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Indledning  
”Det, forældrene gør for fællesskabet, er det bedste de kan gøre for deres eget barn” (Det 

kriminalpræventive Råd, 2021).   

Sådan skriver Det Kriminalpræventive Råd, helt enkelt og kort, at en investering i 

fællesskabet er det bedste man, som forælder kan gøre for sit barn i folkeskolen. 

Undervisningsministeriet skriver i lignende termer, at forældresamarbejdet eller skole-hjem-

samarbejdet: (…) ”er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og 

trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. I et godt skole-hjem-samarbejde bliver 

forældrene inddraget i skolen”(UMV, 2021) .  

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at ovenstående er et ønskværdigt mål både 

forældre og lærer vil sigte mod at få opfyldt. Men er det så lige til ? Hvad er det ”gode” 

skole-hjem-samarbejde? Det kræver en indsats af alle parter, men hovedansvaret er vel 

lærerens/skolens? 

Vi har alle prøvet at være i et samarbejde, som i større eller mindre grad ikke har 

fungeret optimalt. De fleste har gået i skole og har der oplevet, hvor udfordrende det 

kan være at blive placeret i en gruppe, hvor det var svært at samarbejde. Det er en 

universel færdighed at kunne mestre samarbejdets kunst, men hvordan skaber man de 

bedste rammer/betingelser for et samarbejde, især når dette samarbejde kan være 

yderst vanskeligt?  

Forældresamarbejdet fylder en del i læreruddannelsen, hvilket også bliver betonet i 

Folkeskolens formålsparagraf: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene (min 

understregning) give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til 

videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere (Folkeskoleloven, 2009). Dette er en 

forholdsvis stor opgave og den forpligter. 

Min egen motivation for, at fokus blev, på forældresamarbejdet bunder i, at jeg i mine tre 

praktikker på læreruddannelsen ikke haft særlig meget kontakt med forældrene, i de klasser 

jeg har undervist i. Jeg er derfor meget nysgerrig på, hvordan man håndterer 

forældresamarbejdet og måske især samarbejdet med ”markante” forældre (folder 

begrebet ud senere). Forældresamarbejdet er et springende punkt for elevernes trivsel, og 

en kerneopgave for en klasselærer, jeg er derfor meget interesseret i at dykke ned i 
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litteraturen og teorier omkring dette samarbejdes udfordringer og guldgruber. Dette leder 

mig frem til undersøgelsesspørgsmålet for denne opgave: 

Hvordan kan jeg som klasselærer skabe et konstruktivt samarbejde med en mangfoldig 

forældregruppe/markante forældre?  

Markante forældre  
I dette afsnit vil jeg præsentere og redegøre for relevant teori i forhold til besvarelse af 

undersøgelsspørgsmålet. Jeg vil kun bevæge mig på teoretisk grund og ikke medtage cases 

eller praktiske erfaringer, dels fordi jeg kun har et yderst spinkelt erfaringsgrundlag og på 

grund af opgavens udformning.   

Afsnittet udfolder sig i en begrebsafklaring omkring ”Markante forældre”- hvem de er og 

deres motivation. For at besvare dette dykker jeg ned i psykolog Rikke Yde Tordrups bog 

Markante forældre samt i Sofie Mønsters bog Kærlighed er ikke nok.  

 

Rikke Yde Tordrup pointere, som noget af det første, i bogen Markante forældre, at 

fremstilling af de markante forældre er en forenkling af en stor gruppe mennesker; de har 

mange forskellige motiver, roller og måder at markere sig på. Samtidig peger hun på, at 

børnene til disse forældre, og deres adfærd bliver beskrevet generaliserende. Yde vælger at 

kalde dem ”markante” forældre, fordi de ifølge hende, netop markerer sig, som er 

fællesnævneren i gruppen. Hun skriver ikke kun i kraft af sine erfaringer som psykolog, hvor 

hun både har mødt forældre og professionelle, som har befundet sig i vanskelige 

samarbejdskonstellationer, men også som en selverklæret markant forælder (Tordrup, 

2018, s. 13).  

Ifølge Yde er der hos de markante forældre altid et underliggende behov for at gøre noget 

godt for sine børn, selv om dette nogle gange kan udmønte sig i en misforstået omsorg. Hun 

peger på, at der især i lyset af medierne, viser sig en skala med to yderpunkter: i den ene 

ende af skalaen befinder de overbeskyttende forældre sig; curlingforældre. I den anden 

ende, befinder forældre der beskyldes for at have for store ambitioner på deres børns 

vegne; tigerforældre. Den nyeste tendens indenfor forældretyper er i stedet dem, ifølge 

Yde, som stiller sig på deres børns side og prøver at støtte dem i, at klare opgaver de endnu 

ikke kan- Raising Learners (senere Nordic Learners), som blev introduceret af Sofie Mønster 



 

4 
 

4 Professionsessay. Trine E. Rasmussen, 3015596. 

(som jeg kommer ind på senere). I følge Svend Brinkmann befinder disse forældre sig et sted 

midt på en (udviklingspsykologisk)skala, hvor de finder ”den magiske zone for nærmeste 

udvikling” (efter Vygotsky) (Tordrup, 2018, s. 20). Yde peger desuden på, at man sagtens kan 

finde markante forældre i midten af skalaen, de findes ikke kun i yderpolerne, ligesom de 

heller ikke defineres ved en bestemt socialklasse (Tordrup, 2018, s. 20–21). 

Yde definerer markante forældre som: ”markante forældre er forældre, der markerer sig på 

måder, der kan gøre de professionelle usikre” (Tordrup, 2018, s. 21). Sammenfattende 

skriver hun, at alle forældre fra yderpolerne til midten har et stærkt behov for at deres børn 

skal have en tryg og god skoledag, hvilket er en helt legitim forventning, som det er 

nødvendigt, at pædagoger og lærere prøver at forstå (Tordrup, 2018, s. 21).  Ifølge Yde 

bliver en markant forælder til på grund af usikkerhed, kort fortalt. Hun skriver dette i kraft af 

i sine egne erfaringer omkring forældreskabet. Her beretter hun om sin egen oplevelse af at 

føle sig usikker på rollen som forældre. Hun fortæller, at hun i 00’erne blev en del af en stor 

gruppe af usikre forældre. Denne usikkerhed opstod, fordi hun mødte sundhedspersonale, i 

forbindelse med graviditet og fødsel, der forkastede ideen om at søge råd og vejledning hos 

forældre og bedsteforældre. De fortalte, at man i stedet skulle sætte sin lid til videnskaben. 

Forældrene og bedsteforældrenes råd var nemlig for længst blevet overhalet indenom at 

evidensbaseret forskning, og kunne i yderste konsekvens være direkte farlige for barnet. 

Yde taler om, at hun på denne måde blev ydrestyret i sin måde at forholde sig til 

forældrerollen, og peger dermed på en større tendens i samfundet, hvor der bliver lyttet 

mere til eksperter end til sig selv. Professor og tidligere formand for Børnerådet Per Schultz 

Jørgensen, problematiserer dette og taler om, at forældre, også i dag, er blevet for lette ofre 

for alverdens påvirkninger (Tordrup, 2018, s. 28–29).       

For yderligere at nuancere og belyse begrebet/fænomenet de ”markante” forældre, 

bevæger jeg mig over til Sofie Mønsters bog Kærlighed er ikke nok og trækker relevante 

begreber ind. Jeg vil især folde begrebet modstand ud, for at komme tættere på en 

afklaring. Kærlighed er ikke nok handler om den ”nye” forældretype, Nordic Learners, som 

kort fortalt handler om, at forældre i omsorgen og opdragelsen af deres børn, stiller sig ved 

siden af dem, og med opmuntrende ord støtter dem i at gøre deres egne erfaringer, selv når 

de møder modstand.  
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Begrebet modstand bruger Mønster gennem hele sin bog. ifølge hende, åbner denne 

modstand en vej for børnene, hjulpet af deres forældre, så de ikke kun bliver i stand til at 

klare livet, men som også giver dem det bedste udgangspunkt for et godt ungdoms-og 

voksenliv (Mønster, 2017, s. 10). Hun skriver: Der går altså en lige linje igennem børns 

modstandskraft, deres evne til at være sig selv og deres evne til at være noget for andre. Og 

det påvirker igen, hvordan børnene i sidste ende har det, for som menneske får man det 

ganske enkelt bedre, når man er i stand til at være den person, som man gerne vil være, og 

kan leve op til de værdier, som er vigtige for én (Mønster, 2017, s. 12). Hun henter sin viden 

fra forskningsstudie ”Dunedin-studiet”, som er det største studie af mennesker.  

Ifølge Mønster åbner man som forælder denne vej, ved at skabe en ydre struktur, som giver 

børnene den stærke indre struktur, som de har brug for. Det gør man ved at være tydelig 

omkring normer, værdier og forventninger, i helt almindelige hverdagssituationer, så 

børnene lærer: at tage ansvar for det de godt kan samt at blive gode til at rumme, når 

tingene ikke altid går efter deres hoveder (Mønster, 2017, s. 14). Denne vej betegner den 

”opdragelses ”-kurs Nordic Learners sætter. Mønster vender sig mod forskningslitteraturen, 

som anvender andre begreber for forældretyperne curlig-og tigerforædre og Nordic Learnes 

(betegnelsen Nordic Learners bruger Mønster ikke i bogen). Nordic Learners sidestiller jeg 

med det Mønster kalder ansvarliggørende forældre. Ifølge Mønster er det, der især 

kendetegner denne gruppe af forældre, at de skaber struktur i familien med tydelige 

værdier, normer og forventninger til børnene. Forældrene frygter ikke at sætte krav til 

børnene, men anser dette som et led i skabelsen af et fællesskab i familien, hvor alle 

forventes at bidrage. Hun peger på, at de skaber en særlig balance mellem kærlighed og 

kravene der stilles (Mønster, 2017, s. 27). De to andre forældretyper betegner 

forskningslitteraturen ifølge Mønster, som De eftergivende forældre, som: er lige så kærlige 

(som de ansvarliggørende forældre), men som kun stiller få krav, giver let efter og lader 

børnene bestemme meget – curling forældre. Så er der de autoritære forældre; her er det de 

voksne der bestemmer, og de er ikke bange for at bruge straf. Der er en høj grad af styring i 

hjemmet, og den bliver dikteret af forældrenes temperament man gør som der bliver sagt! 

Der er helt fravær af en fælles værdi-og normsæt- tigerforældre (Mønster, 2017, s. 28). 

Jeg vender tilbage til Mønsters brug af begrebet modgang, her for at belyse, hvordan det 

træder ind på scenen i forhold til curling forældrenes kurs. Mønster peger på nyere 
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forskningsstudier, som viser en sammenhæng mellem for meget beskyttelse og omsorg fra 

forældrenes side, og børnenes evne til at klare modstand. Ifølge hende, fastslår forskningen, 

hvis man som forælder fratager sine børn mulighederne for at lære noget, som er vigtigt, 

kan det have den modsatte effekt. Barnet kommer til at have en oplevelse af ”mor gør det, 

for jeg kan ikke selv” heraf kommer en form for selvlært hjælpeløshed, som ikke handler om 

barnets evner, men derimod om vaner. Hvis forældrene konstant fejer de udfordringer væk, 

som lander på barnets vej, underminerer det barnets tro på, at de selv kan klare det. 

Afslutningsvis konkluderer hun netop, at børn får det væsentligt bedre, når de ikke skærmes 

mod modstand, men hun peger i sammen omgang på, at dette ikke betyder, at børnene ikke 

har brug for deres forældre (Mønster, 2017, s. 43).  

Det gode samarbejde 
Dette afsnit behandler samarbejdet mellem de markante forældre og de professionelle i 

folkeskolen, set i et handlingsperspektiv. Jeg trækker på Rikke Yde Tordrups afsnit i 

Markante forældre, som omhandler det gode samarbejde og konflikthåndtering (hhv. del 3 

og 4) 

Yde nævner i næsten alle dele af sin bog, det at kunne se bag om de markante forældres 

adfærd og vide, at der ligger en usikkerhed og en stor kærlighed og omsorg for deres barn. 

Hvis man som professionel kan gøre sig dette bevidst, i samarbejdet med forældrene, er 

man allerede et godt stykke ned ad en succesfuld og bæredygtig vej. En af bogens 

interviewede (lærere og skoleledere) fortæller om et godt råd til dette samarbejde: ”Det 

kræver opmærksomhedsstyring i helt ekstrem grad. Jeg må med min faglige bevidsthed gå 

imod min impuls om at gå i forsvar eller angreb og i stedet tvinge mig selv til at sætte mig i 

forældrenes sted lytte efter, hvad der ligger bagved deres krav. Der ligger altid en stor 

kærlighed og til tider usikkerhed eller endog angst for, at deres barn er i mistrivsel” (Tordrup, 

2018, s. 115).  

At kunne lytte til, hvad der ligger bagved forældrenes krav, som citatet ovenfor nævner, og 

netop ikke reagerer trusselsbaseret på forældrenes kommunikation, kræver at man sætter 

sig i forældrenes sted- altså bruger sin evne til at mentalisere. Hvis man lykkedes med dette, 

vil man kunne nå et medfølende sted for parterne og derved opnå et godt fundament for 

samarbejdet (Tordrup, 2018, s. 114). Man vil være i det Yde benævner som drive-og 
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ressourcesøgningssystemet – fra Schlanders compassionfokuseret terapi, som har tre 

systemer til regulering af emotioner. Hvert system har sit eget affektreguleringssystem med 

egen adfærdsregulering og fysiologisk infrastruktur (Tordrup, 2018, s. 114). Hvis 

mentaliseringen lykkedes, vil man som sagt være i drive-og ressourcesøgningssystemet og 

søge efter et fælles mål at samarbejde omkring. Kroppen vil sende dopamin afsted for at 

hjælpe med, at opnå tilfredsstillelse og blive i dette drive. Hvis man, som professionel, 

derimod opfatter forældrenes kommunikation som en trussel, motiveres man til at blive 

beskyttende over for en selv, og få impulser til at flygter, fryse eller kæmpe. Kroppen sender 

i stedet hormoner som kortisol og adrenalin afsted for at opnå en hurtig reaktion (Tordrup, 

2018, s. 114). 

Et interessant paradoks Yde i bogen peger på, er det nogle professionelle kan opleve, når de 

faktisk lykkedes med at samarbejde med en markant forælder. En af de interviewede 

professionelle i bogen fortæller om en episode, hvor hun havde en succesfuld samtale med 

en markant forælder. Hun var yderst glad for dette udfald. Men da hun i samtaler med sine 

kollegaer, fortalte om sin oplevelse med den markante forælder, oplevede hun ikke at få 

anerkendelse, men tvært i mod havde kollegaerne en oplevelse af, at hun gik ”bag om 

ryggen på dem”. Det, at hun havde fået samarbejdet til at fungere, skubbede til 

kollegaernes stereotype forestillingen om de markante forældre, og de herskende 

kategorier af et ”os” og et ”dem” og det truede dermed sammenholdet i gruppen. Det er en 

væsentlig pointe at være bevidst om ikke at bruge stigmatiserende kategorier og 

unuancerede stereotype forestillinger om disse forældre. Ingen føler sig tilpas i at blive 

beskrevet indenfor en yderst snæver stereotyp fortælling (Tordrup, 2018, s. 117).  

Markante forældre, og forældre generelt, har et stort behov og forventninger om meget 

kommunikation mellem hjemmet og skolen (Tordrup, 2018, s. 119). Markante forælder har 

en mening og holdning til alt, hvad deres børn bliver præsenteret for i skolen, både de 

faglige og pædagogiske visioner. De forventer dybdegående argumenter for valg og fravalg 

og forventer hermed fagligt og pædagogisk opdaterede medarbejdere, som kan deres 

profession til fingerspidserne. Hvis man som professionel, i sin kommunikation med 

forældrene, kan underbygge sine valg og sine pædagogiske visioner i forskning eller med 

videnskabelige undersøgelser, og at man anerkender forældrene for deres indsats og 
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bekymring, så har man, for det meste, en (markant) forælder der vil vise respekt og 

engagere sig meget skolen (Tordrup, 2018, s. 122) 

 

Forældreinvolvering    
I dette afsnit vil jeg tage fat i sociolog Marie Ørskov Akselvolls forskning omkring 

forældreinvolvering, ud fra teksten Samspil mellem skole og forskellige hjem. Hun fastslår, i 

sin forskning, at der er opstået en skævvridning i folkeskolens krav til forældreinvolvering og 

engagement, hvor de ressourcestærke forældre (de markante forældre) trives i disse 

forventninger og vinder territorium. Dette er på bekostning af de mindre ressourcestærke 

forældre, som drukner i krav og informationer. Dette skaber i sidste ende ulige 

deltagelsesmuligheder for samspillet og samarbejdet mellem skole og bestemte hjem 

(Mønster, 2017, s. 23) 

Teoretisk set er vi landet et sted, hvor vi har etableret et godt skole-hjem-samarbejde med 

(markante) forældre i folkeskolen. Nu kører samarbejdet og vi har redskaber til at 

imødekomme de markante forældres ”usikkerhed” og bekymringer. Men der er et 

perspektiv, jeg synes der er væsentlige at medtage: forældre har forskellige ressourcer, så 

det er vidt forskelligt, hvor meget ansvar og nærvær man kan forlange af de dem. Akselvoll 

fremhæver, at skole-hjem-samarbejdet er betinget af strukturelle faktorer, hvor 

deltagelsesmuligheder for samspillet og samarbejdet ikke er lige for alle forældre, og hun 

fastslår, at ansvaret for dette samarbejde er skolens (Ørskov Akselvoll, 2018, s. 61). Et sted 

man ser dette udfolde sig, og hvor man kan skrue på knapperne for at forbedre disse 

muligheder er, i følge Akselvoll, forældremøder og skole-hjem-samtaler. På de fleste skoler 

er der en mere traditionel og formel mødeform, når der afholdes forældremøder og skole-

hjem-samtaler. For at kunne deltage i et sådant arrangement, kræver det af forældrene, at 

de kan afkode forskellige faglige og pædagogiske termer, diskurser og være informeret om 

alt det er foregår på forskellige (digitale) informationsplatforme, dette blandt meget mere. 

Det er ikke alle forældre der har ressourcerne til (eller lysten). Denne mere 

formelle/traditionelle ramme fordrer automatisk en ”god forældre involvering”, hvilket for 

nogle forældre vil være et nemt match, men for andre vil det ukomfortabelt (Ørskov 

Akselvoll, 2018, s. 62). Akselvoll fremhæver en alternativ måde at tænke i skole-hjem-
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samtaler eller forældremøder, hvor man gør det mere elevstyret, f.eks med en 

”ferniserende tilgang”. Rammen om mødet bliver en fernisering, hvor eleverne selv 

fortæller, hvad de har lært/lavet i de forskellige fag. Det bliver i meget højere grad eleverne 

der tager styring på processen og fokus. Akselvoll skriver: Den elevstyrede samtale er mindre 

krævende for forældrene at deltage i, og den har samtidig den fordel, at forældrene ikke 

både skal fremvise sig selv, balancere relationen til læreren og aktivere deres ressourcer for 

at få et udbytte af samtalen. Dette betyder at alle forældre kan indgå på lige fod med 

hinanden (Ørskov Akselvoll, 2018, s. 62).  

Akselvoll peger i sin forskning på tre ting, som skaber problemer for forældre: mængden af 

(digitale) informationer, afkodningen af disse informationer i forhold til at forstå budskabet 

og uforudsigeligheden af denne informationsstrøm. Hun inviterer folkeskole(ledelsen) til at 

genbesøge intentionerne med at anvende digital kommunikation, eller i hvert at overveje 

praksis herom. Denne lille løftede pegefinger kommer fordi, hun i sin forskning ser, at 

mange forældre oplever at de vigtige informationer drukner i uvigtige og at hele denne 

overload af informationer faktisk sætter mange forældre af (Ørskov Akselvoll, 2018, s. 65). 

Så måske er det, ifølge Akselvoll, på tide at starte en ny kommunikationskultur. Det handler, 

for hende, om at skabe en balance, hvor flest mulige forældre realistisk set kan være med 

(Ørskov Akselvoll, 2018, s. 69).  

Jeg vil til sidst fremhæve en pointe, som jeg ser gå igen mellem de 3 forfattere jeg har med 

her i nærværende opgave. Det er enslydende fra alle tre kvinder, at de peger på, at en del af 

det, at forbedre en skole-hjem-samarbejde er at give børnene deres ansvar tilbage- det der 

er alderssvarende. Akselvoll peger eksempelvis på det at give børnene ansvaret for selv at 

holde styr på deres lektier og hermed sænke informationsstrømmen til forældrene. Yde 

skriver blandet andet, at børn har godt af at bære deres tasker ind i klassen og Mønster 

peger ligeledes på, at delagtiggøre børnene i at tage deres del af ansvaret i familiens 

fællesskab. Alle tre kvinders pointe er at støtte børnene, så de bliver selvhjulpne og 

selvstændige individer, som er rustet til at møde en verden af modstand (og kærlighed).          
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Konklusion  
Forældre er en mangfoldig gruppe, ligesom deres børn, derfor skal man man gøre, som man 

gør med dem; gribe om denne mangfoldige forskellighed og handle forskelligt omkring dem, 

deri behandler man dem ens. Man skal gøre sig klart, at forældrene har forskellige 

forudsætninger for samarbejdet med skolen. Forældre kommer til samarbejdet med 

forskellige baggrunde og ressourcer og kan dermed bidrage med og overskue vidt forskellige 

ting. Heri ligger også mange forskelligartet forventninger til selve samarbejdet og 

involveringen i deres børns skolegang.  

Når et samarbejde går i hårdknude, er det helt afgørende, at man som professionel kan se 

bag om ordene, altså bag om adfærden og nysgerrigt prøve at afdække, hvad det er, der er 

kilde til bekymringen eller frustrationen hos forælderen. Når man, i en professionel 

sammenhæng, møder et menneske åbent, nysgerrigt og fordomsfrit (at være bevidst om 

disse fordomme) med et roligt nervesystem, så er man ti skridt foran, i forhold til at kunne 

rammesætte et bæredygtigt samarbejde. Hvis man i et skole-hjem-samarbejde kan blive 

enige om at tænke ud fra et fælles tredje, som både forældre og lærerne er sammen om, er 

det de kærlige intentioner begge parter har mod barnet, som bliver drivkraften (Tordrup, 

2018, s. 11).  
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