning involverte seg mindre, målt både med totalskalen og med subskalaen 

involvering i hjemmet. Samtidig ble det vist at foreldre med høy utdanning involverte seg 

mer, uavhengig av inntekt. Resultatene kan derfor bidra til å understreke hvor viktig det er at 

foreldre, lærere og barnevern fremmer foreldreinvolvering i skolesammenheng, da 

foreldreinvolvering kan være en viktig faktor for å fullføre skolen. Det vil derfor kunne være 

fordelaktig for fremtidig forskning å fokusere på tiltak for å øke grad av foreldreinvolvering i 

familier med lav SØS i barnevernet. 
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1.INTRODUKSJON 

1.1 Bakgrunn for studien  

I Norge fullfører omtrent åtte av ti videregående skole (Statistisk sentralbyrå, 2020), hvilket 

kan skape gode forutsetninger for fremtidig arbeid og livskvalitet (Berlin, Vinnerljung & 

Hjern, 2011; Halleröd, 2011). Likevel gjelder ikke dette alle, og det er fortsatt flere 

ungdommer som dropper ut av videregående skole (Statistisk sentralbyrå, 2019). Dette er 

uheldig da skolemestring har vist seg å være en av de viktigste beskyttelsesfaktorene mot 

negative utfall som utenforskap, fattigdom, psykososiale vansker og rusavhengighet (Clausen 

& Kristofersen, 2008; Stein, 2006; Vinnerljung & Sallnäs, 2008).   

 

I en norsk studie av Dæhlen (2015) ble det funnet at en fremtredende årsak til frafall i 

videregående skole er knyttet til skoleprestasjoner i grunnskolen. Videre er det også godt 

dokumentert at sosiale ferdigheter, psykisk helse og støtte i hjemmet er assosiert med 

skolefrafall (Bazan-Ramirez, Castellanos-Simons & Lopez-Valenzuela, 2010; Duncan, 

McClelland & Acock, 2017; Murphy et al., 2015; Stepp, Pardini, Loeber & Morris, 2011; 

Westerlund, Gustafsson, Theorell, Janlert & Hammarström, 2013). Med andre ord er det flere 

årsaker til frafall i skolen. For eksempel kan barn som vokser opp under vanskelige 

hjemmeforhold oppleve utfordringer knyttet til skolemestring (Dæhlen, 2015; Hagen, 

Andersen, Engell & Kirkøen, 2019). I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe både 

barnet og familien (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2020b).  

 

Barn og unge som har tiltak i barnevernet vokser oftere opp under andre vilkår enn 

barnebefolkningen ellers, da de med større sannsynlighet har blitt eksponert for flere 

risikofaktorer (Backe-Hansen, Madsen, Kristoffersen & Hvinden, 2014; Clausen & 

Kristofersen, 2008; Staer, 2016). Eksempelvis har denne gruppen barn og unge større 

sannsynlighet for å vokse opp i familier med rusproblematikk og psykiske vansker, samt 

lavere sosioøkonomisk status (Clausen, 2000; Clausen & Kristofersen, 2008; Staer, 2016). 

Slike risikofaktorer kan gjøre det vanskeligere for barnet mestre skolehverdagen. Blant annet 

ser man at barn som har erfaring fra barnevernet har et lavere nivå på sine skoleprestasjoner 

enn barn uten disse erfaringene (Backe-Hansen et al., 2014). I tillegg fullfører kun fire av ti 

barn som har erfaring fra barnevernet videregående skole, sammenlignet med åtte av ti 

ungdommer ellers i befolkningen (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2014).  
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Foreldre er som regel de viktigste omsorgspersonene i et barns liv, selv om barn i dag 

tilbringer store deler av barndommen i barnehagen og skolen (Karlsen Bæck, 2019). Både 

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

utvikling, samt at foreldres involvering i barnets læring kan påvirke skoleprestasjoner, -trivsel 

og -motivasjon (Bazan-Ramirez et al., 2010; Castro et al., 2015; Clausen & Kristofersen, 

2008; Pinquart & Ebeling, 2019; Westerlund et al., 2013). Dette samsvarer med to 

metaanalyser som viser at økt grad av foreldreinvolvering har en positiv effekt på barn og 

unges skoleprestasjoner (Castro et al., 2015; Ma, Shen, Krenn, Hu & Yuan, 2016). Likevel er 

det enkelte faktorer som påvirker grad av foreldreinvolvering, eksempelvis peker studier på at 

foreldre involverer seg mer i jenters skolegang sammenlignet med deres involvering i gutters 

skolegang (Baker & Milligan, 2016; NOU 2019:3, 2019). I følge Epstein (2001), kan begrepet 

foreldreinvolvering deles inn i to kategorier: involvering i hjemmet og skole-hjem-samarbeid. 

Involvering i hjemmet omhandler i hvilken grad foreldrene støtter og hjelper barn med 

skolerelaterte oppgaver. For eksempel om foreldre hjelper sine barn med lekser. Skole-hjem-

samarbeid handler om kontakten mellom skolen og foreldrene. For eksempel om foreldre 

deltar på foreldremøter.   

 

Til tross for at flere studier har funnet at foreldreinvolvering kan ha en positiv effekt på barns 

skoleprestasjoner, er det flere grunner til at enkelte foreldre involverer seg mindre (Fan & 

Chen, 2001; Ma et al., 2016). Barn som har tiltak i barnevernet har høyere sannsynlighet for å 

vokse opp i familier med lavere sosioøkonomisk status (SØS) enn barnepopulasjonen ellers 

(Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2014). Dette kan ha uheldige konsekvenser da 

studier viser at foreldre med lav sosioøkonomisk status involverer seg mindre enn med 

foreldre med høy sosioøkonomisk status (Hornby & Lafaele, 2011; Tan, Lyu & Peng, 2019). 

Likevel har ikke alle familier i barnevernet lav SØS, og enkelte tiltak fra barnevernet kan 

bidra til å styrke foreldreinvolvering og dermed forbedre skole-hjem-samarbeidet. Dette kan 

utgjøre en beskyttende faktor. På den annen side kan denne populasjonen generelt ha flere 

utfordringer med å involvere seg tilstrekkelig, slik at SØS dermed kan ha mindre 

påvirkningskraft for denne gruppen. Det mangler imidlertid kunnskap om hvorvidt SØS 

påvirker grad av foreldreinvolvering i barnevernspopulasjonen, hvilket fremhever 

nødvendigheten av økt kunnskap på dette området. 

 
1.2 Aktualitet for pedagogikkfaget  
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Innenfor pedagogikkfaget vektlegges spørsmål knyttet til blant annet læring, oppdragelse og 

utdannelse (Dalland, 2010). Dette er sentrale fagområder innenfor pedagogikk, samtidig som 

dette feltet er bredt og omfavner mye. Blant annet omfatter også pedagogikkfaget kunnskap 

knyttet til barn i risiko og deres oppvekstmiljø. For eksempel anses barn som har tiltak i 

barnevernet å være en risikogruppe (Eriksen & Germeten, 2012), dette fordi disse barna oftere 

blir eksponert for flere risikofaktorer sammenlignet med barn som ikke er tilknyttet 

barnevernet (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2020b). Med andre ord er 

risikofaktorene også knyttet til faktorer utenfor barnet selv, som for eksempel oppvekstmiljø 

(Eriksen & Germeten, 2012). Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende 

problemstilling: «Er det en sammenheng mellom sosioøkonomiske status og hvor mye foreldre 

med hjelpetiltak fra barnevernet involverer seg i barn og unges skolegang?». Med andre ord 

baserer denne masteroppgaven seg på en pedagogisk-sosiologisk og pedagogisk-psykologisk 

tilnærming.  

 
En stor mengde forskning peker på viktigheten av foreldreinvolvering i barnets skolegang 

(Bakken, Frøyland & Sletten, 2016; Li, Yang, Wang & Jia, 2020; Tan et al., 2019). I en 

metaanalyse fant Fan og Chen (2001) at foreldre som involverer seg i barns skolearbeid ved å 

stille høye, men realistiske, forventninger, bidro til positive skoleprestasjoner. Dette er en 

form for involvering seg har vist seg å ha større effekt på skoleprestasjoner enn andre typer 

involvering, som for eksempel hjelp med lekser. Flere studier har også dokumentert den 

positive effekten av skole-hjem-samarbeid på barn og unges læring og utvikling (Barger, 

Kim, Kuncel & Pomerantz, 2019; Benner, Boyle & Sadler, 2016; Boonk, Gijselaers, Ritzen & 

Brand-Gruwel, 2018; Pinquart & Ebeling, 2019; Tan et al., 2019). Et godt samarbeid mellom 

foreldre og skolen, kan føre til høyere læringsutbytte, bedre trivsel og færre atferdsproblemer, 

samt en mer positiv holdning til skolen og høyere ambisjoner om utdanning (Epstein, 2001; 

Fan & Chen, 2001; Nordahl, 2000). Det er imidlertid ikke bare eleven som drar nytte av et 

positivt skole-hjem-samarbeid. Foreldrene vil på sin side få mer informasjon om 

undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring. I tillegg kan det økte samarbeidet bidra 

til at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning (Drugli & Nordahl, 2016; Nordahl, 

2000). Studier viser at den positive sammenhengen mellom foreldreinvolvering og barns 

faglige utvikling er den samme om man måler karakterer, resultat på standardiserte prøver 

eller lærernes vurdering av den faglige utviklingen (Jeynes, 2016). Dette tyder på at det er en 

robust sammenheng og effekt av foreldreinvolvering i barns skolegang.  
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 I 2018 var det omtrent 56 000 barn og unge som mottok hjelp fra barnevernet i Norge 

(Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2020b). Omtrent 60 prosent av disse fikk 

hjelpetiltak i hjemmet. Tall fra 2018 viser at 32 prosent av hjelpetiltak i hjemmet rettet seg 

mot å styrke foreldreferdigheter, noe som gjør det til et av de vanligste tiltakene barnevernet 

tilbyr. Når foreldre av ulike grunner strever, kan det gå ut over deres evne til å utøve gode 

foreldreferdigheter. Dette kan påvirke deres muligheter til å involvere seg i sine barns 

skolegang, hvilket kan medføre at barnet ikke får den støtten det har behov for. Gruppen som 

har tiltak i barnevernet er kompleks og sammensatt, og det finnes familier med ulik sosial 

bakgrunn (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2020b). 

 

Selv om barnevernspopulasjonen omfatter foreldre med ulik sosial bakgrunn, peker studier på 

at barn som har erfaring fra barnevernet ofte har flere utfordringer knyttet til skole, 

sammenlignet med jevnaldrende som ikke har vært i kontakt med barnevernet (Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet, 2020b; Dæhlen, 2015; Vinnerljung, Öman & Gunnarson, 

2005). Foreldreinvolvering kan være en beskyttende faktor, og bidra til økt skolemestring 

blant barn og unge som har tiltak i barnevernet. Når barnevernet er involvert kan det bidra til 

å øke foreldrenes involvering, særlig for de med lav SØS. Det foreligger mye internasjonal og 

nasjonal forskning på hvordan lav sosioøkonomisk status kan påvirke foreldreinvolvering 

negativt (Gubbins & Otero, 2019; Hornby & Lafaele, 2011; Ogg & Anthony, 2020; Tan et al., 

2019). Likevel kan de utfordringene denne populasjonen er utsatt for føre til at effekten av 

SØS på foreldreinvolvering blir mindre. Til tross for en godt dokumentert enighet om at 

foreldreinvolvering er positivt for barns læring og utvikling, finnes det lite forskning, om noe 

i det hele tatt, på dette tema blant familier som har tiltak i barnevernet. Derfor er det 

hensiktsmessig å undersøke hvilke faktorer som påvirker foreldreinvolvering. På bakgrunn av 

dette mener jeg at denne masteroppgaven er aktuell for pedagogikkfaget. 

 

1.3 Avgrensning og begrepsavklaring 

1.3.1  Sosioøkonomisk status 

Sosioøkonomisk status (SØS) blir definert som et mål på en families samlede ressurser i form 

av økonomisk og sosial kapital (Sirin, 2005). Familiens inntekt er ofte brukt som en indikator 

på de økonomiske ressursene, mens utdanningsnivå og yrke indikerer sosial status (Bradley & 

Corwyn, 2002). Det er imidlertid stor variasjon i hvordan begrepet blir operasjonalisert, alt fra 

en variabel til flere variabler (Bradley & Corwyn, 2002; Sirin, 2005), og variabler som for 
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eksempel husholdningssammensetning eller hvor mange bøker som finnes i hjemmet har blitt 

brukt til å måle SØS. Ved at begrepet blir operasjonalisert på ulike måter, er det viktig å 

vurdere de ulike effektene av de forskjellige variablene. I denne oppgaven er sosioøkonomisk 

status målt gjennom foreldres utdanningsnivå og familiens brutto husholdningsinntekt. 

Dermed vil denne oppgaven operasjonalisere SØS gjennom å måle to variabler, samt 

interaksjonen mellom disse, da dette gir et mer helhetlig bilde av utvalget. 

 

1.3.2   Foreldreinvolvering  

Det er mulig å definere foreldreinvolvering på flere ulike måter, og det er fortsatt noe 

uenighet omkring hva som skal inngå i begrepet foreldreinvolvering (Barger et al., 2019; 

Pinquart & Ebeling, 2019; Tan et al., 2019). Følgelig varierer definisjonene fra nokså åpne, 

slik som de ressurser foreldre kan tilby sine barn (Grolnick & Slowiaczek, 1994), til mer 

spesifikke, som foreldreaktiviteter i hjemmet og på skolen som er relatert til barnets læring 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). Drugli og Nordahl (2016) viser i sin rapport til en 

definisjon av Fantuzzo, Tighe og Childs (2000) der foreldreinvolvering blir definert som 

foreldrenes engasjement og aktivitet både i hjemmet og skolen, for å støtte barnets læring og 

utvikling. I andre studier unngår forskere en generell definisjon av foreldreinvolvering, og 

fokuserer i stedet på spesifikke involveringstyper. Blant annet er det vanlig å skille mellom: 

involvering i hjemmet og hjem-skole-samarbeid (Barger et al., 2019; Epstein, 2001; Hill et al., 

2004; Hoover-Dempsey & Sandler, 1997).  

 

I denne masteroppgaven forstås foreldreinvolvering som foreldrenes engasjement knyttet til 

barn og unges skolegang. Videre vil jeg dele begrepet foreldreinvolvering inn i involvering i 

hjemmet og skole-hjem-samarbeid. Involvering i hjemmet henviser her til foreldrenes 

involvering i barns skoleaktiviteter utenfor skolens område (Barger et al., 2019; Boonk et al., 

2018; Gubbins & Otero, 2019), og omfatter hjelp til lekser, støtte til skolebaserte aktiviteter, 

samt positive forventninger til barns skoleprestasjoner (Ogg & Anthony, 2020). Skole-hjem-

samarbeid refererer til kommunikasjon mellom foreldre og lærer (Karlsen Bæck, 2019). Dette 

forholdet inkluderer møter og samtaler mellom lærer og foreldre.  

 

1.4 Oppgavens struktur og oppbygning 

Denne masteroppgaven er delt inn i syv kapitler. Kapittel en er en innledning til tematikken 

oppgaven skal presentere, samt bakgrunn, aktualitet og problemstilling. I kapittel to og tre blir 



 6 

masteroppgavens fokus forankret i faglitteraturen og tidligere forskning, som gjør det mulig å 

belyse foreldreinvolvering fra ulike perspektiver, og danne et grunnlag for å formulere 

testbare hypoteser. I kapittel fire beskrives oppgavens metode, herunder forskningsdesign, 

utvalg, instrumenter og analyser. I kapittel fem presenteres resultatene, for å undersøke om 

hypotesene ble støttet eller ikke. I kapittel seks blir resultatene diskutert i lys av litteraturen 

som er presentert i kapittel to og tre. Kapittel syv tar for seg konklusjon og avsluttende 

refleksjoner. 
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2. TEORETISK BAKGRUNN  

Ved å sammenligne ulike teoretiske perspektiver kan man danne et grunnlag for forståelse og 

refleksjon om prosessene som inngår i foreldreinvolvering. De teoretiske perspektivene kan 

dermed fungere som verktøy for å forstå hvilke faktorer som kan påvirkes av og påvirker 

foreldrenes involvering i barns skolegang (Karlsen Bæck, 2019). Dette kapittelet innledes 

med en gjennomgang av de tre teoretiske perspektivene, Bronfenbrenners (1979) økologiske 

systemteori, Epsteins (2001) modell om overlappende påvirkningssfærer og Bourdieus (1997) 

teori om habitus og kapital.  

 
2.1 Bronfenbrenners økologiske systemteori 

Bronfenbrenners (1979) økologiske systemteori understreker viktigheten av samspillet 

mellom individ og miljø. Teorien blir ofte benyttet til å forklare hvordan ulike miljøfaktorer, 

fra faktorer i samfunnet til barnets nære kontekster, påvirker barnet gjennom et gjensidig 

samspill mellom individ og miljø. Med andre ord vektlegger teorien omgivelsenes betydning 

for barnets utvikling, der barnet plasseres i sentrum av en modell med fire ulike nivåer, omtalt 

som mikro-, meso-, ekso- og makrosystemene (se Figur 1).   

 

Mikrosystemet er det første systemet barnet møter (Bronfenbrenner, 1986b). Dette systemet 

omfatter et mønster bestående av aktiviteter og relasjoner som erfares av barnet, og inkluderer 

de omgivelsene barnet opplever i det daglige (Bronfenbrenner, 1986a). Som for eksempel 

familien, barnehagen og nabolaget. På mikrosystemnivå kan familien påvirke barnets 

skolegang på flere måter, for eksempel ved at foreldre har en positiv holdning til skolen og 

lærer barnet bokstaver før det begynner på skolen. Etter hvert som barnet vokser, vil flere 

faktorer i mikrosystemet påvirke barnet (Kvello, 2012). Et barn tilhører aldri bare ett miljø, og 

samspillet mellom to eller flere mikrosystemer, omtales som et mesosystem. Relasjonen 

mellom hjem og skole er et eksempel på et mesosystem.  

I tillegg til de mikro- og mesosystemene barn aktivt deltar i, blir barn også påvirket av ytre 

hendelser som skjer i deres nære omgivelser. Slike forhold, situasjoner eller steder som 

påvirker barnet uten at barnet ikke er direkte til stede, kalles eksossystem. Et relevant 

eksempel på dette er hvorvidt foreldre har ustabile arbeidstider (Bronfenbrenner, 1979).  



 8 

Makrosystemet er det siste og mest omfattende systemet, og interagerer følgelig med de 

underordnede nivåene. Makrosystemet består av kulturelle normer og regler, eksempelvis 

kulturens holdninger til foreldreinvolvering eller det generelle nivået av foreldreinvolvering i 

samfunnet. Etter hvert inkluderte Bronfenbrenner (1986a) også kronosystemet, som 

innbefatter tidens påvirkning på miljøet personen lever i. Dette kan være endringer over tid i 

familiestruktur, sosioøkonomisk status (SØS), arbeidsliv, bosted eller hvor hektisk 

hverdagslivet er.  

 

Figur 1: En illustrert modell av Bronfenbrenners økologiske modell. Hentet fra Berger (2008). 

Bronfenbrenners (1979) økologiske systemteori tar utgangspunkt i at barn og unges utvikling 

påvirkes av det gjensidige samspillet mellom en rekke faktorer på tvers av ulike systemer over 

tid. Disse faktorene er relatert til barnet selv, foreldrene, lærere, skolen og samfunnet, og vil 

nødvendigvis ha en innvirkning på foreldrenes muligheter til involvering.  

Økologiske utviklingsperspektiver fremhever at barns utvikling påvirkes av både individuelle 

faktorer, miljøet de vokser opp i, samt samspillet mellom barnet og miljøet rundt 

(Bronfenbrenner, 1979, 1986a; Kvello, 2012). I denne sammenheng blir familien et 

mikrosystem og skolen et annet. Et godt samarbeid mellom disse mikrosystemene, vil med 

andre ord utgjøre et stabilt mesosystem, som kan bidra til å skape sammenheng og helhet i 
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barnets liv. Dette kan gi barn en forståelse av at det som skjer på skolen, henger sammen med 

livet hjemme i familien og motsatt (Karlsen Bæck, 2019). Likevel opplever ikke alle barn som 

går i skolen at dette samarbeidet er like godt. Et ugunstig samarbeid mellom foreldre og 

skolen kan føre til at ingen av partene får full innsikt i barnets behov og fungering. Som 

beskrevet i innledningen, har barn med erfaring fra barnevernet større sannsynlighet for å 

vokse opp i familier der de utsettes for flere risikofaktorer (Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet, 2020b). Eksempelvis kan utryggheten assosiert med å vokse opp i en 

familie med rusproblematikk kunne gi ringvirkninger for barnets skoleprestasjoner. For å 

forstå hvordan en kan styrke denne gruppens skoleprestasjoner, blir det derfor essensielt at en 

ser og forstår de ulike mikrosystemene barnet er en del av, og hvordan disse påvirker 

hverandre. 

Med bakgrunn i Bronfenbrenners (1979) økologiske systemteori, kan man forvente at 

utfordringer innen mikrosystemet familien kan ha ringvirkninger for hva som skjer i 

mikrosystemet skolen. Det er rimelig å anta at foreldre som har tiltak i barnevernet har 

utfordringer som gjør at det blir vanskeligere for dem å involvere seg i barnets skolehverdag. 

Da slike vansker kan forekomme hos familier uansett sosial bakgrunn, kan det tenkes at SØS 

påvirker foreldreinvolvering i mindre grad for denne populasjonen. I tillegg kan tiltak fra 

barnevernet bidra til at skole-hjem-samarbeidet økes og forbedres, som kan ytterligere 

redusere effekten av SØS på involvering. På den annen side er det rimelig å anta at lav 

sosioøkonomisk status, som er en etablert risikofaktor, kan påvirke foreldrenes involvering 

negativt. Dette er fordi lav SØS kan indikere at foreldrene har begrensede ressurser og 

kapasitet til å involvere seg. For eksempel kan foreldre med lav SØS ha lavere forventninger 

til barnets skoleprestasjoner enn foreldre med høy SØS (Pinquart & Ebeling, 2019), ved at de 

selv oppleve skolen som utfordrende. 

 

Dersom en tar for seg makrosystemet i Bronfenbrenners (1979) økologiske systemteori, vil 

det også være nærliggende å tro at foreldre har ulik oppdragelsesstil for jenter og gutter.  

Generelle holdninger til foreldreinvolvering i samfunnet kan være ulike for gutter og jenter, 

og kjønnstypiske holdninger kan bidra til at foreldre involverer seg mer i jenters skolegang 

enn gutters (NOU 2019:3, 2019). Dermed vil holdningene iboende i makrosystemet kunne 

føre til at foreldre involverer seg mer i jenters skolegang. Derfor gir Bronfenbrenners (1979) 

systemteori rom for å anta at SØS kan ha mindre å si for hvorvidt foreldre involverer seg mer 
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i jenters skoleaktiviteter enn gutters, da holdningene i makrosystemet vil overstyre dette.  

 

2.2 Epsteins teori om overlappende påvirkningssfærer 

Epsteins (2001) teori om overlappende påvirkningssfærer mellom skole, familie og 

lokalmiljø, er inspirert av Bronfenbrenners (1979) økologiske systemteori. Familie, skole og 

lokalmiljø representerer, i henhold til Epstein (2001), tre sfærer som sammen skal jobbe for å 

støtte barns utdanning og utvikling.  

 

Involvering i hjemmet foregår innenfor familiesfæren, og omhandler foreldre som er 

oppmerksomme på barns behov i hjemmet, for eksempel ved å lytte, hjelpe med lekser 

og andre skoleaktiviteter (Hornby & Lafaele, 2011). Foreldres positive forventinger til barns  

skolegang er, i henhold til Pinquart og Ebeling (2019), den faktoren som bidrar sterkest til å 

fremme læring og motivasjon i familiesfæren. Denne formen for involvering kan føre til at 

barn opplever det som skjer på skolen som relevant for seg selv og sin egen fremtid.  

 

Skolesfæren, refererer til skole-hjem-samarbeidet, og kjennetegnes av foreldre som 

regelmessig besøker barnets skole, melder seg frivillig og kommuniserer med læreren til 

barnet (Epstein, 2001). I henhold til Epstein (2001) kan god informasjon fra skolen gi foreldre 

et bedre grunnlag for å kunne hjelpe og støtte sine barn, og øker skolens muligheter for å 

tilpasse barnets læring. Lokalmiljøsfæren, på den annen siden, omfatter at lokalmiljøet legger 

til rette for læringsmuligheter, som for eksempel at foreldre kan ta barnet med til det lokale 

biblioteket eller museet (Epstein, 2001). 

 

Disse sfærene overlapper hverandre, og representerer samarbeidet der barnet er i sentrum 

(Epstein, 1995). De overlapper hverandre aldri fullstendig, da de enkelte sfærene ivaretar 

noen funksjoner som er uavhengig av de andre sfærene. For eksempel er det ikke fullstendig 

overlapp mellom familie og skole, da familien innehar enkelte funksjoner som ikke skolen 

har, og motsatt. De ulike sfærene har, i henhold til Epstein (2001), det samme målet, hvilket 

er å styrke barns læring og utvikling.  
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Figur 2: Illustrasjon av Epsteins overlappende sfærer av innflytelse, ekstern struktur (Epstein, 2001, s. 28). 
 

Modellen til Epstein (2001) inkluderer også en ekstern struktur, der tre faktorer bestemmer 

graden av overlapping. Den eksterne strukturen består av tid, erfaring og holdninger i familien 

og skolen. Tidslinjen viser at de ulike sfærene stadig er i utvikling, hvilket påvirker graden av 

overlapp (Karlsen Bæck, 2019). Med andre ord må interaksjonen mellom de tre sfærene 

tilpasses barnets alder, klassetrinn og nivå. For barn i grunnskolen er overlappet større 

mellom hjem og skole, enn det er for barn på ungdomsskolen, da de yngre barna har behov 

for tettere kontakt (Epstein, 2001). Uavhengig av alder, vil det være forskjeller i hvor mye 

foreldre involverer seg, noe som medfører at for enkelte barn er overlappene større gjennom 

alle nivåer i skolen. Overlappet vil også påvirkes av forhold i hjemmet, slik som for eksempel 

i familier med tiltak i barnevernet. Dette gjør det rimelig å anta at overlappet mellom partene 

blir mindre når familien har tiltak i barnevernet. Dette skyldes at samarbeidet med skole kan 

være utfordrende, noe som kan påvirke graden av overlapp.  
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Figur 3: Illustrasjon av Epsteins overlappende innflytelsessfærer, intern struktur (Epstein, 2001, s. 28).  
 

Intern struktur, sammenlignet med ekstern struktur, viser til de unike relasjonene som hver 

enkelt barn inngår i (Epstein, 2001). Interaksjonen mellom skole og hjem, som vist på Figur 

3, viser to interaksjonsnivå. De to sirklene illustrerer kommunikasjon mellom skole og hjem, 

mens der de overlapper viser kommunikasjon mellom foreldre og lærer. Det blir derfor 

tydelig at den eksterne og interne strukturen i Epsteins (2001) modell påvirkes av flere 

faktorer, som for eksempel barnets alder, kjønn og holdninger fra både skolen og foresatte. 

Derfor er den eksterne og den interne strukturen i denne modellen sammenkoblet og 

vanskelig å skille fra hverandre. 

 

I følge Epstein (2001) bidrar denne modellen til å forstå de kontinuerte forandringene som 

oppstår i hjem og skole. De ulike sfærene påvirkes av ulike faktorer som fører til forskjellig 

grad av overlapp. Det kan derfor bli en utfordring å finne ut hvordan en kan opprettholde eller 

øke overlappet for barn som har tiltak i barnevernet. Når barn av ulike grunner har det 

vanskelig hjemme og barnevernet blir innblandet, kan det føre til at overlappet øker. Dette 

skjer ved at barnevernet deltar på samarbeidsmøter med skolen, og jobber aktivt for å 

opprettholde et godt skole-hjem-samarbeid. Ved å bidra til at overlappet ikke minsker, til 

tross for familiens utfordringer, kan det hjelpe foreldre til å involvere seg i større grad i både 

hjemmet og i skole-hjem-samarbeidet. Dette kan også gi læreren større innsyn i hvordan 

barnet har det hjemme. 

 

Epsteins (2001) teori understreker familiens, skolens og samfunnets innflytelse på barnets 

læring og utvikling. Ut fra denne teorien kan en derfor forvente å finne at det ikke er 

forskjeller mellom foreldre med hjelpetiltak i barnevernet på bakgrunn av ulik SØS. Ved at 
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barnevernet er innblandet og deltar på samarbeidsmøter mellom skole og hjem, dette kan 

bidra til å opprettholde og øke overlapp i de periodene familien har behov for det. På denne 

måten kan dette minske effekten SØS har på involvering. Barnevernets involvering kan også 

styrke kommunikasjonen mellom foreldre og lærer, og spesifikke tiltak kan hjelpe foreldre til 

å involvere seg i barnas skolearbeid i hjemmet. I henhold til Epstein (2001) er 

foreldreinvolvering viktigere enn familiens sosioøkonomiske status for barnets læring. Ved at 

de ulike sfærene overlapper hverandre, kan foreldreinvolvering forstås som en 

beskyttelsesfaktor for barn som har tiltak i barnevernet. Av samme grunner er det heller ikke 

sannsynlig at SØS påvirker foreldreinvolvering i større grad for gutter enn jenter som har 

tiltak i barnevernet.  

 

2.3 Bourdieus teori om habitus og kapital 

Når foreldre har barn som begynner på skolen, bringer de med seg sin historie, sin bakgrunn 

og sine tidligere skoleerfaringer (Bourdieu, 1997; Karlsen Bæck, 2019). Studier viser at det 

fortsatt er en klar sammenheng mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner, selv om det har 

vært et mål å jevne ut disse forskjellene (Bakken et al., 2016). De vanligste måtene å forklare 

sosiale forskjeller er med utgangspunkt i faktorer som økonomi, intelligens, kultur og 

utdanningsnivå (Karlsen Bæck, 2005). Foreldrene og hjemmemiljøet har en sentral rolle, da 

foreldre ofte overfører egne verdier og holdninger til barnet (Bourdieu, 1997; Karlsen Bæck, 

2005). Foreldre kan også påvirke barnet gjennom sin involvering i barnas skolegang, og 

gjennom sitt samarbeid med skolen.  

Bourdieus (1997) teori omhandler klasseforskjeller i samfunnet, som påvirkes av økonomisk, 

sosial og kulturell kapital. Ulikheter i disse faktorene påvirker både formen, kvaliteten samt i 

hvilken grad foreldre involverer seg i sine barns skolegang. For å forstå forskjeller i 

foreldreinvolvering i lys av Bourdieus (1997) teori, brukes begrepene habitus og kapital. 

Bourdieu (1997) definerer habitus som et system av egenskaper som er formet individets 

tidlige opplevelser og de kulturelle strukturene individet er en del av (Karlsen Bæck, 2019). 

Når barn vokser opp får de tilgang til kunnskap om verden, men denne kunnskapen vil se 

forskjellig ut, avhengig av hvilken sosial bakgrunn foreldrene har. Med andre ord formes 

habitus tidlig i barndommen, og hvert barn vil være et produkt av det unike sosiale miljøet et 

det vokser opp i (Bourdieu, 1997). Med andre ord er kunnskapen som barn internaliserer 



 14 

strukturert av foreldrene, og barn vil dermed overta den oppfatningen av verden som hans 

eller hennes foreldre har (Karlsen Bæck, 2005). 

I følge Bourdieu (1997) innehar foreldre en viss mengde økonomisk, sosial og kulturell 

kapital. Sosial kapital blir definert som ressurser knyttet til individers mellommenneskelige 

relasjoner. Økonomisk kapital omfatter penger og andre materielle ressurser. Kulturell kapital 

betegner det å ha en type kunnskap som gjør at man verdsetter bestemte kulturelle uttrykk 

framfor andre, noe Bourdieu (1997) var opptatt av. Kulturell kapital kan knyttes til utdanning, 

men kultur er ikke et nøytralt begrep. Kulturelle uttrykk har ulik verdi for ulike kulturelle 

grupper (Karlsen Bæck, 2019). Foreldre overfører kulturell kapital til sine barn, gjennom 

deres oppdragelse, erfaringer og opplevelser. Kulturell kapital overføres også gjennom 

utdanningssystemet, ved at barn som har foreldre med høy utdanning i mange tilfeller vil 

lettere ta til seg skolens innhold (Karlsen Bæck, 2005). Dette på bakgrunn av at skolen 

forutsetter og foretrekker visse former for kulturell kapital fremfor andre (Karlsen Bæck, 

2019; Lareau, 1997).  

Barn som har foreldre med høy utdanning har større sannsynlighet for å ha lært seg noen 

basiskunnskaper, slik som tall og bokstaver, allerede før skolestart (Karlsen Bæck, 2019). På 

denne måten blir forskjellene i kulturell kapital mellom ulike sosiale grupper synlig, og barn 

med høy kulturell kapital oppnår dermed et akademisk overtak over barn med lav kulturell 

kapital. Cohen (2000) hevder imidlertid at forskjellene mellom de sosiale gruppene er større 

enn hvorvidt foreldre med ulikt utdanningsnivå lærer sine barn bokstaver og tall før de 

begynner på skolen eller ikke. Dette begrunnes med at kulturell kapital har en mer 

grunnleggende innflytelse på hvordan barn forholder seg til læring. Det handler altså like mye 

om læringens form som læringens innhold, og det er her barn som har foreldre med høyere 

utdanning i størst grad har et forsprang. Med andre ord, i henhold til Bourdieu (1997), vil det 

være mer sannsynlig at foreldre med høy utdanning overfører ferdigheter og holdninger til 

sine barn som er sentrale for å utvikle ferdigheter som er viktige for å lykkes i skolen. 

Det er dermed tydelig at kulturell kapital også omhandler holdninger til læring og utdanning 

(Karlsen Bæck, 2005). Dersom foreldre innehar positive verdier om utdanning og læring, kan 

dette påvirke barnets holdninger og motivasjon til det som skjer i skolen. Likevel er det ikke 

nødvendigvis slik at foreldre med lav utdanning ikke har de samme gode holdningene til 

utdanning (Lareau & Horvat, 1999). Sammenhengen er heller slik at foreldre overfører 

bestemte læringsverdier, for eksempel ved å lese og sette seg inn i ting som har læringsverdi 
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for barnet. Dette gjelder også å oppsøke aktiviteter som har et læringsformål sammen med 

sine barn, som å gå på museer eller på biblioteket (Karlsen Bæck, 2005, 2019). Dette er den 

formen for ikke-kommuniserte holdninger og verdier som foreldre overfører til sine barn. På 

den måten kan foreldre med høy utdanning overføre grunnlaget for å utvikle ferdigheter som 

er viktig for å lykkes i skolen.  

Barn som har med seg ferdigheter og holdninger som stemmer overens med skolens 

forventninger og forutsetninger, kan ofte få det lettere på skolen (Karlsen Bæck, 2005). På 

den måten kan skolen favorisere barn fra høy sosial bakgrunn foran barn som ikke har fått de 

samme ferdighetene hjemme (Bourdieu & Passeron, 1990). På bakgrunn av dette relateres 

barns skoleprestasjoner til den formen for kulturell kapital de har. Skolen på sin side er heller 

ikke nøytral, og skolens forventninger til foreldre kan være preget, av foreldrenes 

økonomiske, sosiale og kulturelle kapital (Lareau, 1997). Foreldre med den kulturelle 

kapitalen som samsvarer med skolens forventinger, kan oppleve et mer gunstig samarbeid 

med skolen (Lareau, 1987). Dette samsvarer med funn fra Nordahl (2000) studie, som viste at 

foreldre med lav utdanning, i motsetning til de med høy utdanning, opplevde at terskelen var 

større for å si ifra hvis de var uenige med skolen.  

Skolen foretrekker spesifikke former for kulturell kapital og kan på bakgrunn av dette 

favorisere barn og foreldre som besitter denne (Karlsen Bæck, 2005). I følge Bourdieu og 

Passeron (1990), elimineres barn med lav sosial bakgrunn fra høyere utdanning. Dette skjer 

på to måter; for det første mangler barn med lav sosial bakgrunn skolens kulturelle kapital. 

Derfor kan disse barna gjøre det dårlig på prøver, noe som senere kan forhindre dem i å ta 

høyere utdanning. Likevel er det slik at de fleste barn og unge som blir eliminert fra høyere 

utdanning eliminerer seg selv lenge før lave karakterer gjør at de faktisk blir eliminert 

(Karlsen Bæck, 2005). Da foreldre med lav sosial bakgrunn er eliminert fra høyere utdanning, 

kan deres holdninger smitte over på barnet, som deretter kan eliminere seg selv fra skolefeltet. 

Denne andre formen blir dermed en form for selv-eliminering. Foreldre med lav SØS kan ha 

andre oppfatninger om hva slags utdanning barna bør ha, hvor mye tid barn bruker på lekser, 

og hvilket utdanningsnivå som er forventet. Dette kan være med på å begrense foreldrenes 

involvering i skolen, til tross for at foreldrene er interessert i barnets skolegang (Karlsen 

Bæck, 2005).  

Barn som har erfaring fra barnevernet kan ha større sannsynlighet for å vokse opp i familier 

med lav SØS, og på bakgrunn av dette ha ulik habitus og kulturell kapital (Barne- ungdoms- 



 16 

og familiedirektoratet, 2020b; Karlsen Bæck, 2005). Likevel gjelder ikke dette alle barn i 

barnevernet, da familier som får hjelpetiltak av barnevernet er en kompleks og sammensatt 

gruppe, bestående av familier med både høy og lav SØS (Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet, 2014). Bourdieu (1997) hevder imidlertid at barn fra familier med lav 

SØS kan ha andre forutsetninger til habitus og kulturell kapital. Barn med tiltak i barnevernet 

kan på bakgrunn av dette ha forskjellige forutsetninger til habitus og kulturell kapital basert 

på foreldrenes SØS. Barn i barnevernet kan også, ut fra ideen om selv-eliminering, tenke at 

høyere utdanning er utenfor deres rekkevidde. De kan med andre ord lavere forventinger til 

seg selv, hvilket er uheldig da studier viser at barn med høyere forventninger til seg selv 

presterer bedre enn barn som har lavere forventninger til seg selv (Pinquart & Ebeling, 2019; 

Tan et al., 2019). Kirk, Lewis-Moss, Nilsen og Colvin (2011) fant i sin studie at barn som 

hadde erfaring fra barnevernet hadde lavere akademiske forventinger til seg selv 

sammenlignet med de forventninger barn med samme sosioøkonomiske bakgrunn utenfor 

barnevernet hadde. Ut fra dette kan det derfor tenkes at barn med erfaring fra barnevernet har 

større sannsynlighet for å eliminere seg selv fra skolesystemet.  

Med bakgrunn i Bourdieu (1997) kan det forventes at SØS vil påvirke hvor mye foreldre 

involverer seg, både i hjemmet og i skole-hjem-samarbeidet. Dette på bakgrunn av at 

foreldrene med høy SØS vil ha større sannsynlighet for å kunne overføre positive holdninger 

og ferdigheter til sine barn, som vil være sentrale for å mestre skolen. Dermed kan en også 

anta at foreldre med lav SØS som har tiltak i barnevernet vil kunne få større vansker med 

skole-hjem-samarbeidet sammenlignet med foreldre med høy SØS. Dette ville vært svært 

uheldig for barn med tiltak i barnevernet som vokser opp med lav SØS.  

 

I henhold til Bourdieu (1997), vil man også kunne anta at foreldre vil ha forskjellige 

oppdragelsesstiler for gutter og jenter. Dette vil medføre at kjønnsforskjeller i involvering blir 

et resultat av ulik habitus. Med andre ord vil en kunne forvente at foreldrenes SØS vil kunne 

påvirke foreldrenes involvering, og at det er forskjeller mellom gutter og jenter. På bakgrunn 

av dette kan en forvente å finne at foreldre med lav SØS involverer seg mindre i gutters 

skolegang enn jenters skolegang, ved at dette er et resultat av ulik habitus.  

 

2.4 Oppsummering av de tre teoretiske perspektivene 

Det teoretiske grunnlaget, som i denne oppgaven består av Bourdieu (1997), Bronfenbrenner 

(1979) og Epstein (2001), viser til ulike aspekter ved foreldreinvolvering. Disse teoretiske 
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perspektivene belyser ulike aspekter ved foreldreinvolvering og danner et grunnlag for å 

etablere forskningshypoteser. 

 

I henhold til Bronfenbrenner (1979) kan det tenkes at SØS ikke har like mye å si for familier 

som har tiltak i barnevernet, fordi utfordringene assosiert med denne gruppen ofte er så 

omfattende. Dette kan gjøre at de sosiale forskjellene jevnes ut, da utfordringene i familien 

kan gjøre det vanskelig å involvere seg i barns skolegang. Likevel kan det tenkes at familiens 

SØS kan påvirke og gi ringvirkninger på systemene som påvirker foreldrenes involvering, ved 

at foreldrene mangler ressurser eller kapasitet til å involvere seg i like stor grad. Ut fra dette 

teoretiske perspektivet kan jeg derfor forvente å finne at det ikke er forskjeller mellom 

foreldrenes SØS for graden av involvering, samtidig som SØS kan ha en effekt på systemene 

som påvirker foreldreinvolvering.  

 

På den andre siden kan barnevernet bidra til økt involvering og overlapp mellom skole og 

hjem. Utfordringer i hjemmet kan føre til at barnevernet blir påkoblet, som i følge Epstein 

(2001) kan bidra til bedre samarbeid og økt kommunikasjon mellom foreldre og lærer. Dette 

kan føre til at foreldre involverer seg mer, ved at sfærene overlapper hverandre i større grad 

enn før. Derfor vil jeg kunne å forvente at det ikke er forskjeller i grad av foreldrenes 

involvering på bakgrunn av SØS, ved at sfærene økes gjennom at involvering fremmes av 

barnevernet. På den annen side kan foreldrenes SØS, i henhold til Bourdieu (1997), føre til 

ulik grad av involvering. Dette ved at foreldrene besitter ulik habitus og kapital som de igjen 

overfører til sine barn. På bakgrunn av dette kan jeg forvente å finne at foreldrenes SØS 

påvirker foreldrenes grad av involvering ved at foreldrene overfører ulik habitus og kapital.  

 

Med tanke på kjønnsforskjeller, kan foreldrenes SØS ha en påvirkning på i hvilken grad 

foreldre involverer seg. I henhold til Bronfenbrenner (1979) kan systemene påvirke 

foreldrenes holdninger til hvordan de involverer seg i jenters skolegang sammenlignet med 

gutters skolegang. For eksempel kan holdninger i makrosystemet ha en påvirkning på hva en 

kan forvente av skoleprestasjoner for jenter, som ikke samsvarer med hva en kan forvente av 

gutter. Dette kan også ses i sammenheng med Bourdieu (1997) ved at foreldre overfører ulik 

habitus til jenter sammenlignet med gutter, som gjør at de indirekte involverer seg ulikt i 

henhold til kjønn. På den annen side kan det, i henhold til Epstein (2001), tenkes at de ulike 

sfærene kan være en beskyttelsesfaktor for barn med lav SØS, og da særlig for gutter. Ved at 
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barnevernet er involvert kan dette være en beskyttelsesfaktor for skolemestring, som kan føre 

til større overlapp mellom sfærene.  

 

Ved at de ulike perspektivene belyser ulike aspekter ved foreldreinvolvering, er det sentralt å 

undersøke hvordan dette samsvarer med tidligere forskning. De teoretiske perspektivene og 

tidligere forskning danner et bakteppe for å forstå ulike aspekter ved foreldreinvolvering, og 

leder til oppgavens hypoteser. 
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3. EMPIRISK GRUNNLAG  

De teoretiske perspektivene gir et tydelig bakteppe for å forstå de faktorer som ligger til grunn 

for og påvirker foreldreinvolvering. Samtidig kan, og bør, forskning på feltet tolkes i lys av de 

teoretiske perspektivene. Derfor vil dette kapittelet ta for seg tidligere forskning på temaet 

foreldreinvolvering. Først vil faktorer relatert til foreldreinvolvering bli belyst, for deretter å 

undersøke de faktorer som antas å påvirke foreldreinvolvering. Faktorer knyttet til eleven, 

skolen, samfunnet og foreldrene vil bli presentert. Deretter vil sosioøkonomisk status bli 

belyst i et barnevernsperspektiv. Avslutningsvis vil hypotesene for denne oppgaven bli 

presentert. 

 

3.1 Faktorer relatert til foreldreinvolvering  

Forskning har vist at foreldreinvolvering er en viktig faktor for barns skolemestring (Castro et 

al., 2015; Ma et al., 2016; Pomerantz, Moorman & Litwack, 2007), og det er bred enighet om 

at faktorene som påvirker foreldres involvering i barns skolegang kan deles i fire kategorier 

(Epstein, 2001; Hornby & Lafaele, 2011; Ma et al., 2016; Park & Holloway, 2018). Disse fire 

kategoriene kan ses i sammenheng med Epstein (2001) sfærer, og inkluderer 

hovedkategoriene barnet, skolen, samfunnet og foreldrene.  

 

3.1.1 Faktorer knyttet til barnet 

På samme måte som at foreldre og lærere er involvert i barnets læring, er det også forventet 

av barnet involverer seg i sin egen læring (Hoover-Dempsey et al., 2001). De fleste barn 

opplever det som fordelaktig at foreldre støtter dem gjennom å involvere seg i lekser eller 

andre skolerelaterte aktiviteter (Barger et al., 2019; Hornby & Lafaele, 2011). Etter hvert som 

barnet blir eldre, er det vanlig at foreldre involverer seg mindre (Hornby & Lafaele, 2011), 

hvilket er naturlig da eldre barn er mer selvstendige og ikke har behov for like mye hjelp og 

støtte. Likevel vil mange barn ha behov for støtte og oppfølging selv om de blir eldre. 

Imidlertid kan barnets alder føre til at foreldrene involverer seg mindre i barnets skolearbeid, 

selv om eleven selv kunne hatt behov for mer støtte (Hornby & Lafaele, 2011).  

 

Det er også sannsynlig at foreldre involverer ulikt i barnets skoleaktiviteter som følge av 

barnets kjønn. Baker og Milligan (2016) fant at mødre og fedre i Canada, Storbritannia og 

USA bruker mer tid på læringsfremmende aktiviteter, slik som lesing og matte, med sine 
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døtre enn med sine sønner. Denne forskjellen i foreldreinvolvering er til stede allerede fra før 

de begynner på skolen. En mulig forklaring kan være ulik oppdragelse i henhold til barnets 

kjønn, likevel kan det være flere årsaker til dette. Uansett ser man at kjønn påvirker grad av 

involvering, og kjønn blir derfor en viktig faktor (Baker & Milligan, 2016; Guo et al., 2018).  

 

3.1.2 Faktorer knyttet til skolen  

En stor del av barndommen i dag foregår i dag i barnehagen og skolen, og disse arenaene blir 

derfor viktige aktører (Karlsen Bæck, 2019). Selv om skolen naturligvis er avgjørende for 

barns læring, har foreldre likevel hovedansvaret for barns opplæring og utdanning, hvilket er 

nedfelt i en rekke lover. Av den grunn er skolen nødt til å åpne og tilrettelegge for at foreldre 

kan involvere seg i sitt barns skolegang. At skolen tilrettelegger for at foreldrene kan 

involvere seg i sitt barnas skolegang, anses å være en sentral motivator for foreldreinvolvering 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). I opplæringsloven utdyper de formålet med 

foreldresamarbeid i kapitlets paragraf 20-1:  

  

«Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. 

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

Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode 

læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar 

vidaregåande opplæring» ("Opplæringslova," 2010) 

 
Likevel kan det være uklart hva foreldreinvolvering innebærer både for foreldre og skolen 

(LaRocque, Kleiman & Darling, 2011). I Stortingsmeldingen «Kvalitet i skolen» viser de til 

en undersøkelse av skole-hjem-samarbeid ved ungdomsskoler som fant at både lærere og 

foreldre ofte var usikre på hva et skole-hjem-samarbeid innebærer (Kunnskapsdepartementet, 

2008). Videre ble det også funnet at flere lærere ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hva et 

slikt samarbeid skal omhandle, og at foreldre var usikre på hvor mye de burde involvere seg. 

Disse resultatene fremhever at uklarheter i hvordan skole-hjem-samarbeid defineres vil kunne 

påvirke i hvor stor grad foreldre involverer seg i barnets skolegang. 

 

Drugli og Nordahl (2016) hevder at skole-hjem-samarbeid er et middel for å etablere et godt 

læringsmiljø for elevene gjennom økt kunnskap om barnet og derigjennom økt gjensidig 

respekt mellom lærere og foreldre. Viktigheten av lærerens rolle i et vellykket samarbeid 

mellom hjem og skole bekreftes av Nordahl og Skilbrei (2002) i deres evaluering av et 
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utviklingsprosjekt om skole-hjem-samarbeid i to fylker i Norge. Denne evalueringen fant at 

det var avgjørende for et godt skole-hjem-samarbeid at skolen var bevisst på forskjellene i 

kulturell kapital. Dette understøttes av en rekke studier som viser at foreldrenes involvering 

påvirkes av utdanningsnivå  (Epstein, 2001; Karlsen Bæck, 2005; Lareau, 1997).  

 

3.1.3 Faktorer knyttet til samfunnet  

Samfunnet påvirker foreldrenes involvering gjennom både lovverk og holdninger til hva 

begrepet foreldreinvolvering innebærer (Drugli & Nordahl, 2016). Med andre ord oppstår 

ikke foreldreinvolvering i et vakuum, men påvirkes av samfunnets skrevne og uskrevne 

regler. Dette kan ses i sammenheng med Bronfenbrenner (1979) økologiske systemteori, der 

det overordnede makrosystemet spiller en sentral rolle i hvordan foreldreinvolvering defineres 

i et samfunn. Politiske føringer for hvordan skolesystemet i Norge fungerer vil kunne påvirke 

hvordan et godt skole-hjem-samarbeid defineres for lærere, samt legge føringer på hvordan 

foreldre bør involvere seg i hjemmet (Drugli & Nordahl, 2016). I tillegg kan de overordnede 

verdiene i skolesystemet virke inn på kvaliteten mellom elev og lærer, elevene seg imellom, 

samt mellom foreldre og lærere (Barr, 2011; Hornby & Lafaele, 2011). Derfor blir samfunnets 

holdninger til involvering en sentral faktor for hvordan skole-hjem-samarbeid gjennomføres.   

 

3.1.4 Faktorer knyttet til foreldrene 

For foreldre kan det oppstå flere barrierer for å involvere seg i sine barns skolegang (Drugli & 

Nordahl, 2016). Det behøver ikke være slik at foreldre «ikke vil» involvere seg, men det kan 

være ulike årsaker til at involvering blir utfordrende. Forskning fremhever flere faktorer som 

potensielt kan virke hemmende på foreldrenes involvering (Jeynes, 2012, 2016; LaRocque et 

al., 2011; Rimm-Kaufman & Pianta, 2005). Mangel på tid er en slik faktor. Eksempelvis kan 

ugunstige arbeidstider eller usikre arbeidsforhold gjøre det vanskelig for foreldre å involvere 

seg (Jeynes, 2012; LaRocque et al., 2011). En annen faktor kan være språklige barrierer, da 

disse gjør det vanskelig for foreldre å hjelpe til med lekser og andre skoleaktiviteter (Benner 

et al., 2016; Jeynes, 2012; Rimm-Kaufman & Pianta, 2005). Språklige barrierer kan også 

påvirke skole-hjem-samarbeidet, ved at det blir vanskelig å kommunisere med skolen. Videre 

kan dårlig økonomi være en barriere, ved at foreldre kan oppleve at involvering krever 

ressurser de ikke har tilgang til, som for eksempel transport eller barnevakt (Hornby & 

Lafaele, 2011; LaRocque et al., 2011; Tan et al., 2019). Dersom foreldre har nedsatt psykisk 

helse kan dette også gjøre det utfordrende å stille opp på ulike aktiviteter (Drugli & Nordahl, 
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2016; Jeynes, 2012). Foreldre som har psykiske vansker eller rusproblemer kan oppleve at det 

blir vanskelig å stille opp og delta i barns skoleaktiviteter da disse vanskene ofte kan medføre 

store utfordringer i foreldrenes liv. Samtidig kan negative skoleerfaringer påvirke foreldrenes 

holdninger i skolen, noe som kan gjøre det vanskelig å involvere seg (Jeynes, 2012; Tan et al., 

2019).  

 

Når foreldre av ulike grunner ikke involverer seg, ser man at dette i særdeles stor grad kan gå 

ut over de barna som kanskje trenger det mest, da det er disse barna som oftest har foreldre 

som har utfordringer med å involvere seg (Stormont, Herman, Reinke, David & Goel, 2013). 

Det er tydelig at det er flere faktorer ved foreldrene som kan hemme deres evne og mulighet 

til involvering i barnas skolegang (LaRocque et al., 2011). Det er likevel én faktor som har 

blitt funnet å ha en stor påvirkning på foreldreinvolvering, dette er foreldrenes 

sosioøkonomiske status (Li et al., 2020; Malone, 2017; Tan et al., 2019; Van Ewijk & 

Sleegers, 2010).  

 

3.1.5 Sosioøkonomisk status 

Familiens sosioøkonomiske status virker å være en sentral faktor for foreldreinvolvering, og 

det finnes flere studier som har rapportert om betydelige forskjeller i hvordan og hvor mye 

foreldre involverer seg blant sosioøkonomiske grupper (Castro et al., 2015; Grolnick & 

Slowiaczek, 1994; Hornby & Lafaele, 2011; Li et al., 2020; Malone, 2017; Tan et al., 2019). 

Sosioøkonomisk status kan påvirke flere aspekter ved barns skolegang, for eksempel ved at 

foreldrene har ustabile arbeidstider (Machida, Taylor & Kim, 2002). Ved at SØS utgjør en 

såpass stor påvirkning på foreldreinvolvering, spiller dette en sentral rolle når en skal beskrive 

forskjeller i foreldres involvering i barns skolegang (Xu & Corno, 2003).  

 

Tan et al. (2019) fant i deres metaanalyse at flere aspekter ved foreldreinvolvering blir 

påvirket av sosioøkonomisk status. Dette gjaldt særlig læringsstøtte hjemme, foreldrenes 

kunnskapsnivå og kommunikasjon mellom foreldre og lærere. Disse variablene viste seg også 

å være sterkt assosiert med skoleprestasjoner hvis foreldre var høyere utdannet. Foreldre med 

høy sosioøkonomisk status viser en tendens til å rapportere høyere forventninger til deres 

barns akademiske prestasjoner (Pinquart & Ebeling, 2019). Dette samsvarer med funn fra Li 

et al. (2020), der man ser at foreldre med lav SØS ofte har lavere akademiske forventinger til 

sine barn, hvilket kan påvirke deres skoleprestasjoner negativt.  
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Poon (2020) fant betydelige forskjeller i foreldreinvolvering, foreldreforventninger og 

akademiske prestasjoner mellom foreldre med lav SØS og høy SØS blant kinesiske barn. 

Studien pekte på at SØS var en sentral faktor for å forklare forholdet mellom barns 

akademiske prestasjoner. Dette samsvarer videre med Wang, Hu og Deng (2016) sin studie av 

syvende og åttende klassinger fra 53 skoler i Kina, som fant at foreldre med lav SØS 

opplevde at tids- og ressursbegrensinger, mangelfull kunnskap om barnas lekser og 

kommunikasjonsproblemer med sine barns var barrierer for deres involvering. Når det gjelder 

tid og ressurstilgjengelighet, kan det være at foreldre med lav SØS ikke har midler til 

læringsressurser eller fleksibilitet til å be om fri fra jobb til å delta på skolemøter. De kan også 

være for slitne til å hjelpe barna med lekser på slutten av en lang dag på jobb (Hornby & 

Lafaele, 2011; Malone, 2017). 

 

Likevel har det blitt funnet at foreldre med høy SØS ikke nødvendigvis involverer seg mer 

enn foreldre med lav SØS (Tan, 2018). Tan (2018) fant i sin studie at foreldre med høy SØS 

ikke involverte seg mer enn foreldre med lav SØS, samt at høy involvering ikke nødvendigvis 

øker barns skoleprestasjoner. Denne studien samsvarer ikke med tidligere studier, noe som 

kan nyansere variasjoner i foreldrenes SØS og foreldreinvolvering.  

 

3.2 Foreldreinvolvering og sosioøkonomisk status hos familier med tiltak i barnevernet 

Sosioøkonomisk status er en av de variablene som har vist seg å påvirke foreldreinvolvering i 

størst grad (Barger et al., 2019; Benner et al., 2016; Boonk et al., 2018; Pinquart & Ebeling, 

2019; Tan et al., 2019). Det finnes lite, om noe forskning om foreldreinvolvering og familiens 

sosioøkonomisk status blant barn i barnevernet. Dette gjør det betimelig å spørre hvorvidt 

sosioøkonomisk status har den samme påvirkningen på involvering i denne populasjonen, 

sammenlignet med familier uten disse erfaringene. Da dette kan være en populasjon hvor det 

generelt er større utfordringer med foreldreinvolvering, kan det dermed tenkes at SØS har 

mindre å si. Likefullt er dette en gruppe der flere familier har lavere sosioøkonomisk status 

enn det som forekommer i normalpopulasjonen (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 

2014). Derfor vil man kunne anta at sosioøkonomisk status kan være en sentral 

forklaringsvariabel for grad av foreldreinvolvering i familier med tiltak fra barnevernet. Det 

mangler imidlertid kunnskap om hvorvidt grad av sosioøkonomisk status påvirker 

foreldreinvolvering i barnevernspopulasjonen.  
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3.3 Problemstilling og forskningsspørsmål  

I lys av litteraturen som er presentert ovenfor, vil det være relevant å undersøke forholdet 

mellom foreldreinvolvering og sosioøkonomisk status i familier som har tiltak i barnevernet. 

Følgelig blir den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven:  

«Er det en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og hvor mye foreldre med hjelpetiltak 
fra barnevernet involverer seg i barn og unges skolegang?» 

Videre utledes følgende hypoteser fra denne problemstillingen:  

1. Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

foreldreinvolvering. 

2. Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

foreldrenes involvering i hjemmet. 

3. Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og skole-

hjem-samarbeid. 

4. Foreldres inntekt og utdanning vil påvirke grad av foreldreinvolvering ulikt for 

familier med gutter enn for familier med jenter.  
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4. METODE  

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for hvordan jeg har gått frem for å besvare oppgavens 

problemstilling. Denne masteroppgaven er en del av et større forskningsprosjekt: 

«Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko». 

Denne studien undersøker hvordan barnevernstjenestene kan hjelpe barn og familier i 

barnevernet med å mestre skolen (Engell, Follestad, Andersen & Hagen, 2018). Denne 

studien er utført i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).  

 

4.1 Metodologisk tilnærming 

Innenfor forskning settes et hovedskille mellom kvalitativ og kvantitativ metode (Bryman, 

2016). Kvalitativ metode brukes for å skape fyldige og detaljerte beskrivelser, og analysene 

baseres på data fra for eksempel intervjuer eller observasjoner. Kvantitativ metode, på den 

annen siden, befatter seg med målbare fenomener og omfatter bruk av statistiske analyser for 

å undersøke forhold mellom ulike variabler (Fields, 2018). Den sistnevnte, kvantitativ 

metode, er tilnærmingen som er brukt i denne oppgaven.  

Formålet med denne undersøkelsen er å svare på masteroppgavens problemstilling:  

«Er det en sammenheng mellom sosioøkonomiske status og hvor mye foreldre med hjelpetiltak 

fra barnevernet involverer seg i barn og unges skolegang?» 

4.2 Forskningsdesign 

Spørreundersøkelser er en systematisk metode for å samle inn data fra et utvalg av 

respondenter for å gi en statistisk beskrivelse i henhold til et tema (De Vaus, 2014). Utvalget 

hentes fra en gitt populasjon i henhold til bestemte inklusjons- og eksklusjonskriterier. 

Nedenfor (kapittel 4.4) presenteres de inklusjons- og eksklusjonskriterier som ligger til grunn 

for rekrutteringen til denne masteroppgaven. 

 

Spørreundersøkelser inneholder spørsmål, eller ledd, som er tenkt å måle underliggende 

variabler. Verdiene på variablene analyseres av forskeren i etterkant for å finne 

sammenhenger og mønstre (De Vaus, 2014). Målet med denne tilnærmingen er å samle inn 

data fra et gitt utvalg, for å undersøke forskjeller og sammenhenger ved bruk av ulike 

variabler. Det er i henhold til Bryman (2016) to ulike måter å samle inn data på innenfor 
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spørreundersøkelser, disse er strukturerte intervjuer og selvrapporterte spørreskjema. Når en 

bruker strukturerte intervjuer er det forskeren som administrerer spørreskjemaet, det vil si at 

forskeren stiller spørsmålene og skårer disse ut fra testpersonens responser (De Vaus, 2014). 

Denne måten å samle inn data på kan være tidskrevende, og kan føre til at en ikke når ut til 

like mange. Til sammenligning sendes ofte selvadministrerte spørreskjema elektronisk eller 

per post. Dette medfører at forskeren ikke alltid vil kunne være til stede for å oppklare 

eventuelle spørsmål, likevel er denne fremgangsmåten mindre tidskrevende og gir mulighet 

for å nå ut til flere (Bryman, 2016). I denne masteroppgaven ble det benyttet selvrapporterte 

spørreskjema, men en forskningsassistent var til stede da disse ble delt ut til respondentene.  

 

Datamaterialet som ligger til grunn for analysene som er gjort i denne masteroppgaven, er 

hentet fra ett måletidspunkt i KOBA-studien. På bakgrunn av dette har datasettet blitt 

behandlet som en tverrsnittsundersøkelse. Ved å bruke data fra ett spesifikt tidspunkt, 

tverrsnittsdesign, kan en undersøke sammenhenger og korrelasjoner mellom en eller flere 

variabler (Bryman, 2016), men man kan imidlertid ikke si noe om årsakssammenhenger.  

 

4.3 Prosedyre  

Forskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner 

for barn i risiko» undersøker et nytt tiltak der barnevernstjenestene mottar kunnskapsbasert 

opplæring i å hjelpe barn og familier i barnevernet med å mestre skolen (Engell et al., 2018). 

Tiltakene i KOBA-prosjektet er basert på kunnskapsoppsummeringer og analyser av hva 

tidligere forskning tyder på er effektive tiltak for å bedre skoleprestasjoner. Ut i fra dette har 

det blitt utviklet en tilpasset praksis som er blitt implementert i barneverntjenester og prøves 

ut med familier som har hjelpetiltak fra barnevernet, samt har barn i grunnskolealder. 

Tiltakene retter seg mot både foreldre og barn, og skal gjennomføres i hjemmet, utenfor 

skoletiden.  

KOBA-studien startet i 2017 og rekrutterte nye deltagere til og med januar 2020 (Engell et al., 

2018). En pilotstudie ble gjennomført i 2017. Datamaterialet som brukes i denne oppgaven 

inkluderer deltakere fra både pilotstudien og hovedstudien. Utvalget i KOBA-studien 

inkluderer foreldre og barn i grunnskolealder som mottar hjelpetiltak i hjemmet fra 

barnevernet. Foreldre må på forhånd gi sitt informerte samtykke til deltagelse, både for seg 

selv og barnet. Informert samtykke innebærer at respondentene har mottatt og forstått 

informasjonen om prosjektet, samt at de har fått anledning til å stille eventuelle spørsmål 
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angående studien (Bryman, 2016). Deltakerne ble gjort klar over at de når som helst kunne 

trekke seg fra undersøkelsen. Familier som samtykket til å være med i studien, ble 

randomisert til to grupper. Deltagerne i den ene gruppen mottok det nye tiltaket (KOBA), og 

deltagerne i den andre gruppen mottok «business as usual», altså tiltak som vanlig i 

barnevernet (Engell et al., 2018).  

Dataene ble samlet inn ved besøksintervju hjemme hos familiene etter skoletid, ved at 

foresatte og barn svarte på ulike spørreskjemaer på iPad (Engell et al., 2018). 

Forskingsassistenter var til stede for å oppklare og avklare ting underveis, samtidig som de 

administrerte akademiske tester for barnet. Foreldrene svarte på spørsmål om egen bakgrunn 

og demografi, som for eksempel arbeidsstatus, utdanning og brutto husholdningsinntekt. 

Videre ble foreldre spurt om barnets psykiske helse, sosiale ferdigheter, eksekutive funksjoner 

og foreldreinvolvering. Data i KOBA-studien samles inn på flere måletidspunkt, men 

analysene i denne oppgaven er utført på data fra første målepunkt, før familiene mottok noen 

intervensjon (Engell et al., 2018).  

4.4 Utvalg  

Utvalget i forskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA): bedre 

skoleprestasjoner for barn i risiko» omfatter barn i grunnskolen som får støtte av barnevernet i 

form av tiltak i hjemmet, samt deres foresatte (Engell et al., 2018). Deltagerne er rekruttert fra 

tre kommunale barnevernstjenester på Østlandet. Deltagelse var frivillig, så studien omfatter 

naturligvis ikke alle familier som mottar støtte fra barnevernet, kun de som ønsket å delta i 

studien. Denne masteroppgaven er en delstudie av KOBA-studien, og derfor har utvalget de 

samme inklusjons- og eksklusjonskriterier. 

Tre inklusjonskriterier lå til grunn for rekrutteringen (Engell et al., 2018). For det første måtte 

familien motta barnevernstiltak i hjemmet. For det andre måtte barnet være i barneskolealder 

(6-12 år). Til sist måtte foreldre ha mulighet til å avgi informert samtykke på enten norsk, 

engelsk, arabisk eller somali. To eksklusjonskriterier ble også spesifisert. Det første var at 

barn med utviklingsvansker, slik som barn på autismespekteret, ble ekskludert fra deltagelse. 

Foreldre som ikke var i stand til å avgi informert samtykke, ble også ekskludert fra studien, da 

de måtte kunne samtykke til deltagelse på vegne av barn under 18 år. Familier kan av ulike 

grunner ha flere barn som får støtte av barnevernet, men denne studien tar bare utgangspunkt i 

ett barn fra hver familie (Engell et al., 2018). 
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Tabell 1: 
Frekvensfordeling av deltakere (N=104) 

Demografiske variabler M (SD) n % 

 
   

Foreldres alder  39 (6.5)   
 

Barnets alder  9 (1.7)  
 

   
 

Mål på sosioøkonomisk status  
  

Husholdningsinntekt, kr 490161 (368 391) 
  

Grunnskole  25 24 

Videregående   44 42.3 

Høyskole/universitet  35 33.7 

   
 

Foresattes kjønn, kvinner  83 79.8 

Barnets kjønn, gutt 
 

65 62.5 

Enslige foresatte 
 

56 53.8 

Norske deltakere   55 52.9 

 

I Tabell 1 fremstilles foreldres aldersfordeling. Alder varierte fra 26 år og 59 år. Foreldrenes 

utdanningsnivå̊ ble delt inn i tre grupper, grunnskole (24 %), videregående skole (42.3%), og 

høyskole/universitet (33.7%). Som vist i Tabell 1 utgjorde foreldre med videregående 

utdannelse den største gruppen. Gjennomsnittslønnen til respondentene var 490 000 kr, og 

varierte mellom de som oppga 0 kroner i inntekt til de som oppga over 2 millioner kroner. En 

mulig grunn til at enkelte respondenter oppga 0 kroner i inntekt er på grunn av at de får statlig 

stønad, og dermed unnlot å rapportere dette. Noen få respondenter oppgir lønn betydelig 

høyere enn gjennomsnittet. Om en ser nærmere på utvalget, er medianen for respondentenes 

husholdningsinntekt 416 000 kr, og kan være et bedre mål på sentraltendens i dette tilfellet. 

Dette fordi det kun er syv som rapporterer at de tjener mer enn en million i 
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husholdningsinntekt, mens 47 respondenter rapporterer at de tjener mindre enn 400 000 kr i 

husholdningsinntekt. For å belyse gjennomsnittsinntekt ytterligere, ble deltagerne som 

rapporterte 0 kr i inntekt tatt ut. Gjennomsnittslønnen ble da 514 916 kr (SD= 360 221kr). 

Videre viser Tabell 1 ble det funnet at 31.7% var gift/samboer med barnets biologiske 

forelder, mens 14.4% var gift med en annen. Videre undersøkelser viste at over 50 % av 

respondentene var enslige. Av respondenter som var enslige var 26% av respondentene ikke 

gift/samboer, mens 19.2% er skilt og 7.7% er separert. Kun 1% av respondentene var 

enke/enkemann. Videre var det flere familier med sønner (62.5%) som deltok i studien, enn 

familier med døtre (37.5 %). Gjennomsnittsalderen til barn som er inkludert i denne oppgaven 

er 9 år, der det varierer fra 5 til 13 år.  

4.5 Måleinstrumenter 

4.5.1 Sosioøkonomisk status  

To variabler brukes som mål på sosioøkonomisk status i denne masteroppgaven. Disse er 

utdanningsnivået til den forelderen som besvarte spørreundersøkelsen og familiens samlede 

brutto husholdningsinntekt. Foreldrenes utdanningsnivå ble inndelt i tre kategorier, 

grunnskole, videregående og høyskole/universitet. Derfor reflekterer dette ikke familiens 

samlede utdanningsnivå, kun utdanningsnivået til den forelderen som besvarte undersøkelsen. 

Familiens samlede brutto husholdningsinntekt ble målt ved at deltakeren rapporterte dette 

som fri tekst.  

 

4.5.2 Parent and School Survey  

Parent and School Survey (PASS) ble utformet for å måle foreldres involvering i barns 

skolegang basert på Epsteins (2001) teori om foreldreinvolvering, og er utviklet av 

Ringenberg, Funk, Mullen, Wilford og Kramer (2005). PASS består av tretti påstander, der 

seks av leddene adresserer hindringer for involvering. De første tjuefire spørsmålene er 

designet for å måle Epstein (2001) seks kategorier av foreldreinvolvering, der hver kategori 

måles av fire ledd hver (Ringenberg et al., 2005). Hver påstand besvares på en Likert-skala 

med fem alternativer (veldig enig = 1, enig = 2, delvis enig / delvis uenig = 3, uenig = 4, og 

sterkt uenig = 5). De seks kategoriene for foreldreinvolvering blir av Epstein (2001) slått 

sammen til tre bredere kategorier. Disse kategoriene er involvering i hjemmet, hjem-skole-

samarbeid og lokalmiljø. Den siste kategorien, lokalmiljø, fremstår som mindre tilpasset en 
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norsk skolesammenheng. Dette på bakgrunn av at USA har et annet skolesystem enn det vi 

har i Norge, følgelig blir denne kategorien ikke like relevant for norske forhold. Av den grunn 

vil ikke denne kategorien bli inkludert i analysene. 

For å undersøke reliabiliteten av PASS, ble Cronbach`s alpha (α) beregnet. Cronbach`s alfa 

har som funksjon å måle hvor sterk statistisk sammenheng det er mellom spørsmålene samt 

om det måler samme begrep, som i dette tilfellet er foreldreinvolvering (Fields, 2018). Med 

andre ord er Cronbach`s alfa en indikator for graden av indre konsistens i et spørreskjema. I 

følge Kline (1999) er α = .7 nedre grense for å si at et måleinstrument har akseptabel intern 

konsistens. Chronbach`s alpha for totalskalaen på spørreskjemaet PASS var .72. Analysene 

viste imidlertid at subskalaene hadde lavere alpha-verdier: involvering i hjemmet (α = .55), 

skole-hjem-samarbeid (α = .42) og lokalmiljø (α = 0.52). Dermed kan man si at totalskalaen 

hadde en akseptabel intern konsistens, mens de ulike subskalene ikke utviste samme 

egenskaper. Dette kan ha betydning for om man måler det man faktisk skal måle.  

4.5.3 Oversettelse av spørreskjemaet «Parent and school survey» 

PASS er validert i den amerikanske populasjonen, og brukt i amerikansk forskning på 

foreldreinvolvering (Keys, 2014). Før KOBA-studien forelå det ingen norsk versjon av PASS, 

hvilket medførte at forskergruppen måtte oversette PASS fra engelsk til norsk. For å 

kvalitetssikre oversettelsen ble skjemaet oversatt fra engelsk til norsk, før det ble oversatt 

tilbake fra norsk til engelsk (Vedlegg 1). Dette har blitt gjort for å sikre at spørsmålene gir 

samme mening og at oversettelsen som har blitt gjort er av høy kvalitet (Wild et al., 2005). 

 

4.6 Validitet  

Validitet omhandler i hvilken grad man kan ut fra resultatene av en studie kan trekke gyldige 

slutninger om det man har satt seg som formål å undersøke (Fields, 2018). Kleven (2008) 

beskriver validitet som et utrykk for i hvilken grad man kan ha tiltro til slutninger i en studie. 

Shadish, Cook og Campbell (2002) presenterte et validitetssystem som er anerkjent innfor 

kvantitativ forskning og vil danne grunnlaget for diskusjon av validitet knyttet til denne 

studien. Hvilke validitetskriterier som er sentrale for en studie avhenger av hvilken type 

slutninger som gjøres. Shadish et al. (2002) introduserer fire forskjellige begreper som deres 

validitetssystem er bygget opp av: begrepsvaliditet, statistisk validitet, indre validitet og ytre 

validitet. Nedenfor beskrives kun indre og ytre validitet, da disse er relevante for denne 

oppgaven.  
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4.6.1 Indre validitet   

Indre validitet handler om kausalitet, med andre ord hvordan vi kan si at en variabel påvirker 

en annen variabel (Bryman, 2016). Kausale sammenhenger kan også forårsakes av en skjult 

tredjevariabel som kan virke inn på den observerte sammenhengen, derfor må forskere 

imidlertidig styrke tillitten til slutningene ved å avkrefte alternative forklaringer (Shadish et 

al., 2002). Funn i denne masteroppgaven må tolkes med forsiktighet, da funnene bare viser 

sammenhenger mellom variabler på et tidspunkt, ikke årsakssammenhenger (Fields, 2018). 

Forskere som bruker tverrsnittsdesign kan i visse tilfeller anta kausalitet da det i enkelte 

tilfeller kan finnes gode teoretiske argumenter for retningen i forholdet mellom to variabler. 

Men dette er vanskelig å gjøre i denne masteroppgaven, da det også kan være andre 

underliggende faktorer som bidrar (Bryman, 2016). 

 

4.6.2 Ytre validitet  

Med ytre validitet menes overføring av slutninger fra en studie til en bredere kontekst utenfor 

studien (Shadish et al., 2002). Ytre validitet refererer med andre ord til i hvilken grad 

resultatene fra en studie kan generaliseres til også å gjelde andre individer eller situasjoner 

(Bryman, 2016). Hvorvidt resultatene fra en studie er generaliserbare, vil avhenge av studiens 

utvalg og tilnærming. Sannsynlighetsutvalg, altså et utvalg der samtlige i populasjonen har 

like stor sannsynlighet for å komme med i utvalget, styrker den ytre validiteten (Kleven, 

2008). I denne masteroppgaven ble foreldreinvolvering og SØS hos foresatte som har 

hjelpetiltak i barnevernet i Norge undersøkt. Ofte kan barnevernspopulasjonen skille seg fra 

normalbefolkningen for øvrig, hvilket kan begrense resultatenes generaliserbarhet utover 

barnevernspopulasjonen. Likevel bør ikke denne begrensningen overvurderes, da det fortsatt 

er sannsynlig at resultatene fra denne oppgaven kan generaliseres til barnevernspopulasjonen i 

Norge og i lignende land.  

 

4.7  Målefeil 

En skåre består av en sann skåre i tillegg til målefeil, og det blir derfor viktig å minimere og 

håndtere de målefeil som forekommer ved datainnsamling (Fields, 2018). Noen variabler kan 

måles direkte, slik som høyde, men flere psykologiske fenomener måles indirekte, for 

eksempel gjennom bruk av spørreskjema og selvrapportering. Målefeil deles ofte inn i to 

kategorier: tilfeldige og systematiske målefeil. For eksempel kan selvrapportering i større 
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grad forårsake tilfeldige målefeil enn det direkte måling kan, da respondentenes svar kan 

påvirkes av andre faktorer enn de som ønskes målt fra forskeren side (Bryman, 2016). 

Eksempelvis kan respondentene besvare spørreskjemaet i tråd med det de antar er forskerens 

forventinger (De Vaus, 2014). En annen kilde til tilfeldige målefeil kan være at foreldre 

rapporterer at de involverer seg lite på bakgrunn av at de den siste måneden ikke har hatt 

mulighet til å møte opp på foreldremøter på skolen. Dette vil være en feilkilde når det er 

ønskelig at foreldre skal rapportere sin gjennomsnittlige involvering i barns skolegang. 

Likevel er det vanskelig å observere foreldrenes involvering, som kan være en grunn til at det 

ofte måles ved selvrapportering. I tillegg kan leddene i et spørreskjema i noen tilfeller være 

formulert på en uklar måte, slik at respondentene svarer det som føles mest riktig (Bryman, 

2016). Dette kan føre til systematiske målefeil, som kan føre til avvik hver gang en måler, da 

feilen her ligger i spørreskjemaet og ikke hos respondenten. I et slikt tilfelle vil målefeil 

forekomme som en konsekvens av at det har blitt benyttet målemetoder som ikke tilpasses 

utvalget, eller feil ved måleinstrumentene (Fields, 2018).  

I denne masteroppgaven er alle innsamlede data basert på selvrapportering fra respondentene. 

Som nevnt over har denne metoden sine begrensninger. Når foreldre selv vurderer sin 

samhandling med egne barn kan resultere i skjevhet i responsene, ved at det kan være 

vanskelig å vite om foreldrene rapporterer det som faktisk er reelt. Foreldrenes responser kan 

påvirkes av opplevelsen av å bli forsket på, hvilket blir omtalt som intervjueffekt (De Vaus, 

2014). Opplevelsen av å bli forsket på kan ha blitt styrket av at forskningsassistenter var 

tilstede når foreldrene utfylte spørreskjemaet. Like fullt kan forskningsassistentens 

tilstedeværelse ha vært fordelaktig, og hindret målefeil, gjennom å oppklare spørsmål og 

uklarheter rundt besvarelsen av skjema.  

En styrke med foreldrerapportering, er at foreldre kan bidra med informasjon om barnet fra 

flere daglige situasjoner en ikke hadde hatt tilgang til gjennom tidsbegrensede observasjoner. 

I tillegg får alle informantene samme spørsmål, og resultatene kan dermed tenkes å være 

lettere å reprodusere, hvilket kan bidra til å styrke indre reliabilitet (De Vaus, 2014). I denne 

oppgaven kan jeg ikke utelukke at det kan ha forekommet tilfeldige målefeil i forbindelse 

med innsamling av datamaterialet. Så lenge ikke målefeilene er systematiske men tilfeldige, 

er dette akseptabelt, samt forventet, i denne type forsking (Bryman, 2016). 

4.8 Etiske vurderinger og forskerrollen 



 33 

I all forskning er forskeren ansvarlig for at forskningen som gjennomføres er etisk forsvarlig 

og at forskeren følger retningslinjer for å sikre personvernet til alle respondentene før data 

innhentes (De Vaus, 2014). KOBA-studien er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata 

(NSD). Alle deltagende foreldre var nødt til å avgi sitt informerte samtykke, både for sin egen 

deltagelse og for sitt barn. Respondentene fikk tydelige opplysninger om at de når som helst 

kunne trekke seg fra prosjektet og kreve at all innhentet data blir slettet.  

Når man forsker med mennesker er det viktig at det fremkommer tydelig at deltagelse er helt 

frivillig samt at man når som helst kan trekke seg fra prosjektet (Bryman, 2016). Det er videre 

avgjørende at man behandler all personsensitiv informasjon som samles inn på en 

konfidensiell måte. Dette medfører at man ikke skal kunne koble sammen informasjonen som 

er gitt og med personene som har gitt informasjonen. I tillegg må de innsamlede data 

oppbevares på en måte som ivaretar nødvendige datasikkerhetshensyn (Bryman, 2016). Før 

jeg fikk tilgang til data fra KOBA-studien skrev jeg under på en kontrakt med RBUP for å 

sikre at data ble håndtert på en forsvarlig måte. I kontrakten ble det spesifisert hvilke data jeg 

hadde tilgang til og hvordan disse skulle lagres og oppbevares av meg, samt en klausul om 

taushetsplikt.  

Jeg fikk mulighet til å delta i KOBA-prosjektet som forskningsassistent, en stilling som 

innebar å dra hjem til familier for å samle inn data. En fordel med å ha vært så involvert i 

studien, er at det har gitt meg kjennskap til datainnsamlingsprosessen. Da jeg selv har samlet 

inn data som er brukt i denne oppgaven, kan det imidlertid tenkes at dette kan øke risiko for 

målefeil. For å begrense «bias», eller skjevheter, har foresatte svart på spørreskjemaet i et 

annet rom enn der jeg befant meg. Likevel har det forekommet at foresatte har ønsket å stille 

spørsmål relatert til spørreskjemaet.  

 

4.9 Statistiske analyser 

4.9.1 Faktoranalyse 

Faktoranalyse er en metode som brukes for å undersøke om leddene i et spørreskjema måler 

de latente variablene man antar at spørreskjemaet måler (Clausen, 2009). Med andre ord kan 

metoden benyttes for å redusere store sett med variabler til et mindre antall faktorer eller 

komponenter. Faktorer antas å reflektere underliggende prosesser som skaper korrelasjonene 

mellom variabler (Fields, 2018). Man skiller mellom eksplorerende og konfirmerende 

faktoranalyser. Eksplorerende faktoranalyser er en induktiv metode, som gjerne benyttes i 
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tidlige faser av forskningen, for å oppnå datareduksjon. Konfirmerende faktoranalyse er, på 

den annen side, en deduktiv tilnærming som benyttes for å teste hypoteser om den 

underliggende strukturen samsvarer med tidligere litteratur (Clausen, 2009; Pallant, 2016) 

Denne masteroppgaven har benyttet IBM SPSS Amos for å gjennomføre en konfirmerende 

faktoranalyse (IBM, 2019a) 

 
Spørreskjemaet PASS er oversatt til norsk av forskergruppen, og ikke validert i Norge. Derfor 

ble det ansett som nødvendig å gjennomføre en konfirmerende faktoranalyse. Tidligere 

forskning har funnet tre underliggende faktorer i spørreskjemaet PASS (Ringenberg et al., 

2005; White, Yoon & Lee, 2019). Formålet med å gjennomføre en konfirmerende 

faktoranalyse var for å undersøke om de samme faktorene ble identifisert med en norsk 

versjon av samme spørreskjema. En viktig forutsetning for bruk av faktoranalyse omhandler 

styrken i korrelasjonene mellom indikatorer, samt utvalgsstørrelsen. 

 

4.9.2 Deskriptiv statistikk 

Deskriptiv statistikk innebærer å få oversikt over de viktigste egenskapene og mønstrene i 

datasettet, gjennom korrelasjoner, gjennomsnitt på viktige variabler, og standardavvik 

(Bryman, 2016). Alle deltakerne svarte på de demografiske variablene, som foresattes 

utdanningsnivå og familiens samlede brutto husholdningsinntekt, samt på spørreskjemaet 

«Parent and School Survey». Med andre ord forekom ikke missing data, og dermed var det 

ingen grunn til å gjennomføre videre analyser av dette. En grunn til at det var lite missing kan 

være fordi foreldre måtte svare på alle spørsmål før de gikk videre, da undersøkelsen foregikk 

på iPad. 

 

4.9.3 Hypotesetesting 

Alle hypotesene i denne masteroppgaven har blitt undersøkt ved bruk av både enkle og 

multiple lineære regresjonsanalyser. En enkel lineær regresjonsanalyse er en statistisk 

analysemetode som brukes for å undersøke sammenhenger mellom en avhengig variabel og 

en uavhengige variabler (Fields, 2018). I en multippel regresjonsanalyse analyseres forholdet 

mellom en avhengig variabel og flere uavhengige variabler. I tillegg kan denne metoden 

brukes for å undersøke modererende effekter, samtidig som en kontrollerer for andre 

variabler. Modererende effekter er når variabler endrer eller har en betinget effekt på 

forholdet mellom uavhengige og avhengige variabler. Standardisert beta (β), eller 
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stigningstall, forteller hvor mye den gjennomsnittlige verdien til den avhengige variabelen 

øker eller avtar med en enhets endring i den uavhengige variabelen. Jo høyere beta verdien er, 

desto bedre kan variabelen forklare variansen i utfallet som måles (Fields, 2018).  

 

I denne oppgaven ble det gjennom tre analysesteg, undersøkt om sosioøkonomisk status 

kunne predikere grad av foreldreinvolvering. Det første steget omfattet en enkel lineær 

regresjonsanalyse med familiens brutto husholdningsinntekt og foreldreinvolvering, for å 

undersøke om familiens inntekt kunne forklare ulik grad av foreldreinvolvering. Tilsvarende 

ble gjort for variabelen utdanning og foreldreinvolvering. For å undersøke om utdanning eller 

inntekt kunne forklare forskjeller i foreldreinvolvering. Deretter ble barnets alder og kjønn 

inkludert i modellen. 

 

I andre steg ble multippel regresjonsanalyse brukt, og et interaksjonsledd med inntekt og 

utdanning ble inkludert i modellen. Et signifikant interaksjonsledd indikerer at foresattes 

utdanningsnivå modererer sammenhengen mellom inntekt og foreldreinvolvering. Med andre 

ord vil dette si at foresattes utdanningsnivå påvirker graden av foreldreinvolvering ulikt med 

hensyn til inntekt. Interaksjonsleddet mellom foresattes utdanningsnivå og familiens brutto 

husholdningsinntekt blir i denne oppgaven et mål på familiens sosioøkonomiske status.  

Signifikante interaksjonseffekter ble forklart gjennom stratifisering av data, hvilket gjør at en 

kan analysere grupper (strata) separat (Fields, 2018). Kriteriet for inndeling av utvalget i 

grupper er stratifiseringsvariabelen, for eksempel kjønn. Stratifiserte analyser vil kun bli 

gjennomført dersom jeg finner en signifikant interaksjonseffekt. Utdanning utgjorde 

stratifiseringsvariabelen for de tre første hypotesene (se hypoteser side 24). Utdanningsnivå 

ble derfor kodet om til en dikotom variabel, der lav utdanning er definert som grunnskole og 

videregående opplæring, mens høy utdanning inkluderte foreldre med høyskole eller 

universitetsutdanning. Dette gjorde det mulig å teste de ulike effektene av inntekt og 

foreldreinvolvering for de med lav og de med høy utdanning, for å tolke interaksjonseffekten.  

For den siste hypotesen (H4: Foreldres inntekt og utdanning vil påvirke grad av 

foreldreinvolvering ulikt for familier med gutter enn for familier med jenter) var barnets kjønn 

den uavhengige variabelen. Det første steget omfattet en enkel lineær regresjonsanalyse med 

barnets kjønn og foreldreinvolvering, for å undersøke om barnets kjønn kunne forklare ulik 

grad av foreldreinvolvering. For å undersøke om det er forskjeller mellom barnets kjønn og 
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utdanning, samt barnets kjønn og inntekt. Dette ble gjort ved å lage et interaksjonsledd 

mellom barnets kjønn og utdanning samt barnets kjønn og inntekt. I denne analysen ble det 

kun justert for barnets alder. Alle analyser ble gjennomført i SPSS Versjon. 23 (IBM, 2019b). 
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5. RESULTATER  

5.1 Faktoranalyse  

En konfirmerende faktoranalyse (CFA) ble gjennomført for å undersøke tre-faktorstrukturen 

til PASS. Dette ble gjort med grunnlag i Epsteins (2001) tre-faktormodell ved bruk av IBM 

SPSS Amos (IBM, 2019a) (se Figur 4). De tre komponentene i PASS vil i denne oppgaven bli 

referert til som «involvering i hjemmet», «skole-hjem-samarbeid» og «lokalmiljø». Ulike 

kilder foreslår forskjellige indekser for å hvor godt en modell passer med dataene. Basert på 

Shek og Yu (2014) og Brown (2014) har jeg valgt ut følgende indekser: Comparative Fit 

Index (CFI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Tucker Lewis Index 

(TLI) og Normed Fit Index (NFI). Disse indeksene viser hvor godt dataene passer til 

modellen, gjennom å sammenligne modellen med en alternativ modell. RMSEA er forskjellen 

mellom korresponderende elementer ved den observerte og den predikerte kovariansmatrisen. 

Denne verdien bør være mindre enn .08 (Browne & Cudeck, 1992). CFI sammenligner 

målmodellens tilpasning til data med tilpasningen til en modell der variablene antas å være 

ukorrelerte. Verdier som nærmer seg 1 indikerer en akseptabel modelltilpasning (Fan, 

Thompson & Wang, 1999). NFI er lik forskjellen mellom kji-kvadratene til nullmodellen og 

målmodellen, dividert på kji-kvadratet til nullmodellen. Denne indeksen varierer fra 0 til 1, 

der .90 er kriteriet for akseptabel modelltilpasning. I likhet med NFI er også TLI basert på kji-

kvadratet til målmodellen og nullmodellen. Kriteriet til TLI er .95 (Marsh, Balla & 

McDonald, 1988). 

 

Tabell 2: 

Indekser og deres kriterier samt mål på modelltilpasning 

Indeks  Kriterium Modelltilpasning  

CFI t .90 .93 

RMSEA < .08 .11 

TLI t .95 .74 

NFI t.95 .89 

 

Tabell 2 viser at CFI er over vurderingskriteriet, hvilket indikerer en adekvat 

modelltilpasning. NFI ligger noe lavere, men fortsatt tett opptil vurderingskriteriet. RMSEA 
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har en høyere verdi enn anbefalt, og TLI når ikke opp til vurderingskriteriet. Samlet indikerer 

dette en viss støtte for denne modellen, men det er vanskelig å trekke en endelig konklusjon.  

 

Figur 4 viser faktorladningene fra faktor til variabel, som viste at veiene var signifikante, med 

unntak av veien mellom kommunikasjon og skole-hjem-samarbeid. Tre latente faktorer 

(involvering i hjemmet, skole-hjem-samarbeid og lokalmiljø) fremkom fra den overordnede 

latende variabelen, foreldreinvolvering.   

 
 

 

 
Figur 4: Konfirmerende faktoranalyse med de tre latente variablene i PASS 

 

5.2 Hypotesetesting – regresjonsanalyse 

5.2.1 Hypotese 1: Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

foreldreinvolvering 

For å gjennomføre regresjonsanalyser forutsetter det at homoskedasiteten til datasettet er 

gyldig (Fields, 2018). Homoskedasitet indikerer at spredningen er likt fordelt på hver side av 

regresjonslinjen. I denne oppgaven ble homoskedasiteten til datasettet vurdert visuelt, hvilket 

viste at datasettet var gyldig. 

Oppdragelse  

Læring i hjemmet 

Kommunikasjon 

Frivillighet 

Beslutningstagning 

Frivillighet 

Involvering i 
hjemmet 

Skole-hjem-
samarbeid 

Lokalmiljø 

Foreldreinvolvering 



 39 

For å analysere forholdet mellom familiens samlede husholdningsinntekt og 

foreldreinvolvering, målt med totalskalen Parent and School Survey (PASS), ble en enkel 

lineær regresjonsanalyse gjennomført (Tabell 3). Tabell 3 viser at familiens 

husholdningsinntekt ikke var en signifikant prediktor for foreldreinvolvering, selv når en 

kontrollerer for barnets alder og kjønn (p =.98). Samme analyser ble gjennomført med 

utdanning som uavhengig variabel, utdanning var ikke signifikant (p =.07), heller ikke etter at 

det ble kontrollert for barnets kjønn og alder (p =.12).  

I Modell 3 ble et interaksjonsledd inkludert, mellom inntekt og utdanning (Tabell 3). I Modell 

3 finner vi en signifikant hovedeffekt av familiens husholdningsinntekt (p < .01). Denne har 

en negativ beta-verdi, noe som indikerer en negativ korrelasjon. Man bør imidlertid utvise 

varsomhet med å tolke hovedeffekter når en signifikant interaksjonseffekt der variabelen bak 

hovedeffekten inngår (Fields, 2018). Derfor er det i dette tilfellet rimelig å se bort i fra 

hovedeffekten av inntekt. Resultatene fra dette er vist i Tabell 3. Modell 3 viser også en 

signifikant interaksjonseffekt mellom inntekt og utdanning (p < 01).  

 

For å forstå interaksjonseffekten ytterligere ble stratifiserte analyser gjennomført. Utdanning 

ble stratifisert i to grupper (lav og høy). Analysene viste at inntekt var en signifikant prediktor 

for foreldreinvolvering for de med lav utdanning (ß = -.30, p < .05), men ikke for de med høy 

utdanning (ß =.29, p = .09). Effekten av inntekt spilte dermed kun en rolle for foreldre med 

lav utdanning, der høyere inntekt var forbundet med lavere grad av involvering. Dette er 

fremstilt i Figur 5.  
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Tabell 3: 

Sammenhengen mellom familiens sosioøkonomiske status og foreldreinvolvering. 

  

      

 Ujusterte analyser Justerte analyser 

Variabler 

 

            ß 

 

p 

           

             ß 

                

            p 

Modell 1 
 

.88 
 

       .29 

Husholdningsinntekt .02 .88          -.00         .98 

Barnets alder  

Barnets kjønn 
  

         -.15 

         -.10 

        .13 

        .30 

Modell 2  .07  .18 

Utdanning .18 .07 .16 .12 

Barnets alder  
  -.11 .31 

Barnets kjønn 
  -.12 .23 

Modell 3                                                                                                                 .00** 

Husholdningsinntekt 
  

        -1.21         .00** 

Utdanningsnivå 
 

                -.16         .29 

Interaksjon, utdanning * inntekt 
  

        1.35        .00** 

Barnets kjønn 
  

         -.08        .39 

Barnets alder               -.08        .45 

Notat. N=104. Utfallet er foreldreinvolvering. Konstanten er familiens husholdningsinntekt.   

*p <.05, **p < .01. 
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Figur 5: Visuell fremstilling av forskjeller mellom foreldreinvolvering og foreldrenes SØS. 

5.2.2 Hypotese 2: Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

foreldrenes involvering i hjemmet 

Forholdet mellom familiens samlede husholdningsinntekt og underskalaen til PASS,  

involvering i hjemmet, ble analysert i en enkel lineær regresjonsanalyse (Tabell 4, Ujusterte 

analyser). Modell 1 viser at familiens husholdningsinntekt ikke predikerer foreldrenes 

involvering i hjemmet (p = .82). Når barnets alder og kjønn ble kontrollert for i Modell 1 var 

modellen signifikant (p < .05), men variabelen husholdningsinntekt var ikke signifikant (p = 

.62). Videre var variabelen alder signifikant (p < .05) i Modell 1, dette kan tyde på at jo eldre 

barnet blir jo mindre involverer foreldrene seg. Modell 2 viser at utdanning ikke predikerer 

foreldenes involvering i hjemmet (p = .05). Når barnets alder og kjønn ble kontrollert for var 

modell 2 signifikant (p < .05), men variabelen utdanning var ikke signifikant (p = .15). 

Deretter ble en multippel regresjonsanalyse utført med et interaksjonsledd mellom 

utdanningsnivå og familiens husholdningsinntekt. Analysene viste at interaksjonsleddet var 

signifikant (p < .05). Dette støtter Hypotese 2. Av samme grunner som i analysene til 

hypotese 1 velger jeg å se bort i fra hovedeffekten i Modell 3, da interaksjonseffekten var 
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signifikant. 

 

Stratifiserte analyser ble gjennomført for å belyse interaksjonseffekten, med to strata – høy og 

lav utdanning. Analysene viste at inntekt var en signifikant prediktor for foreldrenes 

involvering i hjemmet for de med lav utdanning (ß = -.29, p < .05), men ikke for de med høy 

utdanning (ß =.17, p = .32). Effekten av inntekt spilte dermed kun en rolle for foreldre med 

lav utdanning, der høyere inntekt var forbundet med lavere grad av involvering i hjemmet. 

Dette er fremstilt i Figur 6.  

Tabell 4: 
Sammenhengen mellom familiens sosioøkonomiske status og involvering i hjemmet. 
  Ujusterte analyser Justerte analyser 

Variabler      ß        p               ß            p 

Modell 1 
 

     .82 
 

        .04* 

Husholdningsinntekt  -.02      .82     -.05         .62 

Barnets alder  
  

     -.24        .02** 

Barnets kjønn 
  

     -.13        .19 

Modell 2         .05  .02* 

Utdanning   .19        .05 .15 .15 

Barnets alder    -.19 .06 

Barnets kjønn   -.14 .14 

Modell 3                  .00** 

Husholdningsinntekt 
 

       1.01       .01** 

Utdanningsnivå           -.08       .60 

Interaksjonsledd, utdanning* inntekt 
 

       1.05      .02** 

Barnets kjønn 
  

 . 12       .22 

Barnets alder        .16       .10 

Notat. N=104. Utfallet er involvering i hjemmet. Konstanten er familiens husholdningsinntekt.  

*p < .05. **p < .01. 
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Figur 6: Visuell fremstilling av forskjeller mellom involvering i hjemmet og foreldrenes SØS. 

 

5.2.3 Hypotese 3: Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

skole-hjem-samarbeid 

For å undersøke hypotese 3 ble foreldrenes husholdningsinntekt og subskalaen skole-hjem-

samarbeid fra PASS undersøkt i en enkel lineær regresjonsanalyse (Tabell 5). De ujusterte 

analysene i Modell 1, viste at dette forholdet ikke var signifikant (p = .66). Modell 2 viser at 

utdanning ikke predikerer skole-hjem-samarbeid (p = .65). Videre ble det undersøkt hvorvidt 

foreldrenes utdanning og inntekt hadde en interaksjonseffekt på skole-hjem-samarbeid. 

Interaksjonsleddet i Modell 3 var heller ikke signifikant (p =.05). Med andre ord finner man 

ikke støtte til Hypotese 3. Det ble ikke gjennomført stratifiserte analyser, da ingen av 

regresjonsmodellene var signifikante.   
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5.2.4 Hypotese 4: Foreldres inntekt og utdanning vil påvirke grad av foreldreinvolvering ulikt 

for familier med gutter enn for familier med  jenter.  

For å undersøke hypotese 4 ble barnets kjønn og foreldreinvolvering undersøkt i en enkel 

lineær regresjonsanalyse (Tabell 6). Hovedeffekten av barnets kjønn på foreldreinvolvering 

var ikke signifikant (p = .25), selv etter at modellen ble justert for barnets alder (p = .30). Det 

ble ikke funnet signifikante interaksjonseffekter mellom barnets kjønn og foreldres 

husholdningsinntekt (p = .61), mellom barnets kjønn og utdanning (p = .55). Det ble ikke 

Tabell 5: 

Sammenhengen mellom familiens sosioøkonomiske status og skole-hjem-samarbeid. 

      Ujusterte analyser Justerte analyser 

Variabler               ß               p               ß             p 

Modell 1       .66         .50 

Husholdningsinntekt .04      .66     .06        .57 

Barnets alder        .15        .14 

Barnets kjønn     -.02        .83 

Modell 2  .69  .56 

Utdanning -.04 .65 .01 .97 

Barnets alder    .14 .17 

Barnets kjønn   -.02 .81 

Modell 3              .28 

Husholdningsinntekt      -.70        .08 

Utdanningsnivå      -.25        .12 

Interaksjon, utdanning* inntekt         .90       .05 

Barnets kjønn      .01       .95 

Barnets alder         .16       .12 

Notat. N=104. Utfallet er skole-hjem samarbeid. Konstanten er familiens husholdningsinntekt.  
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gjennomført stratifiserte analyser, da det ikke ble funnet signifikante interaksjonseffekter. 

Resultatene støtter ikke hypotese 4. 

Tabell 6: 

Sammenhengen mellom familiens inntekt, foreldres utdanning, foreldreinvolvering og  barnets kjønn 

            Ujusterte analyser       Justerte analyser 

Variabler 

                             

                 ß 

              

                p 

          

                ß 

           

                 p 

Modell 1 
         .25           .16 

Barnets kjønn  -.12        .25        -.10           .30 

Barnets alder  
         -.15           .12 

Modell 2   .19      .10         

Barnets kjønn -.17 .09 -.17 .09 

Interaksjon, barnets kjønn* inntekt -.05 .61 -.07 .51 

Barnets alder   -.17 .09 

Modell 3  .18  .12 

Barnets kjønn -.17 .08 -.17 .08 

Interaksjon, barnets kjønn* 

utdanning 
.06 .55 .03 .76 

Barnets alder   -.16 .12 

Notat. N=104. Utfallet er foreldreinvolvering. Konstanten er barnets kjønn. *p < .05. **p < 

.01. 
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6. DISKUSJON 

Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Er det en 

sammenheng mellom sosioøkonomiske status og hvor mye foreldre med hjelpetiltak fra 

barnevernet involverer seg i barn og unges skolegang?». Fire hypoteser ble utledet for å 

belyse denne problemstillingen. Resultatene støtter Hypotese 1 (Det er en positiv 

sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og foreldreinvolvering) og Hypotese 2 

(Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og foreldrenes 

involvering i hjemmet). Det ble imidlertid ikke funnet støtte for Hypotese 3 (Det er en positiv 

sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og skole-hjem-samarbeidet) eller 

Hypotese 4 (Foreldres inntekt og utdanning vil påvirke grad av foreldreinvolvering ulikt for 

familier med gutter enn for familier med jenter). I dette kapittelet vil jeg diskutere alle 

funnene i lys av tidligere forskning og teori.   

 

6.1 Vitenskapelige implikasjoner 

6.1.1 Hypotese 1: Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

foreldreinvolvering 

Funnene fra denne masteroppgaven viste at sosioøkonomisk status, her definert som 

utdanning og inntekt, hadde en signifikant effekt på foreldreinvolvering for familier som har 

tiltak i barnevernet. Dermed blir det tydelig at foreldreinvolvering kan bli påvirket av 

foreldrenes SØS. Foreldrenes utdanningsnivå eller husholdningsinntekt hadde i seg selv ingen 

hovedeffekter på foreldreinvolvering, men ved å inkludere et interaksjonsledd mellom 

husholdningsinntekt og utdanningsnivå ble utfallet signifikant. Denne effekten kom til syne i 

at foreldre med lav utdanning involverte seg mindre når de hadde høy inntekt. Det var ingen 

forskjeller i involvering for foreldre med høy utdanning. Dette stemmer til en viss grad med 

tidligere studier som viser at familiens sosioøkonomiske status kan påvirke i hvor stor grad 

foreldre involverer seg i sine barns skolegang (Hornby & Lafaele, 2011; Tan et al., 2019). 

Likevel forklarer ikke dette at foreldre med lav utdanning og høy inntekt involverer seg 

mindre. En mulig årsak for dette resultatet kan være at foreldre med lav utdanning og høy 

inntekt har lengre arbeidstimer. Dette kan gjøre det vanskelig å opprettholde et godt skole-

hjem-samarbeid samt involvere seg i hjemmet. På den annen side kan foreldre med lav 

utdannelse og lav inntekt tenkes å få statlig stønad, og da være mer hjemme. Dette kan ha ført 

til at disse foreldrene rapporterte at de i større grad involverte seg.  
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For barn som har tiltak i barnevernet, er forholdet mellom foreldreinvolvering og SØS spesielt 

viktig, da det er større sannsynlighet for at disse barna vokser opp i familier med lav SØS 

(Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2017). Da flere studier har funnet at foreldre 

innenfor samme sosioøkonomiske kategori involverer seg i tilsvarende grad, er det 

hensiktsmessig å studere ulikheter i foreldreinvolvering på bakgrunn av sosioøkonomisk 

gruppering (Benner et al., 2016; Kuru Cetin & Taskin, 2016). Flere av disse studiene peker i 

retning av at foreldre med høy SØS involverer seg mer i barnas skolegang (Hartas, 2015; Park 

& Holloway, 2018; Reay, 1998). En mulig grunn til at foreldre med høy SØS involverer seg i 

større grad enn foreldre med lav SØS, kan være at foreldre med høy utdanning i større grad 

gir sine barn kognitivt stimulerende læringsaktiviteter og opplevelser, slik som å besøke 

museer eller biblioteker (Tan et al., 2019). Foreldre med høy SØS kan også ha høyere 

ambisjoner for sine barns utdannelse. Pinquart og Ebeling (2019) fant at foreldre med høyere 

SØS i tillegg til å involvere seg mer, også hadde høyere og mer realistiske forventninger til 

barnas skoleprestasjoner, i forhold til foreldre med lavere SØS. De fant videre at foreldre med 

høy SØS hadde flere ressurser tilgjengelig til å bidra til at deres forventninger ble møtt. Ved 

at foreldre som har høy SØS oftere har høyere og mer realistiske forventninger til sine barns 

skolegang, kan dette føre til bedre skoleprestasjoner sammenlignet med barn hvis foreldre har 

lavere forventinger (Pinquart & Ebeling, 2019).  

Familier med lav SØS kan oppleve å ha flere barrierer for involvering i barnas utdanning enn 

det familier med høy SØS opplever (Hornby & Lafaele, 2011; Malone, 2017; Wang et al., 

2016). For eksempel fant Wang et al. (2016) i sin studie at foreldre med lav SØS i Kina 

oppfattet ressursbegrensninger, mangelfull kunnskap om sine barns lekser og 

kommunikasjonsproblemer med sine barn som hindringer for å oppnå god involvering. Slike 

hindringer vil naturligvis kunne påvirke foreldrenes evne og mulighet til involvering. Tan et 

al. (2019) fant i deres metaanalyse at foreldre med lav SØS involverte seg i mindre grad. 

Dette kan være uheldig da det kan føre til at de barna som trenger involverte foreldre mest 

opplever dette i minst grad. Likevel setter resultatene fra denne metaanalysen søkelyset på 

viktigheten av foreldreinvolvering, og at det særlig er viktig for barn fra familier med lavere 

SØS.  

På den annen side fant Tan (2018) at foreldrenes SØS ikke var avgjørende for grad av 

involvering. Resultatene fra denne studien utfordrer derfor antakelsen om at familier med høy 

SØS har et høyere involveringsnivå i barns utdanning sammenlignet med lav SØS (Tan, 
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2018). Dette er i tråd med resultatene funnet i denne oppgaven. Familiens sosioøkonomiske 

status (SØS) hadde en effekt på foreldreinvolvering, men kun i familier med lav SØS. Der ble 

det funnet at de med lav utdanning involvere seg mindre når de hadde høy inntekt. Samtidig 

var graden av involvering lik for foreldre med høy utdanning, uavhengig av inntekt, og 

foreldre med lav utdanning og inntekt. Dermed ser vi at familiens SØS antakeligvis er en 

viktig faktor for involvering, selv om resultatene funnet i denne masteroppgaven ikke er helt 

entydige.  

6.1.2 Hypotese 2: Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

foreldrenes involvering i hjemmet 

Resultatene viste at foreldrenes utdanningsnivå eller inntekt ikke hadde en hovedeffekt på 

foreldrenes involvering i hjemmet, men ved å inkludere et interaksjonsledd mellom 

husholdningsinntekt og utdanningsnivå ble utfallet signifikant. I likhet med funnene fra 

Hypotese 1, ble det her funnet at foreldre med lav utdanning og høy inntekt viste lavere grad 

av involvering i hjemmet enn det foreldre med lav utdanning og lav inntekt gjorde. Det var 

ingen forskjeller i involvering for foreldre med høy utdanning. En mulig grunn til dette kan 

være at foreldre med lav utdannelse som rapporterer at de har lav inntekt oppholder seg mer 

hjemme. Dermed vil det være sannsynlig at disse foreldrene opplever å involvere seg mer i 

skolerelaterte oppgaver, og følgelig rapporterer høyere grad av involvering i hjemmet. I tråd 

med dette kan det tenkes at foreldre med lav utdannelse og høy inntekt jobber lengre dager og 

derfor er mer borte fra hjemmet, hvilket naturligvis vil kunne påvirke grad av involvering i 

hjemmet. Da det ikke samlet inn data som tydeliggjør disse forholdene, kan man ikke trekke 

noen definitive slutninger om hvorvidt dette er tilfellet. 

Foreldre med lav utdanning og høy inntekt kan, som nevnt over, jobbe lengre dager og derfor 

være mer borte fra hjemmet. Det kan også tenkes at disse foreldrene har en holdning om at det 

er hardt arbeid, heller enn utdanning, som er viktig for fremtiden (Pinquart & Ebeling, 2019; 

Wilder, 2013). Flere studier har funnet at foreldre med høy sosioøkonomisk status (SØS) har 

mer gunstige holdninger til barns skolegang sammenlignet med foreldre med lav SØS 

(Pinquart & Ebeling, 2019), og SØS kan påvirke foreldrenes holdninger til læring og skolen 

generelt (Desforges & Abouchaar, 2003). Fan og Chen (2001) fant i sin metaanalyse at 

foreldreinvolvering hadde en positiv påvirkning på barns akademiske utvikling. I tillegg fant 

de at foreldrenes forventninger til at barnet skal gjøre det bra på skolen var en sentral faktor. 

Barn av foreldre med høye forventninger presterer godt sammenlignet med barn som det ikke 
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stilles like høye forventninger til (Pinquart & Ebeling, 2019; Tan et al., 2019). Dette kan 

forstås som at foreldrenes positive holdninger, altså at de formidler at de verdsetter utdanning, 

er en sentral del av foreldrenes involvering i hjemmet. Ved å involvere seg i hjemmet knytter 

også foreldrene bånd mellom nåtid og fremtid, ved at det som skjer i hjemmet påvirker det 

som skjer på skolen og motsatt (Karlsen Bæck, 2019). Spesielt viktig er foreldrenes 

forventninger med tanke på barn som har tiltak i barnevernet, da Kirk et al. (2011) fant at barn 

i barnevernet hadde lavere akademiske forventninger til seg selv sammenlignet med barn med 

samme sosioøkonomiske bakgrunn utenfor barnevernet. For denne gruppen barn er det derfor 

spesielt viktig at foreldre involverer seg og har realistiske forventninger til sine barns 

skoleprestasjoner, da foreldres forventinger kan påvirke barnets egne akademiske forventinger 

(Cheung & Pomerantz, 2015; Pinquart & Ebeling, 2019). 

Fan og Chen (2001) fant i sin studie at leksehjelp fra foreldre var den formen for involvering 

som hadde svakest sammenheng med barnas skoleprestasjoner. Dette samsvarer med funn fra  

Hill og Tyson (2009) sin metaanalyse. En mulig grunn til dette kan være at foreldre følger 

opp barnas lekser på måter som ikke fremmer motivasjon og læring. For foreldre som har lav 

SØS kan leksehjelp være utfordrende sammenlignet med foreldre med høy SØS (Wang et al., 

2016). Likevel er det verdt å merke seg at denne oppgaven har undersøkt familier med tiltak i 

barnevernet. Det er nærliggende å tro at denne gruppen i utgangspunktet har større 

utfordringer med foreldreinvolvering generelt, hvilket skulle tilsi at SØS ikke ville påvirke 

grad av involvering. Dette ble imidlertid ikke funnet i denne oppgaven.  

Det kan være en mulighet for at måten foreldre med lav SØS involverer seg på kan være av en 

annen karakter enn hvordan foreldre med høy SØS involverer seg i hjemmet, og at denne 

formen for involvering ikke samsvarer med skolens forventninger (Pinquart & Ebeling, 2019; 

Tan et al., 2019). Det kan for eksempel tenkes at foreldre med lav SØS involverer seg like 

mye når det kommer til lekser, men har lavere forventninger og mindre gunstige holdninger 

til skolen som antakeligvis spiller en større rolle for barns skoleprestasjoner (Tan et al., 2019). 

Derfor bør involvering i hjemmet måles på en måte slik at nyansene i denne viktige faktoren 

fremkommer på en tydelig måte. Resultatene som er funnet i denne oppgaven indikerer at 

foreldre med lav utdanning og lav inntekt involverer seg mer enn foreldre med lav utdanning 

og høy inntekt. Dette kan skyldes at foreldre med lav utdanning og inntekt rapporterer at de 

involverer seg i større grad enn foreldre med høy inntekt, men det trenger ikke bety at 

kvaliteten på involveringen er gunstigere for barnets skolegang.  
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6.1.3 Hypotese 3: Det er en positiv sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og 

skole-hjem-samarbeidet  

Resultatene fra denne masteroppgaven viser at interaksjonen mellom foreldrenes inntekt og 

utdanning ikke er relatert til skole-hjem-samarbeidet for dette utvalget, hvilket ikke 

understøtter Hypotese 3. Dette kan indikere at den signifikante forskjellen i totalskalen på 

foreldreinvolvering da i hovedsak skyldes forskjeller i involvering i hjemmet, og ikke 

forskjeller i skole-hjem-samarbeidet. Funnene i denne oppgaven samsvarer ikke med funn fra 

tidligere forskning (Toldson & Lemmons, 2013), da dette viser at foreldre med høy SØS er 

mer involvert i skole-hjem-samarbeidet enn foreldre med lav SØS. 

En rekke studier har vist at kvaliteten på skole-hjem-samarbeidet har en sammenheng med 

faktorer knyttet til familien (Tan et al., 2019; Toldson & Lemmons, 2013). Forhold knyttet til 

familien som kan bidra til å hemme et godt samarbeid kan for eksempel være lav 

sosioøkonomisk status, minoritetsbakgrunn samt det å være enslig forsørger (Drugli & 

Nordahl, 2016; Jeynes, 2012). Flere lærere har, i henhold til Bakker, Denessen og Brus‐

Laeven (2007), en tendens til å ha stereotype oppfatninger av samarbeidet med foreldre som 

har lav sosioøkonomisk status. Det er ofte en oppfatning at foreldre som har lav 

sosioøkonomisk status ikke er like interessert i et samarbeid med skolen, eller at det kan bli 

utfordrende å samarbeide med dem. Lærere som innehar slike holdninger kan hemme et godt 

samarbeid, blant annet fordi læreren er mindre aktiv når det gjelder å ta kontakt og 

samarbeide med foreldrene (Lawson, 2003). Likevel ble det ikke funnet forskjeller i henhold 

til skole-hjem-samarbeid i denne oppgaven. En mulig årsak til dette kan være på bakgrunn av 

at barnevernet er involvert, noe som kan øke lærerens kontakt med foreldrene.  

Forholdet mellom familiens sosioøkonomiske status og samarbeidet mellom skole og hjem 

blir ikke funnet i denne masteroppgaven. En mulig forklaring kan være at det generelt er 

vanskeligere for disse familiene å etablere et godt samarbeid med skolen, både på grunn av 

utfordringer innad i familien, og at de blir møtt med negative forventinger fra skolesystemet 

(Drugli & Nordahl, 2016). På den annen side kan det være tilfellet at lærere i Norge i mindre 

grad har stereotypiske oppfatninger om familier i barnevernet, eller at lærere er flinkere til å 

etablere bedre samarbeid med alle foreldre, uavhengig av bakgrunn. En stor andel av studiene 

som har funnet forskjeller mellom SØS og skole-hjem-samarbeid er gjort i USA, som har et 

annerledes skolesystem enn vi har i Norge. Dette kan være en mulig grunn til at resultatene 

ikke samsvarer med funn i denne oppgaven. At det ikke er forskjeller i skole-hjem-samarbeid 
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på bakgrunn av foreldres utdanning og inntekt kan også forstås som et funn i seg selv. Det at 

foreldrene ikke rapporterer at de involverer seg ulikt i skole-hjem-samarbeidet, kan forstås å 

være et steg mot å jevne ut forskjeller mellom barn fra ulik sosial bakgrunn.  

 

6.1.4 Hypotese 4: Foreldres inntekt og utdanning vil påvirke grad av foreldreinvolvering ulikt 

for familier med gutter enn for familier med jenter. 

Resultatene fra denne masteroppgaven fant ingen signifikante interaksjonseffekter mellom 

barnets kjønn og foreldres husholdningsinntekt eller utdanning. Med andre ord gir ikke dette 

støtte for Hypotese 4. 

Funnene fra denne oppgaven samsvarer ikke med foreliggende forskning, da flere studier har 

funnet forskjeller på foreldreinvolvering på bakgrunn av barnets kjønn. For eksempel fant 

Baker og Milligan (2016) at foreldre involverte seg forskjellig avhengig av barnets kjønn, 

allerede før barnet begynte på skolen. I tillegg fant de at foreldre brukte mer tid på 

læringsfremmende aktiviteter med jenter enn med gutter, slik som for eksempel telling og 

lesing med barnet. Guo et al. (2018) undersøkte også kjønnsforskjeller i henhold til 

foreldreinvolvering og sosioøkonomisk status. I denne studien fokuserte de spesielt på barns 

leseoppnåelse. De fant at familiens SØS påvirket både foreldrenes involvering og barnas 

skoleprestasjoner ulikt, avhengig av barnets kjønn. Dette på bakgrunn av at SØS både var 

direkte og indirekte relatert til gutters leseferdigheter, hvilket ikke ble funnet for jenters 

leseferdigheter. Ved at de ulike SØS komponentene påvirket jenter og gutter forskjellig, ga de 

utslag i foreldrenes akademiske forventinger til deres skolegang. Dette ble derimot ikke 

funnet i denne oppgaven, da interaksjonen mellom barnets kjønn og inntekt/utdanning ikke 

var signifikant. En mulig årsak til at denne oppgaven ikke fant samsvarende resultater kan 

være at utvalget i denne oppgaven er familier som har tiltak i barnevernet. For eksempel kan 

det tenkes at ved at barnevernet er involvert kan dette øke foreldrenes involvering, hvilket kan 

utjevne kjønnsforskjellene. 

At det ikke har blitt funnet kjønnsforskjeller på bakgrunn av SØS i denne oppgaven kan 

forstås å være et funn i seg selv. Da det er flere gutter som mottar tiltak fra barnevernet i 

forhold til jenter (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2020a), hadde det vært uheldig om 

det ble funnet at foreldre med lav SØS involverer seg mer i jenters skolegang enn gutters 

skolegang. I 2018 hadde 55 prosent gutter og 45 prosent jenter tiltak fra barnevernet, hvilket 
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utgjør omtrent 6000 flere gutter enn jenter (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2020a). 

Likevel har det blitt funnet at jenter som har tiltak fra barnevernet gjør det bedre på skolen 

enn gutter, foreldreinvolvering kan ut fra dette ses på som en beskyttelsesfaktor (Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet, 2017). Når tiltak implementeres i en familie blir det dermed 

viktig at barnevernet er oppmerksom på potensielle kjønnsforskjeller i involvering, og 

fortsetter å støtte foreldreinvolvering, uavhengig av barnets kjønn. 

6.2 Funn sett i lys av de teoretiske perspektivene 

I dette underkapittelet vil jeg se resultatene fra denne masteroppgaven i sammenheng med de 

teoretiske perspektivene, som er redegjort for i kapittel 2. De teoretiske perspektivene som er 

redegjort for i denne oppgaven er Bronfenbrenners (1979) økologiske systemmodell, Epsteins 

(2001) teori om overlappende påvirkningssfærer og Bourdieus (1997) teori om habitus og 

kapital.  

Bronfenbrenner (1979) økologiske systemmodell beskriver individets utvikling i lys av den 

gjensidige påvirkningen mellom individet og ulike kontekstuelle faktorer. Det er rimelig å 

anta at foreldre som har tiltak i barnevernet opplever flere utfordringer som gjør det vanskelig 

å involvere seg, enn foreldre som ikke mottar hjelp fra barnevernet. Da dette allerede er en 

utsatt gruppe, vil det derfor være mulig at SØS ikke har en like stor påvirkning på deres grad 

av involvering. Likevel ble det i denne oppgaven funnet at interaksjonsleddet mellom 

utdanning og inntekt hadde en signifikant effekt på både foreldreinvolvering og subskalaen 

involvering i hjemmet, der foreldre med lav utdanning involverte seg mindre dersom familien 

hadde høyere inntekt. Foreldre med høy utdanning viste seg å involvere seg like mye 

uavhengig av inntekt. 

I henhold til Bronfenbrenner (1979) kan det som skjer i ett system gi ringvirkninger for de 

andre systemene. Forskjeller i foreldreinvolvering kan forklares av at ulike faktorer i 

mesosystemene rundt barnet, påvirker foreldrenes involvering. Resultatene viste at foreldre 

med lav utdanning og høy inntekt viste lavere grad av involvering i hjemmet enn det foreldre 

med lav utdanning og lav inntekt gjorde. Sett i lys av Bronfenbrenners teori, kan det være 

mulig at de samme faktorer som bidrar til at foreldrene får en høyere inntekt, bidrar til å 

hemme involvering generelt, og spesifikt i hjemmet. Dette er imidlertid en effekt som kun ble 

funnet for foreldre med lav utdanning, hvilket kan indikere at det ikke er forskjellene i inntekt 

som er avgjørende. Det kan derfor være en mulighet for at forskjellene ligger i at ulik 
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utdanning gir jobber av forskjellig karakter, altså at det er ulike mesosystemer som ligger til 

grunn for disse forskjellene. Eksempelvis kan foreldre med lav utdanning være nødt til å 

jobbe mer for å oppnå samme inntekt som foreldre med høy utdanning og høy inntekt. En 

naturlig konsekvens av å tilbringe mer tid på arbeidsplassen vil være mindre tilgjengelig tid 

og kapasitet til å involvere seg i barnets skolegang. Da man i tillegg ser at det er flere foreldre 

som rapporterer ingen inntekt, vil det være nærliggende å tro at disse foreldrene tilbringer mer 

tid hjemme med barnet. For gruppen av foreldre som rapporterer lav inntekt, er det imidlertid 

små forskjeller i grad av involvering avhengig av utdanning. Likevel er det ikke samlet inn 

data som tydeliggjør disse forholdene, derfor kan man ikke trekke noen definitive slutninger 

om hvorvidt dette er tilfellet. 

Til forskjell fra Bronfenbrenner (1979) legger Epstein (2001) teori til grunn at det er tre 

sfærer som omringer barnet. De tre sfærene omfatter foreldrene, skolen og lokalmiljøet. I 

henhold til Epstein (2001) er foreldreinvolvering essensielt for barns skolemestring, 

uavhengig av familiens sosiale bakgrunn. Med andre ord, når foreldre involverer seg i sine 

barns skolegang i tilstrekkelig grad, vil dette kunne bidra til å utjevne forskjeller som følger 

av ulik sosial bakgrunn (Karlsen Bæck, 2005). Til tross for at foreldreinvolvering kan være en 

viktig utjevner, ser man også at grad av foreldreinvolvering påvirkes av familiens 

sosioøkonomiske status. For eksempel kan familiens SØS ha en påvirkning på akademiske 

forventinger og holdninger til skolen (Pinquart & Ebeling, 2019). Dermed er det viktig å ta 

vektlegge familiens sosiale bakgrunn når barnevernet skal legge til rette foreldreinvolvering. 

Forholdet mellom foreldrenes utdanning og inntekt og foreldreinvolvering, kan ses i 

sammenheng med Bourdieu (1997) begreper om habitus og kapital. Som beskrevet 

innledningsvis, omhandler habitus et system av handlingsmuligheter et barn får tilgang til 

gjennom sine foreldre. Kapital kan derimot deles inn i tre former: sosial, økonomisk og 

kulturell. Kulturell kapital defineres som en type kunnskap, og den formen for kulturell 

kapital barn fra familier med høy SØS besitter, kan ofte favoriseres i skolesammenheng.  

Barn forstås, i henhold til Bourdieu (1997) å være et produkt av det sosiale miljøet barna 

vokser opp under, og dermed overfører foreldre sin habitus til sine barn. Foreldre med lav 

utdanning kan tenkes å ha en annen habitus sammenlignet med foreldre med høy utdanning, 

hvilket kan være en forklaring på hvorfor foreldre med lav utdanning involverer seg mindre i 

sine barns skolegang, da de ikke har samme forventninger til barns skoleprestasjoner. 

Resultatene i denne oppgaven indikerer at foreldre med lav utdanning og høy inntekt 
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involverer seg mindre enn foreldre med lav utdanning og lav inntekt. I lys av Bourdieus 

(1997) teori kan dette forklares gjennom ulik habitus for foreldre med lav og høy inntekt. 

Dette kan innebære at foreldre med lav utdanning og høy inntekt har en oppfatning om at det 

er viktig å tjene penger for å oppnå suksess. Dermed kan skole bli vurdert som mindre viktig 

og foreldre opplever det kanskje som mindre viktig å involvere seg i sine barns skolegang da 

de selv «har klart seg fint» uten høyere utdanning. Slike holdninger kan i følge Bourdieu 

(1997) smitte over på barnas holdninger til skolen. Dette kan ses i sammenheng med 

Bourdieu og Passeron (1990) sitt begrep selv-eliminering, da foreldrenes holdninger til 

utdanning indirekte kan overføres til barna. Dette forklarer imidlertid ikke hvorfor foreldre 

med lav utdanning og lav inntekt involverer seg mer. Muligens kan dette skyldes at de med 

lav inntekt og lav utdanning opplever at skolegang og utdanning er en måte for deres barn å 

oppnå suksess.  

Barn fra familier med høy sosioøkonomisk status (SØS) besitter en form for habitus og 

kapital som kan fremme barnets læring, og dette kan bidra til å overføre grunnleggende 

ferdigheter som er sentrale for å lykkes på skolen (Reay, 1998). En kan derfor se for seg at 

foreldre med høy utdanning kjenner mer til verdien av utdanning, uavhengig av hvilken 

inntekt de har. Dette er en mer positiv holdning til utdanning, og signaliserer til barna at 

utdanning er noe som har en verdi i seg selv. Disse positive holdningene kan være en mulig 

grunn til hvorfor det ikke ble funnet forskjeller i grad av involvering for foreldre med høy 

utdanning. Dette er imidlertid ikke undersøkt i denne oppgaven, så det er ikke mulig å trekke 

en definitiv konklusjon. 

Det ble ikke funnet en signifikant sammenheng mellom foreldres utdanning, inntekt og skole-

hjem-samarbeid. I henhold til Epsteins (2001) teori, kan dette være fordi overlappet mellom 

sfærene øker når barnevernet involveres i en familie. Barnevernet deltar blant annet på 

samarbeidsmøter med skolen, og skal gjennom dette kunne bidra til at kommunikasjonen 

mellom skolen og familien bedres. Dette kan være en mulig årsak til at jeg ikke har funnet 

forskjeller mellom foreldres utdanning og inntekt på skole-hjem-samarbeid. 

Det ble heller ikke funnet en signifikant sammenheng mellom barnets kjønn og grad av 

involvering. På bakgrunn av Bourdieus (1997) teori, og tidligere forskning ville man kunne 

forvente å finne forskjeller i involvering avhengig av kjønn. Derfor blir det nødvendig å være 

oppmerksom på at det er en spesiell gruppe som er undersøkt i denne oppgaven. I motsetning 

til studier som undersøker kjønnsforskjeller i involvering i normalpopulasjonen består 
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utvalget her av familier som mottar tiltak i barnevernet. Tiltakene som implementeres kan 

medføre at kjønnsforskjellene utjevnes, da disse er basert på familiens behov og ikke på 

barnets kjønn. I likhet med resultatene for skole-hjem-samarbeid, vil det her være naturlig å 

forankre dette i Epsteins (2001) teori, altså at sfærenes overlapp øker som følge av tiltakene 

barnevernet iverksetter. 

6.3 Studiens bidrag og begrensninger 

Resultatene fra denne oppgaven må tolkes i lys av oppgavens styrker og begrensninger. 

Denne oppgaven har undersøkt forholdet mellom sosioøkonomisk status og tre ulike områder 

av foreldreinvolvering (foreldreinvolvering, involvering i hjemmet og skole-hjem-samarbeid). 

Dette har ikke blitt undersøkt i Norge tidligere, og resultatene vil derfor være et viktig bidrag 

til eksisterende forskningslitteratur, samt forslag til fremtidig forskning. 

 

Det er imidlertid noen begrensninger ved denne studien. Den første begrensningen er at 

dataene som ligger til grunn for analysene i denne oppgaven kun er samlet inn på ett 

tidspunkt. Dette kan ha en effekt på oppgavens indre validitet, altså hvorvidt en studie er i 

stand til å forklare de hypotesene som er postulert (Bryman, 2016). Da oppgaven er en 

tverrsnittsundersøkelse, har ikke denne oppgaven mulighet for å avdekke kausale 

sammenhenger. I visse tilfeller er det hensiktsmessig å tolke retningen på resultatene i en 

tverrsnittsstudie, men dette er ikke mulig å gjøre i denne oppgaven. Resultatene som er funnet 

i denne oppgaven kan derfor ikke forklare årsakssammenhenger. Selv om resultater fra denne 

oppgaven finner at interaksjonsleddet mellom foreldrenes utdanning og inntekt kan predikere 

for eksempel økt foreldreinvolvering, er det også sannsynlig at andre faktorer kan påvirke 

foreldreinvolvering. Da utvalget er henter fra en barnevernspopulasjon, kan man for eksempel 

se for seg at tredjevariabler relatert til andre utfordringer i hjemmemiljøet kan påvirke 

foreldreinvolvering. Fremtidig forskning bør derfor teste forholdene som har blitt funnet i 

denne oppgaven ved bruk av andre forskningsdesign, for eksempel en longitudinell studie. 

Ved bruk av et longitudinelt design kan en måle variabelen flere ganger over en lengre 

periode (Bryman, 2016), noe som kan være spesielt nyttig i studier som undersøker 

foreldreinvolvering da dette kan endres i forhold til barnets alder. Dette designet kan også 

være nyttig da foreldrenes sosioøkonomiske status kan endres over tid, og en kan da se om 

foreldreinvolvering endrer seg i takt med dette.  
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Oppgavens ytre validitet viser til resultatenes overføringsverdi utenfor studiens gitte rammer 

(Bryman, 2016). Utvalget som denne oppgaven er basert på er valgt ut på bakgrunn av at 

familiene har tiltak i barnevernet. Utvalget inneholder en klar overvekt av mødre (79.8%) som 

har svart på spørreskjema. I en studie av Kim og Hill (2015) fant de at mødre rapportere 

høyere involvering enn fedre. Grunnet de store kjønnsforskjellene i utvalget, kan det ha 

forekommet eventuelle skjevheter i rapportering av involvering. Det kan derfor være nyttig i 

fremtidig forskning å bruke et mer balansert utvalgt, og aktivt involvere både mor og far som 

informanter. Dette vil kunne belyse hvorvidt skjevheter i resultatene har forekommet grunnet 

overrepresentasjon av mødre. En annen risiko mot oppgavens ytre validitet er knyttet til 

frivillighetsproblemet. Utvalget som denne oppgaven er basert på har deltatt frivillig, derfor 

kan det være en mulighet for at det er forskjeller mellom de som ønsket å være med 

sammenlignet med familier som ikke ønsket å delta. Det kan for eksempel tenkes at familier 

som har overskudd til å delta i en forskningsstudie kan ha mindre alvorlige utfordringer i 

hjemmet. Samtidig er dette en problemstilling som påvirker det aller meste av 

samfunnsvitenskapelig forskning, da frivillig deltagelse er å anse som en forskningsetisk 

forutsetning for å gjennomføre en studie (Bryman, 2016).  

En annen sentral begrensning er at alt av data har blitt samlet inn gjennom selvrapporterte 

spørreskjemaer. Ved å bruke selvrapportering som metode, kan det medføre økt risiko for 

skjevhet i dataene på flere måter (De Vaus, 2014). En mulig kilde til skjevheter er at 

respondentene for eksempel svarer på bakgrunn av det de tror er forventet. Med tanke på 

foreldreinvolvering, kan det hende at flere foreldre krysset av at de var mer involvert enn det 

de faktisk var, da de hadde en forestilling om at dette var forventet. Herbers, Garcia og 

Obradović (2017) fant i sin studie at foreldre med lav SØS vurderte sine egne 

foreldreferdigheter til å være lavere enn det som ble observert av forskerne. Foreldre med høy 

SØS rapporterte imidlertid høyere foreldreferdigheter enn det som ble observert. Dermed kan 

man se for seg at foreldre med lav SØS kan ha rapportert lavere involvering på grunn av 

usikkerhet knyttet til sin situasjon. Dette kan medføre at de faktiske forskjellene i 

foreldreinvolvering var mindre for de ulike SØS gruppene enn hva som ble rapportert.  

En annen risiko er at foreldre som deltar i studien har blitt informert om at svarene vil bli 

brukt i forskning, og at de kan samtykke til at barnevernet kan få resultatene fra 

undersøkelsen. Det vil derfor være en risiko for at foreldre ikke ønsker å rapportere om 

forhold som de tenker er sosialt uakseptable. Slike skjevheter kan aldri helt elimineres fra 



 57 

samfunnsvitenskapelig forskning, men det finnes metoder som lar forskeren få større grad av 

kontroll over dem (De Vaus, 2014). For eksempel kan man sammenligne selvrapporterte data 

med data rapportert av andre personer som lærere eller barnet selv eller en bruke observasjon 

som metode for å måle foreldrenes involvering, men dette er veldig tid- og ressurskrevende. 

Likevel er selvrapportering viktig for å oppnå innsikt om respondentens unike opplevelse og 

kunnskap om sin egen situasjon (Morsbach & Prinz, 2006).  

Skalaen som måler foreldreinvolvering, Parent and School Survey, er brukt i tidligere 

forskning på foreldreinvolvering. Den oversatte versjonen utviste adekvat reliabilitet og 

validitet, blant annet demonstrert gjennom faktoranalysen. Likevel var det enkelte spørsmål i 

spørreskjemaet som ikke ladet der de skulle, og det kan være flere grunner til dette. En mulig 

grunn er utvalgsstørrelsen, da faktoranalyser og andre psykometriske vurderinger ideelt sett 

bør gjøres på utvalg av en annen størrelsesorden (Fields, 2018). Det var imidlertid ikke mulig 

å øke utvalgsstørrelsen innenfor rammene av denne oppgaven. I tillegg er utvalget i denne 

oppgaven familier i barnevernet, og kan ha ført til at enkelte spørsmål i spørreskjemaet ikke er 

like hensiktsmessige, da dette er utformet for å brukes med en normalpopulasjon.  

Selv om faktoranalysen hadde akseptable resultater, var Cronbach’s alpha verdiene for 

subskalaene under hva som er akseptabelt (Fields, 2018). Dette gjør at resultatene i sin helhet 

bør tolkes med en viss varsomhet, da de psykometriske forutsetningene ikke ble tilfredsstilt. 

Dette kan imidlertid også være at en hadde oppnådd adekvate alpha-verdier med et større 

utvalg.  

I hypotesetesting er det alltid en risiko for å begå såkalte type 1 og type 2 feil. Type 1 feil 

innebærer å feilaktig akseptere en hypotese, mens type 2 feil er å forkaste en sann hypotese 

(Fields, 2018). Et eksempel på dette er at det fortsatt er en mulighet for at det i virkeligheten 

er en kjønnsforskjell i foreldreinvolvering, men at dette ikke ble avdekket i dette utvalget. 

Dette for eksempel kan skyldes liten utvalgsstørrelse, eller at kjønnsfordelingen er skjev. Det 

er ingen grunn til å anta at det har blitt begått slike feil i denne oppgaven, men det er samtidig 

ikke mulig å fastslå dette med absolutt sikkerhet. 

Det er viktig å poengtere at mye av tidligere forskningen på dette området er internasjonal. 

For eksempel involverer kinesiske foreldre, i henhold Deng, Yang og Wang (2016), mer enn 

amerikanske foreldre. Selv om det er forskjeller i grad av involvering på tvers av ulike land, 

kan studiene benyttes for å forstå de ulike aspektene rundt foreldreinvolvering. Det er derimot 
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viktig å understreke at dette kan være en av årsakene til at funnene rapportert i denne 

masteroppgaven skiller seg fra funn i tidligere forskning.   

Til sist er det verdt å diskutere hvordan sosioøkonomisk status er operasjonalisert i denne 

oppgaven. Mye tidligere forskning har brukt en variabel som en indikator på SØS, men i 

denne oppgaven er SØS delt i to variabler – inntekt og utdanning. Det tas imidlertid høyde for 

dette i analysene, gjennom å se på den kombinerte effekten av disse variablene i et 

interaksjonsledd.  

6.4 Fremtidige studier  

Fremtidige studier bør teste om funn fra denne masteroppgaven kan generaliseres til familier 

som mottar hjelpetiltak fra barnevernet i resten av landet. I tillegg kunne det vært interessant å 

undersøke barns skoleprestasjoner i lys av foreldreinvolvering og sosioøkonomisk status i 

denne populasjonen, og om det samsvarer med tidligere forskning. Det hadde også vært 

interessant å undersøke hvordan lærere og barn rapporterer foreldrenes involvering, og om 

dette samsvarer med det foreldrene rapporterer. Dette kan gi et mer helhetlig bilde av 

begrepet foreldreinvolvering. 

Videre kunne det også vært interessant å øke utvalgsstørrelsen for å få et større bilde av 

sammenhengene mellom foreldreinvolvering og SØS. Dette kan føre til at man får en større 

variasjon i de ulike gruppene. Longitudinelle analyser av hvordan foreldreinvolvering endres 

med alder kunne også vært et interessant aspekt for videre forskning.  

6.5 Praktiske implikasjoner  

Funnene i denne oppgaven indikerer at familiens sosioøkonomiske status (SØS), her definert 

som inntekt og utdanning, spiller en viktig rolle for foreldreinvolvering i familier som har 

tiltak i barnevernet. Dette vil kunne ha en rekke implikasjoner både praktisk og klinisk, fordi 

foreliggende forskning viser at hvor mye foreldre involverer seg kan ha en innvirkning på 

barns skoleprestasjoner (Benner et al., 2016; Castro et al., 2015; Hill & Tyson, 2009; Tan et 

al., 2019). 

Ved at foreldre rapporterer ulik involvering i henhold til familiens SØS, kan det være med på 

å skape forskjeller mellom barn innad i barnevernspopulasjonen med tanke på 

skoleprestasjoner. Flere studier viser at barn som har erfaringer fra barnevernet, ikke lykkes 

like godt på skolen som de som ikke har de samme erfaringene (Barne- ungdoms- og 
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familiedirektoratet, 2017). Imidlertid er det noen av barna som mestrer skolen godt, hvilket 

kan skyldes at enkelte barn i barnevernet har foreldre som involverer seg mer i skolen. Da det 

er etablert en sammenheng mellom foreldreinvolvering og SØS, kan dette indikere at det er 

sentralt at barnevernet spesielt fokuserer på å hjelpe foreldre med lav SØS til å involvere seg i 

hjemmet. Dette kan gjøres både gjennom å gi foreldre realistiske forventninger til barnas 

skoleprestasjoner (Pinquart & Ebeling, 2019). Det ble ikke funnet forskjeller med tanke på 

skole-hjem-samarbeid, hvilket ikke er i tråd med tidligere forskning. De studiene av skole-

hjem-samarbeid som er fremhevet i denne oppgaven, er fra land som ikke har samme 

skolesystem som Norge. Dette kan være en årsak til at funnene fra denne oppgaven ikke 

samsvarer med tidligere forskning. Selv om det ikke ble avdekket noen forskjeller, kan det 

være viktig at lærer og barnevern fortsetter å støtte opp under dette samarbeidet. På denne 

måten kan de sosiale forskjellene utjevnes med tanke på skole-hjem-samarbeid. Videre ble det 

ikke funnet kjønnsforskjeller i foreldreinvolvering, hvilket kan indikere at foreldre med barn 

av begge kjønn får tilstrekkelig hjelp til involvering av barnevernet. 

Tidligere forskning på området har fokusert på den generelle barnepopulasjonen, mens denne 

oppgaven har brukt barnevernspopulasjonen som utvalg. På dette utvalget foreligger lite, om 

noe forskning. For å øke kunnskapen om familier som får hjelpetiltak fra barnevernet hadde 

denne masteroppgaven til hensikt å undersøke dette kunnskapshullet. Videre forskning bør 

undersøke dette nærmere, da foreldreinvolvering har vist seg å være en viktig faktor for barns 

skoleprestasjoner (Tan et al., 2019). Da dette ikke har blitt undersøkt i Norge, kan resultatene 

være et viktig bidrag til eksisterende forskningslitteratur, samt forslag til fremtidig forskning. 
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7. KONKLUSJON  

Foreldreinvolvering har vist seg å ha stor betydning for barns skoleprestasjoner, men denne 

forskningen har i all hovedsak fokusert på den generelle barnepopulasjonen (Barger et al., 

2019; Benner et al., 2016; Boonk et al., 2018; Pinquart & Ebeling, 2019; Tan et al., 2019). 

Utvalget i denne masteroppgaven består imidlertid av familier som har tiltak i barnevernet. 

Barn som har tiltak i barnevernet fullfører i mindre grad videregående skole, sammenlignet 

med den generelle barnepopulasjonen (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2014). Derfor 

kan det være spesielt viktig å fremme foreldreinvolvering. 

 

Formålet med denne masteroppgaven har vært å svare på den overordnede problemstillingen: 

«Er det en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og hvor mye foreldre med hjelpetiltak 

fra barnevernet involverer seg i barn og unges skolegang?». Funnene fra denne 

masteroppgaven viser at familiens sosioøkonomiske status, her definert som familiens inntekt 

og utdanning, har en innvirkning på hvor mye foreldre involverer seg. Mer spesifikt ble det 

funnet at familier med lav utdanning og lav inntekt involverer seg mer enn foreldre med lav 

utdanning og høy inntekt, hvilket bidrar til å nyansere tidligere studier av foreldreinvolvering. 

Dette er viktig, da dette er en gruppe som ofte strever med skolen, og dermed blir arbeidet for 

å øke foreldreinvolvering ekstra viktig for denne allerede utsatte gruppen. Derfor er det 

essensielt å oppnå en større forståelse for hva som påvirker foreldreinvolvering i denne 

populasjonen.  

 

Denne masteroppgaven har også undersøkt to subskaler av foreldreinvolvering, involvering i 

hjemmet og skole-hjem-samarbeid. Mer spesifikt ble det funnet at interaksjonsleddet mellom 

foreldres inntekt og utdanning hadde en signifikant effekt på involvering i hjemmet. Dette ble 

ikke funnet for skole-hjem-samarbeid. Funnene har også blitt utforsket i lys av ulike 

teoretiske perspektiver, samt empiri som støtter ideen om at det er en sammenheng mellom 

sosioøkonomisk status og foreldreinvolvering. Dette er etter min kunnskap den første studien 

som har prøvd å undersøke denne sammenhengen hos familier som har tiltak i barnevernet i 

Norge, og kan resultatene kan derfor være et viktig bidrag til eksisterende forskningslitteratur, 

og generere hypoteser for fremtidig forskning. 

 

Barn som har tiltak i barnevernet kan forstås å ha en annen barndom enn barn uten disse 

erfaringene. For barn som opplever at barndommen blir annerledes enn andres, kan skolen 
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være det stedet de kan være elev på lik linje med andre. Ulik sosioøkonomisk status kan 

imidlertid bidra til at det oppstår forskjeller i hvordan barn opplever sin skolegang. Hattie 

(2009) påpeker at vi da enten kan forsøke å redusere den barrieren som finnes mellom lavt 

utdannede foreldre og skole, eller vi kan la barn av disse foreldrene vokse opp i to verdener. 

For de fleste barn vil dette være svært vanskelig å mestre, som kan føre til at skolen fortsetter 

å reprodusere sosiale forskjeller. Derfor er det viktig å understreke viktigheten av 

foreldreinvolvering, da det kan bidra til å øke barnets motivasjon, trivsel og skoleprestasjoner 

(Bazan-Ramirez et al., 2010; Castro et al., 2015; Clausen & Kristofersen, 2008). 

For å oppsummere funnene fra denne masteroppgaven passer utsagnet fra Jane D. Hull godt. 

Hun sa: “At the end of the day, the most overwhelming key to a child’s success is the positive 

involvement of parents” (s. 1, Saimons, 2018). Denne tanken er spesielt viktig når det gjelder 

barn som har tiltak i barnevernet, da det viser seg at det er flere barn med erfaring fra 

barnevernet faller utenfor samfunnet. Foreldreinvolvering kan dermed bli en beskyttende 

faktor for disse barna.  
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VEDLEGG  
 
 
Foreldreinvolvering i skolen (PASS) 
De neste sidene inneholder flere utsagn etterfulgt av svaralternativer. Les hvert utsagn og marker hvor enig eller 
uenig du er med utsagnet. Prøv og svare så presist som mulig. Denne informasjonen vil hjelpe oss med å støtte 
deg og barnet ditt med skole. 

 

 Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Verken enig 
eller uenig 

Noe 
enig 

Helt 
enig 

1. Jeg er veldig komfortabel med å besøke skolen 
til barnet mitt � � � � � 
2. Leksene til barnet mitt er alltid synlig hjemme 
(for eksempel, henger på kjøleskapet) � � � � � 
3. Hvis mitt barn har oppført seg utagerende på 
skolen får jeg vite det kort tid etterpå � � � � � 
4. Jeg forklarer ofte når det er noe mitt barn har 
vanskelig for å forstå � � � � � 
5. Jeg gir mitt barn ros når han/hun gjør noe bra på 
skolen � � � � � 

 
 

 Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Verken enig 
eller uenig 

Noe 
enig 

Helt 
enig 

6. Jeg syns det er ubehagelig å snakke med 
rektoren ved skolen til barnet mitt � � � � � 
7. Jeg vet til en hver tid hvordan barnet mitt gjør 
det på skolen � � � � � 
8. Jeg er usikker på hvilke rettigheter jeg har som 
forelder for en elev på skolen � � � � � 
9. Jeg leser for eller med mitt barn hver dag � � � � � 
10. Jeg snakker ofte med andre foreldre om saker 
som omhandler skolen � � � � � 

 
 

 Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Verken enig 
eller uenig 

Noe 
enig 

Helt 
enig 

11. Mitt barn går til en fritidsordning (for eksempel SFO, 
fritidsklubb etc) � � � � � 
12. Jeg har besøkt klasserommet til mitt barn flere ganger 
de siste året � � � � � 
13. Jeg har kommet med forslag til lærere om hvordan de 
kan hjelpe mitt barn med å lære � � � � � 
14. Det er mange barnebøker i hjemmet vårt � � � � � 
15. I løpet av de siste 12 månedene har jeg deltatt på flere 
aktiviteter på skolen til mitt barn (for eksempel 
skoleavslutning, juletrefest etc.) 

� � � � � 

 
 

 Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Verken enig 
eller uenig 

Noe 
enig 

Helt 
enig 

16. Mitt barn er borte fra skolen flere dager i 
semesteret � � � � � 
17. Jeg syns det er ubehagelig å snakke med læreren 
til barnet mitt � � � � � 
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 Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Verken enig 
eller uenig 

Noe 
enig 

Helt 
enig 

18. Jeg forstår ikke leksene barnet mitt får på skolen � � � � � 
19. Vi leser ofte bøker hjemme hos oss � � � � � 
20. Jeg vet ikke hvordan jeg kan skaffe barnet mitt 
hjelp hvis han/hun har vanskeligheter på skolen � � � � � 

 
 

 
Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Verken 
enig eller 

uenig 
Noe 
enig 

Helt 
enig 

21. Jeg kjenner godt til lovverket som styrer skolen � � � � � 
22. I løpet av de siste 12 månedene har jeg deltatt på flere 
møter på skolen (som for eksempel, foreldremøter, FUG-
møter (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) eller 
lignende. 

� � � � � 

23. I løpet av de siste 12 månedene har jeg deltatt som 
frivillig på skolearrangementer minst tre ganger � � � � � 
24. Jeg kjenner til mange fritidsordninger for barn og unge 
(som for eksempel SFO/AKS, idrettsfritidsordninger, 
fritidsklubber) 

� � � � � 

 
 
Hvor vanskelig gjør følgende utfordringer det for deg å involvere deg i ditt barns skolegang? 

 Veldig 
vanskelig 

Litt 
vanskelig 

Ikke en utfordring/ikke et 
problem 

25. Begrenset med tid � � � 
26. Tidspunkt for hendelser på 
skolen � � � 
27. Små barn hjemme � � � 
28. Transport til skolen � � � 
29. Min egen arbeidstid � � � 

 
Har du noen andre utfordringer? 

� Ja 
� Nei 
 
Hvis ja, vennligst spesifiser utfordringen i boksen til under, og merk vanskelighetsgraden. 

 Veldig 
vanskelig 

Litt 
vanskelig 

Ikke en utfordring/ikke et 
problem 

30. Vennligst spesifiser 
 
 
 
 
 
 
 

� � � 
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