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Hvis børn skal følge med i skolen, er forældrene også nødt 
til at gøre det. De skal sætte sig ind i læringsmål og lekti
er, holde sig ajour på ForældreIntra og huske at få gymna
stiktøjet og de spidse blyanter med i tasken. Eller skal de? 
Ny bog stiller skarpt på samspillet mellem skole og hjem. 

Det er børnene, der sidder på skolebænken. Det ved vi godt. Men 

vi taler også om ”forældreansvar” og om ”hjemmelæringsmiljø”. 

Forældre og lærere samarbejder som aldrig før, og det stiller store 

krav til forældrene. Krav om tid, overskud og kompetencer.  Sam-

tidig giver det nye udfordringer for skolen og lærerne. For hvad 

skal der egentlig til, hvis vi vil have et bedre og mere afbalanceret 

samarbejde? Et samarbejde, hvor alle forældre har mulighed for 

at deltage, og hvor nogle børn ikke er bagud på point, allerede 

inden timen går i gang?

I Samspil mellem skole og hjem undersøger Maria Ørskov Aksel-

voll, hvordan forældre oplever og håndterer skole-hjem-samar-

bejdet i dagligdagen. Ikke mindst belyser hun, hvordan skoler og 

lærere i samarbejde med forældre kan være med til at sikre, at alle 

børn får lige muligheder i skolen.  

FRA BOGEN
”I jagten på det gode skole-hjem-samarbejde kan det indimel-

lem virke, som om øget samarbejde og forældreinvolvering bliv-

er målet i sig selv. (…) Jo mere forældrene kan involveres, i det 

faglige såvel som i trivslen, jo bedre er det øjensynligt. Men det 

er vigtigt, at vi også stopper op og spørger, om det virker” (s. 12).

OM FORFATTEREN
Maria Ørskov Akselvoll er sociolog og ph.d. i forældreinvolvering. 

Hun hjælper kommuner og skoler med at skabe et mere inklu-

derende skole-hjem-samarbejde, med særligt fokus på den digi-

tale kommunikation. Derudover er hun ekstern lektor på Roskilde 

Universitet og en del af Network of Independent Scholars in 

Education (Noise)

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Samspil mellem skole og hjem er bog 10 i Aarhus Universitetsfor-

lags serie Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med 

Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien 

giver Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoleda-

gen og inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.
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