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Abstract 

This compilation thesis examines parents' and teachers' approaches to curric-
ulum objectives that involve shared responsibility between home and school 
regarding the children's upbringing and education. On the basis of four arti-
cles, the meanings of good teachers, good parents, and a good cooperation 
practice along with the meaning of gender in home-school relationships were 
examined. Questions were asked from both a teacher and a parent perspective 
about concrete practices and constructs with respect to this cooperation. The 
overall aim was to conduct an exploratory study on the importance of gender 
in the home-school relationship. The first article explores the use of gender 
and diversity in research on home and school relationships. In the second ar-
ticle, access to the research field of “home and school relationships” was prob-
lematized. Article 3 analyzes teachers´ and parents´ experiences regarding 
parents’ being resources in the primary school setting. The article focuses on 
what teachers expect from "ideal" mothers and fathers as well as what parents 
expect from "ideal" teachers. Article 4 analyzes the experiences that teachers 
and parents have with regard to the practical consequences of home and 
school cooperation. The theoretical starting point includes feminist poststruc-
turalist theories and discourse analysis. Inductive qualitative interviews were 
executed in a mainstream district in Sweden with an increasing immigrant 
population; the interviewees included 25 parents and the eight teachers who 
taught their children. In order to interpret and to understand the meanings of 
the interviews, two context analyses were conducted. One involved the map-
ping of the local context and preconditions that surrounded the study's in-
formants with respect to the socio-economic context, local school plans, action 
plans, and management of the educational activities. The second involved an-
alyzing the rhetoric of governance and policy in the longer term, regarding the 
importance of gender in the home-school relationship with respect to the for-
mer Swedish elementary school and the current nine-year compulsory school. 
The thesis’ main results show that gender has great importance in home-
school relationships: Women/mothers bear the overall responsibility for en-
gaging in cooperation, while this responsibility is largely made invisible in the 
research. In concrete home and school practices, the responsibility is also 
mostly not problematized. The study analyzes the construction of a coopera-
tion practice that operates in two versions and affects performative practices 
at both home and school. Through a “mother responsibility” discourse in re-
gard to home and school practices, mothers are expected to become teachers´ 
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servants based on teachers´demands. The result indicates that both parents 
and teachers express attitudes that may raise questions regarding whether 
they, despite the curriculum mission to counteract traditional gender pat-
terns, are truly dependent and reliant on a cooperation practice in which 
mothers are made particularly responsible and thus contribute to asymmetric 
gender patterns. The study’s results are surprising, given all government in-
terventions in the Swedish compulsory school, which, since the 1960s, have 
focused on gender equality through education, training, and research. Both 
parents and teachers viewed the cooperation practice as a practical aid in their 
efforts to manage their own professional roles. The conditions for cooperation 
are based on the fact that the dominant discourse that emphasizes female care 
and responsibility is never challenged. Instead, the cooperation practice fo-
cuses on supporting those processes in which women are key leaders and 
where male teachers and fathers have only a limited responsibility for specific 
activities. In order to change this gendered situation, both the structural fac-
tors on the outside as well as the gender-blind approaches on the inside must 
be challenged in parallel so that sufficient strength can be mobilized to coun-
ter a normalization process that is reinforced by intersecting effects.  

Keywords: gender, home school relationships, post-structuralism, dis-
course analysis 
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Introduktion 

Vikten av föräldrars deltagande, engagemang i och inflytande över sina barns 
skolgång betonas i styr- och policydokument både nationell och internation-
ellt. Historiskt har dock relationen hem och skola under lång tid präglats av 
isär-hållandets princip där hem och skola var skilda världar (Eriksson, 2004). 
Samtidigt fanns tidigt åsikten att det var viktigt att etablera en samsyn med 
hemmen och föräldrarna om skolan skulle lyckas med sina uppgifter. Detta 
innebar en konstruktion av ”det goda” föräldraengagemanget som känneteck-
nades av ett engagemang som passade, i betydelsen stöttade, skolans praktik 
(se vidare Eriksson, 2004). I takt med att det nya välfärdssamhället undan för 
undan växte fram, formulerades nya motiv för föräldradeltagande och föräld-
rasamverkan utifrån principer om insyn, kommunikation och partnerskap. 
Föräldrarna började därmed betraktas som resurser i den pedagogiska verk-
samheten där föräldrasamverkan sågs som ett sätt att öka inflytande och del-
aktighet. 

De flesta föräldrar, oberoende av genus, social klass och etnisk bakgrund, öns-
kar att deras barn ska lyckas i skolan och nå goda resultat (Bouakaz, 2007; 
Crozier & Reay, 2005). Men i skolans möte med föräldrarnas önskemål och 
förväntningar, tas liten eller ingen hänsyn till olika sociala förändringsproces-
ser runt barnen och deras föräldrar. De utspelas inom familjelivet i relation 
till det omgivande samhället och handlar bland annat om genus (Bouakaz, 
2007; Bunar, 2008; Crozier & Reay, 2005; M. David, 1993; Forsberg, 2009; 
Weiner & Berge, 2001). Förutom några formuleringar i de senaste läroplaner-
nas inledningar, är resonemang om genus i hem och skola relationen inte så 
vanligt förekommande i styrdokumenten. Vad hem och skola samarbetet kon-
kret ska innebära i form av ansvarsfördelning lämnas därför helt över till lä-
rare1 och föräldrar att förhandla fram efter bästa omdöme. Det finns därför 
anledning att anta att ett antal symboliska värden kring makt och genus står 
på spel, när föräldrar och lärare engagerar sig i samarbete mellan hem och 
skola. 

Skolbarnsföräldrar representeras inte av en homogen grupp utan utgör ett 
brett spektrum av den svenska befolkningen. Där finns både högutbildade och 
lågutbildade grupper, ensamstående, sammanboende och/eller frånskilda 
föräldrar, samkönade föräldrar, styvföräldrar, singelföräldrar, mor- och far-
föräldrar, vårdnadshavare utan biologiskt släktskap o.s.v.2 Många föräldrar 
                                                             
1 I avhandlingens empiriska studie deltar flera yrkeskategorier inom skolan; grundskollärare, fritidspedagog, 
förskollärare och specialpedagog. För enkelhetens skull används därför beteckningen ´lärare´ i avhandlingen. 
2 En mer relevant beteckning på denna mångfald föräldrar borde därför vara termen vårdnadshavare 
(carer/guardian) men eftersom föräldrar (parents) har kommit att bli den etablerade termen i forskningsfältet 
används den även i denna avhandling (se även Lall, Campbell & Gillborn, 2004). 
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med invandrarbakgrund kan känna sig främmande inför det svenska skolsy-
stemet. Man kan därför anta att både lärare och vårdnadshavare kan känna 
en viss osäkerhet inför många och motsägelsefyllda krav när ett förväntat 
samarbete dem emellan ska förverkligas. 

Genom globalisering och nyliberalism har ett privatiserat, individ, kunskaps- 
och prestationsorienterat utbildningssystem växt fram under 90-talet. Som 
följd har relationen hem och skola förändrats i riktning mot ett marknadstän-
kande och en tilltagande komplexitet (Eriksson, 2012). I skolpolitiska diskuss-
ioner om samarbete mellan hem och skola anses det idag självklart att föräld-
rarna ska ha ett stort inflytande över sina barns skolgång. Genom den nya 
skollagen (Skollagen, 2010) framhävs vårdnadshavarnas inflytande över ut-
bildningen (Tallberg Broman, 2013). Införandet av skolpeng, som gör det 
möjligt för föräldrar att välja skola (och därmed lärare) till sitt/sina barn, in-
nebär därför en synbar förstärkning av föräldrarnas ställning gentemot skolan 
(Berge & Johansson, 2002). I skollag och i läroplaner sägs att läraren ska 
”samarbeta med elevernas vårdnadshavare, så att man tillsammans kan ut-
veckla skolans innehåll och verksamhet” (Lgr 11, 2011; Skollagen, 2010, p. 14). 
Vidare sägs att ”skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för bar-
nens uppfostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 
hemmen” (Lgr 11, 2011, p. 9; Lpo94, 1994). Läroplanen föreskriver också att 
skolan ska ”främja jämställdhet mellan kvinnor och män” och ”har ett ansvar 
att motverka traditionella könsmönster”(Lgr 11, 2011, p. 8; Lpo94, 1994). Sko-
lan ska således även samarbeta med föräldrarna om att stärka jämställdheten. 

Övergripande syfte och frågeställningar 

I hem och skola utvecklas både konkreta praktiker och tankekonstruktioner 
som omger Hem och skola relationerna. Enligt skolans styrdokument ska lä-
rare och föräldrar samarbeta för att varje enskild elev ska få en god grund att 
stå på inför sitt framtida liv som vuxen. Men vilka innebörder knyts till sådana 
visioner? Vad är goda lärare, goda föräldrar och ett gott samarbete mellan 
hem och skola? Hur ser lärare och föräldrar med olika kulturella och sociala 
bakgrunder på gränsdragningen mellan lärares och föräldrars ansvar för bar-
nens fostran? Hur beskrivs samarbetspraktiken konkret? 

Studiens övergripande syfte är att belysa sådana frågor både ur lärar- och för-
äldraperspektiv och därigenom bidra till utvecklingen av kunskapsområdet 
om relationen hem och skola.  

 



 

3 

Specifikt syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet konkretiseras i studien genom följande syftesformu-
lering: 

Syfte med denna avhandling är att genomföra en explorativ 

studie om vad genus betyder i relationen hem och skola 

Mer specifikt kommer följande frågor att ställas till litteraturen inom forsk-
ningsfältet relationen hem och skola: 

 
• Finns det och vad innehåller i så fall den forskning inom forsknings-

fältet Hem och skola som undersöker betydelsen av genus i denna 
relation? 

I denna avhandling aktualiserades även frågan om tillträde till forskningsfäl-
tet. Svårighet att få tillträde till ett forskningsfält där Hem och skola relationer 
kan beforskas, motiverade en vetenskaplig analys. Följande frågor ställdes 
därför till litteratur inom forskningsmetodologi och vetenskapsfilosofi: 

 
•  Hur beskrivs och analyseras problem med tillgång till forskningsfäl-

tet Hem och skola i litteratur om forskningsmetodologi och veten-
skapsfilosofi? 

I den empiriska delen av avhandlingen ställdes följande frågor till studiens 
forskningspersoner: 

 
• Vilka erfarenheter av Hem och skola samarbete har lärare och för-

äldrar? Vilka är lärares förväntningar på ”ideala” mammor och pap-
por och vilka är föräldrars förväntningar på ”ideala” lärare? 
 

• Vilka erfarenheter har lärare och föräldrar när det gäller praktiska 
konsekvenser av Hem och skola samarbete?  

Avhandlingens disposition 

Denna avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling som består av två 
delar: i den ena finns fyra artiklar skrivna på engelska, riktade till en internat-
ionell läsekrets. I den andra delen, den s.k. kappan, finns mer ingående be-
skrivningar av studiens metodologi och även relevanta kontextbeskrivningar 
kring avhandlingens studieobjekt, relationen hem och skola. Då det rör sig om 
svensk kontext har jag valt att skriva kappan på svenska i stället för på eng-
elska. Kappan inleder avhandlingen och består i sin tur av nio avsnitt. 
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I det första avsnittet introduceras utgångspunkter och bakgrund till studien 
problemställningar samt syfte och frågeställningar. Det andra avsnittet inne-
håller en presentation av studiens metodologi. De teoretiska utgångspunk-
terna i poststrukturalism, maktsystem och genus beskrivs och motiveras lik-
som valet av analysmetod, diskursanalys. Därefter introduceras studiens två 
kontextanalyser som följs av en beskrivning av den empiriska studien: val av 
intervju som metod, urval och genomförande.  
Det tredje avsnittet handlar om reflexivitet och redovisar studiens tillförlitlig-
het samt giltighet. 
 
De båda kontextanalyserna presenteras därefter i var sitt avsnitt. Den lokala 
kontextanalysen inleds med en kort lokalhistoria, beskrivning av socioekono-
misk kontext och statistik över skolresultat. Därefter beskrivs den pedago-
giska verksamhetens styrning, form och innehåll samt ett antal lokala styrdo-
kument. Analysen avslutas med en kort konklusion. I den andra kontextana-
lysen beskrivs och analyseras retorik i styr- och policydokument över tid. Ex-
emplen hämtas från den svenska folkskolan, grundskolan och det skolpoli-
tiska skiftet 1990 och framåt och handlar om betydelsen av genus i relationen 
hem och skola.   
Det sjätte avsnittet består av sammanfattningar av studiens fyra artiklar. Ar-
tikel ett består av en forskningsöversikt över- och analys av internationell 
forskning om genus och mångfald i relationen hem och skola. Artikel två be-
handlar frågan om tillträde (access) till forskningsfältet relationen hem och 
skola. I artikel tre och fyra redovisas avhandlingens empiriska studie i vilken 
en grupp föräldrar och ett lärarlag som undervisar föräldrarnas barn inter-
vjuas. I artikel tre beskrivs och analyseras lärarnas och föräldrarnas erfaren-
heter av samarbete kring föräldrar som resurser i skolan. Fokus i artikel fyra 
är de praktiska konsekvenserna av skolans och lärarnas förväntningar på detta 
samarbete.  
 
I det följande, sjunde avsnittet diskuteras resultaten av studien – kvinnors an-
svar för hem och skola relationen och den tillämpade metodologin. Därefter 
presenteras studiens praktiska implikationer för hem och skola relationen och 
ges förslag till vidare forskning. I de två avslutande avsnitten finns avhand-
lingens efterord samt kappans referenser. Avhandlingens andra del består av 
de fyra individuella artiklarna som bifogas i form av särtryck ur respektive 
forskningstidskrift.  
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Metodologi 

Poststrukturalism - olika maktsystem – genus 

Relationen hem och skola är ett exempel på ett perspektiv- och positionsbero-
ende studieobjekt. Enligt Birte Ravn kan relationen beskrivas som både mång-
tydig och dubbelbottnad. Forskning om detta studieobjekt har kritiserats för 
att vara ett resultat av vad som är möjligt att säga inom ramen för den givna 
kulturens självklarheter. Exempelvis karaktäriseras inriktningen Parental In-
volvment som normativ på gränsen till en truism (Ravn, 2005). Istället behö-
ver forskningen kliva ur boxen för att se saker på alternativa sätt, genom att 
packa upp självklarheter och söka efter fler möjligheter att tolka vad som ger 
betydelse åt dem ( se vidare Alvesson, 2003; Börjesson, 2003). 

Syftet att undersöka genus betydelse i relationen hem och skola innebär att 
kunskapsobjektet handlar om forskningspersoners olika sociala och kulturella 
erfarenheter och upplevelser av könstillhörighet. Genom valet av en post-
strukturalistisk kunskapssyn erbjuds en ram för att förstå de erfarenheterna i 
relation till forskningspersonernas sociala värld. Poststrukturalismen kritise-
rar den gängse vetenskapssynen att medvetandet kan vara en mer eller mindre 
sann avspegling av verkligheten och att det är möjligt att uppnå universella 
förståelseformer. Istället betonas språkets betydelse för hur vi förstår oss 
själva och sociala förändringar i vår omvärld.  Genom den s.k. språkliga vänd-
ningen hävdar poststrukturalismen att språket är strukturerat i mönster eller 
diskurser, vilket innebär flera betydelsesystem där betydelserna skiftar från 
diskurs till diskurs.  

Eftersom de diskursiva mönstren bevaras och förändras i diskursiva praktiker 
ska bevarandet och förändringen därför sökas i den konkreta kontext där 
språket sätts i spel. Det lokala och specifika måste få komma till tals utifrån de 
egna villkoren, vilket gör att forskarens reflektion över sina val av förhåll-
ningssätt blir centralt (Bronwyn Davies, 2003; Winter Jörgensen & Phillips, 
2000).  

Den poststrukturalistiska användningen av diskursbegreppet utgår från 
Michels Foucaults definition av diskurser som de sätt på vilka man talar, kom-
municerar eller skriver om något som får betydelse för vad som är möjligt att 
”säga”, d.v.s. reglerna för det Foucault beskriver som ”diskursens ord-
ning”(Foucault, 1993 ; se även Foucault, 1969).  
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Diskurser är organiserade kring en mängd uteslutande praktiker genom kon-
struktioner av det ”normala”, medan ”det falska” eller ”det andra” utesluts el-
ler ringaktas som onormalt eller osant (Foucault, 1993). Genom sina hand-
lingar i sin praktik gör de enskilda individerna ”verkstad” av diskursens före-
ställningar och verklighetsuppfattning. Individerna eller subjekten 
skapas/konstitueras av diskursiva innebörder, men skapar också sig själva ge-
nom dem; genom att ta upp dem, gå i motstånd mot dem och omkonstruera 
betydelserna av dem, enskilt såväl som kollektivt. Michel Foucault och Judith 
Butler kallar detta subjektifikations-processen (Wetherell & Potter, 1992).  

När en dominerande diskurs framstår som den enda rätta uppfattningen blir 
dess sanningar till slut en del av identiteten hos människorna. På så vis pro-
duceras makt via diskursens innebörder och människors praktiker samt makt-
relationer mellan människor, som vi omedvetet reproducerar i vår vardag. Det 
finns flera olika konkurrerande diskurser, och vissa erövrar en hegemonisk 
ställning (Berge & Ve, 2000; McEachrane & Faye, 2001). Det pågår alltså en 
kamp mellan olika diskurser om hur verkligheten ska definieras och vad som 
ska anses vara normalt, gott och sant (Fairclough, 1989; Foucault, 1980; Van 
Dijk, 2001).  

I den feministiska poststrukturalismen är det genusvetenskapliga tankesättet 
centralt. Genom att använda feministisk poststrukturalism, integreras (sna-
rare än adderas) den genusvetenskapliga dimensionen i kunskapsobjektet, 
upplevelser av könstillhörighet, i teoriramen. Den utgör därmed ett teoretiskt 
verktyg som kan fånga in de lokala subjekt och praktiker som konstruerar 
forskningspersonernas sociala och kulturella erfarenheter där upplevelser av 
könstillhörighet ingår. Feministisk poststrukturalism kan avslöja hur makt ut-
övas genom diskurs, hur förtryck verkar och hur motstånd kan bli möjligt (se 
Lenz Taguchi, 2004, p. 55; Weedon, 1987; Weiner & Berge, 2001). 

En övergripande utgångspunkt för denna studie är att kön är en strukturer-
ande princip för sociala relationer. Begreppen kön alternativt genus3 ges inte 
essentiellt bestämda innebörder d.v.s. det är inte fastslaget en gång för alla 
vad exempelvis ”kvinnligt” och ”manligt” konkret ”är”. Istället är kön ett dis-
kursivt, språkligt och kommunikativt konstruerat fenomen och något som vi 
”gör” i mellanmänsklig kommunikation (Lykke, 2009, p. 62). Kön/genus in-
nefattar en mängd möjligheter, vars innebörder förflyttas och förändras inom 
och mellan grupper samt över tid och rum (kontext). De sätt som används för 
                                                             
3 I avhandlingen uppfattas genus (översättning från engelskans ”gender”) som den kulturella tolkningen av de 
biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Genus betraktas även som ett analytiskt verktyg som kan 
användas för att beskriva och belysa relationer mellan könen i olika historiska kontext. I Danmark och Norge 
används termen sociokulturellt kön i stf genus. Det skandinaviska begreppet ”kön” ses i avhandlingen som 
synonymt med begreppet genus d.v.s. sociala, kulturella och biologiska faktorer interagerar. Se vidare (se 
vidare Gothlin, 1999; Lykke, 2009) 
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att definiera en människa som ”kvinna”, ”man” eller ”transperson” ses som 
diskursiva konstruktioner som konkurrerar om hur man ska definiera inne-
börden i kvinnligt respektive manligt och därmed maktrelationerna dem 
emellan. 

I den diskursteoretiska analysen ses praktiker som diskursiva, vilket innebär 
att inte bara tal och text, utan även infrastruktur, institutioner och ekonomi 
uppfattas som skapade genom diskurs (Laclau & Mouffe, 1985). Enligt Judith 
Butler uppträder genus som en process som inte är en orsak till, utan istället 
en effekt av olika sorts handlingar. Genom en matris eller ”genusverksamhet” 
dirigeras de kulturella villkor som bestämmer genusidentiteter som man, 
kvinna, heterosexuell, homosexuell etc. (Butler, 2005). Butler menar att det 
inom diskursen finns diskursiva åligganden som utformar innebörder av kön 
och samtidigt förmedlar möjligheter till komplexa omgestaltningar av kön.  

[…] gender is a kind of doing […] a practice of improvisation 
within a scene of constraint. […]”I” depends upon my being 
able to do something with what is done to me (Butler, 2004, 
pp. 1,3). 

Hon använder begreppet ´performance´ för att beskriva hur den ständiga re-
petitionen av handlingar, åtbörder och iscensättningar leder till att identiteter 
som man och kvinna kan upplevas som enhetliga och stabila trots att det 
egentligen handlar om imitation och upprepning (Butler, 1990). Genom att 
den sociala världen ständigt repeteras och därmed omskapas genom de dis-
kursiva praktikerna, ges upphov till en mångfald av ”normala” positioner som 
en person kan inta. 

Enligt Butler är det just precis upprepning som också etablerar en instabilitet 
(Butler, 2005, p. 68). Samtidigt som den upplevda stabiliteten vilar på denna 
upprepning, innebär den också möjlighet till förändring eftersom det inte går 
att imitera eller kopiera något på exakt samma vis varenda gång. Det innebär 
att instabiliteten utgör en latent förutsättning för föränderlighet. Genom fel-

citeringar kan repetitionen brytas och skapa föränderlighet, på samma sätt 
som provokationer av konkurrerande diskurser i mångfaldssammanhang (ex-
empelvis genom kultur och konst) kan göra det. På så vis kan individerna er-
bjudas fler möjliga positioner. Detta gör det möjligt att se individer som ”de 
komplexa, föränderliga, motstridiga och levande varelser som vi alla upplever 
att vi är” (Bronwyn Davies, 2003, p. 11).  

Genus är alltså en bräcklig identitet som konstrueras över tid och i rum. Köns-
stereotypa drag kan förstärkas (genusfieras) med inslag som är svåra att lägga 
märke till, eftersom de enligt Butler ibland är nästan omöjliga att upptäcka. 
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De är så naturaliserade, så ett med våra liv, att de just legitimeras av den var-
dagliga och ritualiserade formen (Butler, 1997; Granath, 2012 ). Butler beto-
nar att det ständiga upprepandet av normer eller ”det normala” inte är något 
performance av subjektet; det är repetitionen i sig som möjliggör subjektet 
och som arrangerar eller betingar de tillfälliga villkoren för subjektet (Butler, 
1997, pp. 95, min översättning och kursivering). Av den anledningen hävdar 
Butler att subjektet är den diskursiva praktiken som producerar det (Butler, 
1990). 

Medan vissa diskurser reproducerar könsliga dikotomier bidrar andra till att 
utmana och luckra upp stereotypa könsidentiteter. Av den anledningen måste 
även synen på vad som är ”kvinnligt” och ”manligt” kontextualiseras (Butler, 
1990; B. Davies, 1994; Harding, 1986). Enligt Foucault leder skapandet av dis-
kurser till att människor kontrolleras av den verkande kraften i etablerad kun-
skap, som styr och reglerar vad som är kontextuellt möjligt att säga och hur 
det kan sägas. Det som uppfattas som ”sanning” ser Foucault som inlagrad i 
och skapad av maktsystem (se Foucault, 1969). Genom det feministiska per-
spektivet riktas i denna avhandling analysen mot könsmaktförhållanden i 
hem och skola relationer. Diskursanalysen inriktas på att analysera diskursiva 
processer i hem och skola och konstruktionen av diskurser - människors strä-
van att etablera entydighet i sin förståelse av verkligheten (Winter Jörgensen 
& Phillips, 2000). Med diskursanalysens hjälp kan därmed processer som 
skapar verklighet synliggöras, d.v.s. det som individerna kulturellt anser som 
sant i den lokala miljön och som konstruerar den verklighet som enligt Butler 
samtidigt konstruerar individerna. 

Den poststrukturella uppfattningen utmanar essentiella uppfattningar om 
människors identitetsutveckling och tron på ett enhetligt, humanistiskt sub-
jekt. I stället ses det poststrukturalistiska subjektet som resultatet av en stän-
digt pågående process där individerna, män och kvinnor, skapas och om-
skapas genom att delta i diskursiva praktiker som konstruerats och etablerats 
i lokala kontext. Beskrivning och analys av den kontext där kunskap är ett re-
sultat av människors samtal om och handlingar riktade mot det som uppfattas 
som verklighet är därför viktig (Butler, 1990; Harding, 1986; Kvale, 2007). 
Maktsystem och underordning är inbäddade i diskursiva praktiker, i ett kom-
plext nätverk av strukturella relationer, institutionella arenor och mänskliga 
handlingar (de los Reyes & Mulinari, 2005).  

Det finns anledning att anta att makt i hem och skola samarbete visar sig i 
form av komplicerade relationer mellan kvinnor och män från olika sociala 
och kulturella bakgrunder. Här kan olika diskurser om kön konkurrera, där 
vissa reproducerar essentialistiska synsätt medan andra medverkar till att es-
sentiella könsmönster luckras upp. Eftersom kontextuella sammanhang i tid 
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och rum påverkar hur dagens människor förstår och handlar i hem och skola 
relationer, finns i denna avhandling en lokal kontextbeskrivning samt en kort-
fattad genusanalys av några styrdokument för svensk skola över tid (Butler, 
1990; Bronwyn Davies, 2003; Harding, 1986). 

Diskursanalys 

Genom att betrakta forskningspraktiken som diskursiv blev valet av diskurs-
analys som analysmetod logisk. I de empiriska studierna (artikel 3 och 4)ut-
vecklades sedan den huvudsakliga metodologiska positionen i form av en per-
formativ syn på diskurs. För att kunna använda diskursanalys som metod i 
empiriska undersökningar behöver man acceptera ett antal grundläggande fi-
losofiska premisser. Exempelvis handlar dessa om språkets roll i den sociala 
konstruktionen av världen och specifika modeller för språkanalys. Det diskur-
sanalytiska angreppssättet motiverar valet av intervjun som huvudsakligt 
verktyg för konstruktionen av datamaterial (se vidare Winter Jörgensen & 
Phillips, 2000).  

Intervjuunderlaget konstruerades med avsikten att forskningspersonerna 
skulle aktivera olika diskurser runt hem och skola relationen och betydelsen 
av kön/genus. Genom att föra in samtalet på ideala tillstånd, konkreta samar-
betsformer och förhållningssätt när det gällde innebörder i - och gränser för 
samarbetet skulle forskningspersonerna visa sina förväntningar om vad som 
var viktigt och vad som stod på spel för dem i sina svar. Då gavs möjlighet att 
uppmärksamma vilken eller vilka diskurser som gav mening åt det forsknings-
personerna trodde eller tänkte. Genom ett diskursivt förhållningssätt till in-
tervjun förflyttas även intresset från de enskilda aktörerna. Istället fokuseras 
de ordnande principerna – de diskurser – som medverkar i konstruktionen av 
dessa aktörer/subjekt. Enligt Mats Börjesson utgör diskursanalys ett sätt att 
”lyfta på taket” i exempelvis en skola, för att ta reda på vad som pågår 
(Börjesson, 2005). Analysen inriktas mot att identifiera särskilt betydelsefulla 
meningsinnehåll som upprepas av forskningspersonerna under intervjuerna. 
Genom upprepningarna låses exempelvis de betydelser som skapar repro-
duktion av makt fast. 

Den variant av diskursanalys som används i studien har inspirerats av an-
greppssätt som tillämpas inom diskursteori (Laclau & Mouffe, 1985) och kri-
tisk diskursanalys (Fairclough, 1989). Winter Jörgensen och Phillips menar 
att man kan kombinera aspekter från olika angreppsätt och att en sådan kom-
bination är mångperspektivisk i sig (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Ana-
lysen inriktades på att fånga betydelse i två språkdimensioner hos forsknings-
personerna. Den ena dimensionen beskriver Judith Butler som repetitioner 
och förskjutningar av betydelse, ”signifikanter” i vårt löpande språkbruk 
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(Butler, 2005). Det betyder att uppmärksamheten riktas mot benämningar, 
kommentarer, slang, ”haranger” etc. som är ”inbyggd” i eller utgör en förläng-
ning av forskningspersonernas identitet och som uttrycker mening via deras 
vardagsretorik. Den andra dimensionen utgår från den diskursteoretiska 
ståndpunkten att alla sociala fenomen organiseras efter samma principer som 

språket (Laclau & Mouffe, 1985)4. I linje med det synsättet ligger Judith But-
lers syn på performativitet som enligt ovan är mer inriktad på själva görandet 

d.v.s. praktiker. Därför inriktades analysen på ”den mening människor till-
skriver de praktiker som de och andra ägnar sig åt” (Alvesson, 2003, pp. 60-
61). Det innebar en uppmärksamhet mot forskningspersonernas benäm-
ningar på, beskrivningar av och kommentarer till sitt görande. Det gällde 
handlingar, praktiska rutiner, själva ”fixandet och donandet” kring den var-
dagspraktik som är kopplad till hem och skola och genus och som skapar be-
tydelse. Kortare uttryckt innebar det en uppmärksamhet mot talplanet hos 
forskningspersonerna i syfte att beskriva och analysera meningsplanet. Men 
kulturella innebörder i talet förmedlas inte bara via talplanet. Vid sidan av 
själva talet skapas även mening via tonfall och kroppsspråk. 

 

Meaning is put together and packaged, as it were, through non-
verbal, usually nonlinear, and ”invisible” features of context, 
often common-sensically referred to as tone, emotion, history, 
or experience (Altheide & Johnson, 1994, p. 496). 
 

Att inte ta hänsyn till detta kan innebära att den praktiska meningen och kon-
sekvensen på meningsplanet förloras (Alvesson, 2003, pp. 60-61). Det inne-
bar att empirin i intervjustudien utgjordes av mer än utskrifter av registrerat 
tal. Transkriberingen av intervjuerna var inspirerad av den etnografiska ar-
betsmetoden och samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet i talspråks-
form. 

I artikel 3 och 4 som redovisar intervjustudien, användes de teoretiska ana-
lysredskapen rent praktiskt i form av olika läsmanualer. De innehöll rubriker 
från studiens intervjuteman och/eller kortfattade analytiska frågeställningar. 
Frågorna hade bäring på diskursiv betydelsebildning och meningsskapande 
kring attityder gällande hem och skola relationen och/eller köns betydelse, 
exempelvis: 

 

                                                             
4 Laclau & Mouffe uppfattar och analyserar alla sociala praktiker som diskursiva. Men allt reduceras inte till 
språk eftersom diskurserna för dem är materiella. Enligt diskursteorin existerar både en social och fysisk 
verklighet men tillträdet till den senare förmedlas alltid via diskurser. Se vidare (Laclau & Mouffe, 1985)  
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• Vad/vilket markerar en gräns för de intervjuades acceptans vad gäl-

ler attityden till (exempel)? Vad går an och vad går INTE an? 

 En manual kunde bestå av ett antal analytiska frågor som lades bredvid själva 
intervjuutskriften som stöd för analysen, exempelvis frågor i en maktanalys: 

• Vad talar man om? 

• Vad förtigs? 

• Vad anses som ”normalt”? 

• Vad anses som ”onormalt” / ”problem”? 

En annan manual bestod av de analytiska frågorna i en diskursanalys: 
• Vilken övergripande bild håller samman delarna? 

• För vems/vads nytta? 

• Ur vems/vilkas positioner? 

Under analysen upprättades också ett antal läsloggar med utgångspunkt i 
olika resultatteman som uppstod undan för undan. En läs-logg kunde bestå 
av resultatet från läsning av alla intervjuer ”på tvären” utifrån ett tema i inter-
vjuguiden eller från ett tema som uppstått som provisoriskt resultat under 
analysen. Läsningen ”på tvären” bestod i att pröva om resonemangen i en in-
tervju återkom i de andra intervjuerna för att försöka hitta nya mönster.  

Resultaten av den läsningen skrevs ner på nya läsloggar som kunde jämföras 
sinsemellan samt med andra läsloggar från kartläggningen av forskningsfäl-
tet. Med hjälp av färgpennor och andra system för markeringar genomsöktes 
loggarna efter betydelsefulla tecknen/signifikanter, för att på så vis kunna 
hitta spår efter diskurser. I denna läsning ingick även dokument med obser-
vationer och fältanteckningar. Jämförelserna gav i sin tur upphov till att nya 
provisoriska teman/diskurser kunde formuleras som sen blev utgångspunkt 
för den slutliga analysen.  

I intervjuerna med föräldrarna respektive lärarna målas var sin bild upp av 
samarbetet mellan hem och skola och betydelsen av genus i det samarbetet. I 
en mening kan därför relationen hem och skola uppfattas som den bild man 
får om man sammanför och speglar lärarnas och föräldrarnas bilder av sam-
arbetet i varandra. Av den anledningen redovisas och analyseras inte föräld-
rarna för sig och lärarna för sig. Istället sammanförs resultaten från de båda 
intervjustudierna till ett gemensamt resultat som beskrivs och analyseras i två 
separata artiklar. Utgångspunkter för den analysen finns kunskapsmässigt 
och metodologiskt i de två första artiklarna som behandlar forskning om och 
tillträde till forskningsfältet hem och skola. 
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I artikel 1 genomförs en diskursanalys i form av en kartläggning av forsknings-
fältet som inriktades på forskarnas diskurser. Med hjälp av en två-dimension-
ell modell5 presenteras hur genus och mångfald används i forskningsfältet re-
lationen hem och skola. Utgångspunkt är en generell beskrivning av forsk-
ningsfältet Hem och skola (Vincent & Tomlinson, 1997) som kompletterats 
med två centrala koncept i genusbegreppet: identitet och makt (de los Reyes 
& Mulinari, 2005; Harding, 1986; Jones, 1994). Modellen hämtar inspiration 
från en artikel i ämnet didaktik av Tomas Englund och laborerar med en karta 
som inordnar det som beskrivs mellan poler i spänningsfält (Englund, 1997, 
p. 134). I modellen anger det ena spänningsfältet forskningsfältets undersök-
ningsfokus och det andra dess perspektiv på kommunikation. Betraktas hem 
och skola relationen som ett medel för ökade elevprestationer, betecknas dess 
undersökningsfokus som instrumentell användbarhet. Riktas intresset mot 
hur olika mångfaldskategorier interagerar i skapandet av social hegemoni är 
undersökningsfokus förståelse av maktrelationer. Konsensus innebär att den 
kollektiva överenskommelsen är målet för all kommunikation medan kon-
fliktperspektivet undersöker den produktiva användningen av en konflikt (se 
vidare Björk, 2011; Canovan, 1983; Lenz Taguchi, 2004).  

Artikel 2 använder i princip samma analysmodell och logik i analysen av frå-
gan om tillträde, access, till forskningsfältet. Analysen bygger på kvalitativ 
forskning som betraktar access som lingvistisk eftersom målet är att få tillgång 
till människors verbala kommunikation (Feldman, Bell, & Berger, 2003). 
Denna kommunikation kan bara förstås i sitt sammanhang (Scheman, 2008) 
vilket medför att ett relationellt perspektiv är nödvändigt för att förstå inne-
börder i access (Feldman et al., 2003).  

I ett andra steg antogs att access inte bara är en fråga om språkliga kommuni-
kationsstrategier. Access kan även ses som konceptuellt inbäddat både i de-
signen av forskningen och i dess praktik (Adler & Adler, 2001; Harrington, 
2003). Därför gjordes en genomgång av tänkta ställningstaganden till frågor 
om access via tolkning av originaltexter författade av två vetenskapsteoretiker, 
Jürgen Habermas ( se vidare Habermas, 1971; Habermas, 1984, 1996, 1998) 
och Naomi Scheman ( se vidare Jordan, Gust, & Scheman, 2005; Scheman, 
2001a, 2001b, 2008).  

De två vetenskapsfilosofernas förhållningssätt formulerades utifrån ett ge-
mensamt intresse i sina respektive texter för frågor om mänsklig kommuni-
kation och betydelsen av kontext. Med utgångspunkt i social konstruktionism 
kunde analysen utvecklas till ett diskursivt perspektiv enligt vilket ett forsk-
ningsprojekt kan betraktas som en samhällelig, diskursiv praktik. Frågor om 

                                                             
5 Modellen återges i sammanfattningen av artikel 1 nedan. 
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access kan ses som en del i den diskursiva praktikens interna respektive ex-
terna kommunikationsprocess (Laclau & Mouffe, 1985; Winter Jörgensen & 
Phillips, 2000). I denna process utformas diskursiva innebörder som har 
kopplingar till makt. Genom att undersöka om och hur makt ges betydelse, 
kunde undersökningen analysera om synsättet på forskningspraktikens kom-
munikation utgår från ett konsensus- eller ett konfliktperspektiv.  

Därmed kunde den första artikelns perspektiv på makt och mångfald även til-
lämpas som teoretiskt ramverk i artikel 2. De två synsätten på kommunikat-
ion, konsensusperspektivet respektive det konfliktsociologiska perspektivet, 
kan med hjälp av tolkningen av de två vetenskapsteoretikernas förhållnings-
sätt ses som en röd tråd mellan artiklarna. Den inledande metodologiska ut-
gångspunkten kan sägas vara lingvistisk och som därefter utvecklas till dis-
kursanalys. Från att handla om ett språkligt inflytande från- och beroende av 
kontext, fokuseras exkluderande forskningseffekter till följd av inflytanden 
från den dominerande s.k. laboratoriediskursen (Jordan et al., 2005). Ana-
lysen avslutas med att presentera en, alternativ metodologisk diskurs, med 
förslag till utformning av en inkluderande forskningspraktik. 

Kontextualisering 

I denna studie betonas ovan betydelsen av kontextuella sammanhang. Artikel 
1 är i sig en beskrivning av kontext runt relationen hem och skola och betydel-
sen av genus i forskningsfältet. Artikel 2 handlar om hur tillträde, access, till 
forskning, på flera sätt är beroende av och del i kontext runt ett forsknings-
projekt. Till analysen av artikel 3 och 4 behövdes dels en lokal kontext-beskriv-
ning, dels en skolpolitisk kontextanalys som beskriver retorik i styr- och poli-
cydokument över tid.  

Lokal kontext 

Den lokala kontextanalysens syfte är att ge bakgrund till och öka trovärdig-
heten i studiens diskursanalys av intervjuerna med föräldrar och med lärare. 
Beskrivningarna bygger på uppgifter hämtade från flera källor. På grund av 
forskningsetiska krav på anonymitet är namnen i texten pseudonymer. Även 
beskrivningar på en detaljnivå är utelämnade i flera fall. Att uppfylla dessa 
krav var viktigt för att studien skulle bli godkänd i den granskning som gjordes 
av den regionala etikprövningsnämnden under 2010.  Fakta som tillhör be-
skrivningen av bakgrundshistorien till Tallhedens skola och det omgivande 
bostadsområdet Grannäset är delvis hämtad från Mellanstads officiella webb-
plats. På startsidan ´Utbildning och barnomsorg´ och i ett antal undersidor 
presenteras och beskrivs ett antal kommunala styrdokument, protokoll m.m. 
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som gäller grundskolans verksamhet. Fakta hämtas även från skolans doku-
mentsamling på den egna hemsidan samt från forskningspersonernas be-
skrivningar. Några bidrag kommer från egna observationer och fältanteck-
ningar. Statistikuppgifterna är hämtade från flera databaser, t.ex. Statistiska 
Centralbyrån (2012), Skolverkets databaser SIRIS (2012) och SALSA (2013) 
samt från Sveriges Televisions satsning på databasjournalistik, SVT Pejl 
(2013) som hämtar sin statistik från Skolverket. Beskrivningar av kommunens 
förhållningssätt till- och användning av statistiken är hämtade från en person-
lig kommunikation med kommunens utredare på för- och grundskolekon-
toret, pseudonymen Lars Edvall. 

 

Retorik i styr- och policydokument över tid 

Den skolpolitiska kontextanalysen består av nedslag i offentliga styr- och po-
licydokument som exempelvis läroplaner, utredningar och utbildningshisto-
risk facklitteratur. Analysen behövs för att avhandlingen fokuserar diskurser 
med bakgrund i ett svenskt historiskt sammanhang och internationellt infly-
tande från dagens globalisering. Syftet med tillbakablicken är att förankra be-
skrivningar och analys av diskursiv förändring, upprepning, försvinnanden 
och att registrera nya strukturella skiften. Beskrivningarna skildrar avgrän-
sade faser i den svenska folkskolans- och grundskolans utveckling och förhåll-
ningssätt till studiens forskningsobjekt, genus betydelse i relationen hem och 
skola. Det bör påpekas att folkskolan verkade i en kontext som även bestod av 
andra skolformer, det s.k. parallellskolesystemet (E. Larsson & Westberg, 
2011). Den praktiska, ideologiska och kulturella påverkan som detta system 
utövade på utformningen av grundskolans styrdokument har av avgräns-
ningsskäl uteslutits ur avhandlingens beskrivningar och analys6. 

 

Intervjun som metod 

Avhandlingens två intervjustudier använder den kvalitativa forskningsinter-
vjun som huvudsaklig metod för konstruktionen av data(Kvale, 1997, p. 71). I 
artiklarna kallas metoden ´djupintervju´ vilket inom etnografisk forskning 
motsvaras av benämningen ´den formella intervjun´ (Hammersley & 
Atkinson, 1987 se även ; Kullberg, 2004).   

                                                             
6 Betydelsen av denna påverkan bör dock inte överdrivas. Enligt 1946 års skolkommission var dess uppgift 
bland annat att ”söka utrensa det tyngande och otidsenliga och ersätta detta med element som är i nivå med 
samhällsutvecklingen och som pekar framåt (SOU 1948:27, pp.1). 
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I artikel 2 handlar metodvalet om sätt att studera, beskriva och analysera 
praktiker som är språkliga. Då uppstod frågan om kopplingen mellan perfor-
mance, som är mer orienterat mot kroppslighet, och språk/tal. Enligt Judith 
Butler är tal en kroppslig handling som innehåller språkliga erbjudanden. 

Spoken words are, strangely, bodily offerings […] The couch 
does not put the body out of play, but it does enforce a certain 
passivity of the body, an exposure and a receptivity, that im-
plies that whatever act the body will be able to sustain in that 
position will be through speech itself (Butler, 2004, pp. 172-
173, 201-235; 2005). 

Butler menar att performativitet både utgörs av språkliga- och kroppsliga 
handlingar eftersom ”kroppen ger upphov till språket, och att språket genom-
för kroppsliga mål” (Butler, 2004, pp. 198,199). Denna koppling mellan 
språk/tal och performance backade upp resten av studiens utformning kring 
valet att i huvudsak använda intervjuer7. 

Det diskursiva synsättet på intervju ifrågasätter bilden av en konsekvent, på-
litlig och versionsfri verklighet. Detta synsätt problematiserar även tron att 
svaren på intervjufrågorna redan finns därute och bara väntar på att en skick-
lig intervjuare ska gräva fram dem. Istället för att betrakta intervjun som ett 
insamlande av information, ses den som en produktion av information, i en 
relation mellan (vanligtvis) två personer som samtalar on ett ämne båda är 
intresserade av, ”en interaktiv händelse baserad på ömsesidiga innehav av 
kunskap” (Fontana, 2001). 

 I denna sociala interaktion är intervjuaren mer aktiv och griper in mer än ex-
empelvis i den strukturerade intervjun. Intervjun ses som ett sätt att under-
söka de betydelser som människor skapar i sin interaktion. Språket är här 
både redskap och föremål för analys. Eftersom målet för varje diskurs är att 
försöka låsa fast språkets betydelser, spelar maktinnehav och maktrelationer 
en avgörande roll (Winter Jörgensen & Phillips, 2000, p. 120). Argumentet 
för att använda sig av intervju som forskningsmetod handlar därför om att 
intervjun kan sägas spegla de diskurser som konstituerar den intervjuade 
forskningspersonen eftersom intervjuberättelserna bär spår av de diskurser 
som är i verksamhet och de krafter som forskningspersonen är underkastad 
(Foucault, 1980). 

                                                             
7 Även om det hade varit värdefullt med kompletterande observationer av faktiska samtal och förhandlingar 
mellan lärare och föräldrar, fick förf. inte tillträde till dessa situationer (se dock avsnittet Observationer och 
fältanteckningar). 
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Den halvstrukturerade intervjun ansågs bäst lämpad för studiens djupinter-
vjuer. Den formen ger bäst möjlighet att täcka av alla teman i en intervjuguide. 
Vid konstruktionen av intervjuguiden eftersträvades att frågorna skulle ge 
upphov till kunskap men även skapa ett bra intervjuklimat. Med en avslapp-
nad och inbjudande stämning under intervjun kunde den ges karaktären av 
ett samtal istället för att kännas som ett förhör.  Målsättningen var därför att 
intervjuguiden skulle ge möjlighet att ställa öppna frågor, sonderande frågor 
och uppföljningsfrågor som alla inriktades på meningsskapande (Kvale, 
1997).  

Teman med områden för intervjufrågor och öppna frågeställ-
ningar  

• Föräldern som expert i hem och skola samarbete: I vilka av-
seenden betraktas föräldern som en expert och auktoritet i barnens 
fostran?  Vad ska en god förälder kunna och hur ska en god förälder 
vara för att uppnå dessa mål? Var går gränsen för lärares inbland-
ning i hemmets fostran? Hur har du gjort i praktiken? Vad tycker du 
om det? 

• Läraren som expert i hem och skola samarbete: I vilka avse-
enden betraktas läraren som en expert och auktoritet i barnens skol-
ning? Vad ska en god lärare kunna och hur ska en god lärare vara för 
att uppnå dessa mål? Var går gränsen för föräldrars inblandning i 
skolningsprocessen? Vilka blir i så fall konsekvenserna för de relat-
ioner som föräldrar och lärare upprättar med varandra? Hur har du 
gjort i praktiken? Vad tycker du om det? 

• Hur förhåller sig föräldrar/lärare till elevernas aktiva förhandlingar 
om regler och normer gällande pedagogiska sammanhang och ideo-
logier? Hur förhåller du dig i praktiken? Vad tycker du om det? 

• Elevinflytande på skolarbete/Eleven som expert: I vilka av-
seenden har varje elev rätt att utveckla sin unika egenart? Hur för-
håller du dig i praktiken? Vad tycker du om det? 

• Elevens framtid: I vilka avseenden har skolgången betydelse för 
barnens framtid? Hur förhåller du dig i praktiken? Vad tycker du om 
det? 

• Jämställdhet: I vilka avseenden är skolans mål om jämställdhet 
centrala? Hur förhåller du dig i praktiken? Vad tycker du om det? 
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Urval av forskningspersoner i hem och skola samarbete  

Avhandlingens empiriska studie består av intervjuer med föräldrar (föräldra-
studien) och intervjuer med ett lärarlag (lärar-studien). Urvalet till föräldra-
intervjuerna bestod av föräldrar till de två elevgrupper8 som undervisades av 
studiens lärargrupp. Den stora majoriteten föräldrar bodde inom skolans 
upptagningsområde, Grannäset, medan ett fåtal hade flyttat till andra stads-
delar i Mellanstad. Den vanligaste boendeformen var villa eller radhus upp-
förda under nittiotalet, medan en mindre grupp bodde i hyreslägenheter inom 
området. Alla föräldrar inbjöds att delta i studien. Inbjudan gavs dels skriftligt 
via ett informationsbrev, dels muntligt under ett föräldramöte. Under en egen 
programpunkt presenterades själva studien. Forskningspersonernas delta-
gande formulerades som en inbjudan till en stunds samtal om något alla när-
varande har stor erfarenhet av, att vara förälder med barn i skolan. Tillsam-
mans kunde därför studiens deltagare skapa ny kunskap för att underlätta och 
utveckla samarbetet mellan hem och skola i framtiden. Önskemål framfördes 
om att spela in samtalen med föräldrarna på en liten MP 3-spelare. Presentat-
ionen avslutades med en kort beskrivning av de forskningsetiska reglerna, ex-
empelvis innebörden i informerat samtycke. Därefter fick föräldrarna möjlig-
het att ställa frågor.  

En tid efter föräldramötet kontaktades föräldrarna med hjälp av två klasslistor 
med namn, telefonnummer etc. som lärargruppen sammanställt. Frågan ställ-
des nu om det fanns möjlighet att boka tid för intervju, samtidigt som ytterli-
gare frågor om studien kunde besvaras.  

Som det framgår i avhandlingens inledning döljs i dag en ökande mångfald i 
begreppet ´föräldrar´, något som även gällde denna studies forskningsperso-
ner. Den stora majoriteten hade svensk etnicitet men sex forskningspersoner 
hade en utomeuropeisk bakgrund. Alla levde i parförhållanden utom en 
singel-pappa. Alla föräldrar var flerbarnsföräldrar. De flesta föräldrarna, obe-
roende av etnisk bakgrund, hade en högskole- eller universitetsexamen. I jäm-
förelse med snittet för övriga föräldrar i Mellanstads skolor var denna grupp 
därför något mer utbildad. Det vanligaste yrket var lärare i grundskolan me-
dan några hade examen som civilekonom, företagsekonom och ingenjör. Flera 
föräldrar arbetade som tjänstemän i olika statliga och kommunala organisat-
ioner eller i privata företag, exempelvis sjuksköterska, administratör, rädd-
ningsledare, offertingenjör, inköpschef etc.9.  Den normala tjänstgöringsgra-
den var heltid, endast en kvinna arbetade kortare arbetstid och då handlade 

                                                             
8 Den ena elevgruppen bestod av elever i åk 2, den andra av elever i åk 3-4. 
9 Både några kvinnor och en man hade gjort relativt okonventionella yrkesval, men av forskningsetiska 
hänsyn kan inte en mer detaljerad presentation av forskningspersonernas yrkesbakgrund ges.  
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det om begränsade perioder. Totalt genomfördes 21 intervjuer med totalt 25 
forskningspersoner, 14 kvinnor och 11 män, i föräldrastudien10. 

Urvalet till lärarintervjuerna bestod av ett lärarlag som sedan flera år tillbaka 
särskilt intresserat sig för att utveckla samarbetet med skolans föräldrar. Se-
dan skriftlig information getts till lärarlaget anmälde samtliga sitt intresse för 
att delta. Enligt Lars Eriksson kan man tänka sig läraren personifierad i rektor 
(Eriksson, 2012). Eftersom både rektor och lärare har ansvar för att uppnå 
mål i arbetet med hem och skola relationen gentemot kommunen och staten 
kunde de därför betraktas som tillhöriga samma grupp skolpersonal i stu-
dien.11 Några lärare var utbildade för år 1-7, andra hade förskollärarexamen 
eller fritidspedagogexamen och en 1–7 lärare var även examinerad fritidspe-
dagog. I gruppen fanns en specialpedagog som också hade genomgått en se-
minarieledarutbildning. Flera lärare hade lång erfarenhet i yrket (14 – 18 år) 
medan några var relativt nyexaminerade. Samtliga lärare hade en etnisk 
svensk bakgrund. Hälften av lärarna bodde inom eller i närheten av skolans 
upptagningsområde Grannäset, medan resten bodde i andra stadsdelar i Mel-
lanstad. Totalt genomfördes 9 intervjuer med samtliga 7 lärare i det arbetslag 
som undervisade i de två elevgrupperna, 4 kvinnor och tre män, plus deras 
rektor, en kvinna, i lärar-studien.12 

 Genomförande och katalogisering av intervjuer 

Intervjustudien genomfördes i två omgångar och inleddes med föräldrastu-
dien. Lärargruppen fungerade här som praktiska rådgivare i kontakten med 
föräldrarna. De hävdade bl.a. vid en diskussion att de var färre till antalet och 
lättare att kontakta än föräldrarna och tyckte därför att studien skulle inledas 
med föräldraintervjuer. Enligt deras åsikt skulle intervjuaren inte ha hunnit 
bli färgad av lärarnas synpunkter vilket innebar att studien därför skulle få en 
bättre balans. De menade även att föräldraintervjuerna skulle ta längre tid ef-
tersom den gruppen var större. Det ansågs därför vara praktiskt att börja med 
detta, mer tidsödande arbetet i studien. 

För att få telefonkontakt med föräldrarna användes telefonlistor samman-
ställda av lärarna. I själva kontaktsamtalet gavs en kort och förenklad beskriv-
ning av projektet. Intervjuns temaområden beskrevs, liksom att studien ge-
nomgått prövning i den etiska granskningsnämnden och blivit godkänd. För-
äldrarna fick själva välja var och när intervjun skulle ske med syfte öka deras 

                                                             
10 För det mesta intervjuades föräldrarna enskilt men på grund av praktiska omständigheter gjordes även 
några par-intervjuer, vilket förklarar att antalet forskningspersoner är högre än antalet genomförda 
intervjuer. 
11 Det bör dock påpekas att rektor ändå har det övergripande ansvaret för skolan. 
12 På grund av sitt pressade arbetsschema intervjuades rektor vid två tillfällen. 
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delaktighet och inflytande över intervjusituationen.  Samtliga intervjuer 
kunde dokumenteras digitalt och ingen forskningsperson behövde tolk. Inter-
vjuerna varierade mellan 1 – 2 timmar.  

Intervjuerna med lärarna genomfördes på samma sätt som med föräldrarna. 
De fick själva välja tid och plats för intervjun. Alla intervjuer genomfördes i 
skolan, ofta i lärarnas egna klassrum. Detta underlättade deras beskrivningar 
av olika rutiner och inslag i undervisningen, eftersom delar av dessa inslag 
ofta var utskrivna på blädderblock och anslagstavlor, fanns i pärmar eller i 
lärarens dator.  

Vid intervjuerna användes ett s.k. digitalt fickminne. Den inspelade ljudfilen 
fördes därefter över till en arbetsdator. Med hjälp av ett datorprogram (Ex-
press Scribe) transkriberades därefter intervjuerna, lagrades som textfiler och 
skrevs ut i pappersformat. Intervjuerna katalogiserades utifrån behovet av 
korta beteckningar som fungerade i en engelsk text. ”MP” och ”FP” betyder 
´male parent´ och ´female parent´, ”MT” och ”FT” betyder ´male teacher´ 
respektive ́ female teacher´. Siffran som följer på förkortningen, t.ex. MT2, är 
en intern hjälp för att identifiera forskningspersonen. Pappersexemplaren 
sorterades i två pärmar och förseddes med flikar som märkts med respektive 
förkortning och siffra. Det underlättade sammankopplingen av lärar- och för-
äldraintervjuer för att jämföra olika yttranden under samma tema. Parallellt 
upprättades en katalogisering över anonymiserade namn på forskningsperso-
nerna, den aktuella skolan plus alla övriga skolor, stadsdelar, samhällen m.m. 
som nämns under intervjuerna. Katalogiseringen förvarades i en annan pärm 
som fungerade både som läsnyckel och kontrollverktyg under analysarbetet 
och artikelskrivandet.  

Observationer och fältanteckningar  

Förutom intervjuerna användes även datamaterial i form av fältanteckningar 
och observationer. Exempel på fältanteckningar var anteckningar från tele-
fonsamtal med forskningspersonerna, kommentarer och beskrivningar efter 
att en intervju hade avslutats, minnesanteckningar från olika möten och sam-
tal med lärarna i personalrum, korridorer, bilfärder etc. Här ingår även olika 
informationsmaterial som delats ut under en kväll med öppet hus i skolan. 
Observationerna bygger på systematiska minnesanteckningar från öppet hus 
kvällen samt några personalmöten.  Detta datamaterial användes främst för 
att tolka och förstå intervjuerna. I något mindre omfattning ingår materialet 
som primära källor i analysen. Vissa delar av materialet återfinns även på sko-
lans officiella hemsida. 
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Reflexivitet 

Studiens tillförlitlighet 

En värdering av en studies tillförlitlighet innebär att forskaren ska försöka 
övertyga sin publik/läsare om att den är ett exempel på god forskning. Den 
poststrukturalistiska metodkritiken utgår från insikten att alla data är impreg-
nerade av forskaren själv, hens förförståelse och värdeengagemang. Det finns 
med andra ord ingen strävan efter att presentera någon ”absolut sanning” om 
hem och skola relationen med de utgångspunkterna i avhandlingen. Men en-
ligt Mats Alvesson (2003) får den insikten inte hindra oss att förkasta ”osanna 
historier” eftersom  

[…] det mesta av det vi undersöker är alltför sammansatt, 
mångtydigt och intressant för att bedömas om det är mer eller 
mindre sant (Alvesson, 2003, p. 145). 

Sättet att se på tillförlitlighet i denna avhandling handlar därför om vikten av 
att vara vetenskapsteoretisk och metodmässigt öppen och reflexiv och baseras 
på det övergripande valet av teoretisk referensram, poststrukturalism (se 
Alvesson, 2003; Börjesson, 2003; Lenz Taguchi, 2004). Då inkluderas även 
valet av metodologiskt redskap eftersom den praktiska tillämpningen av post-
strukturalistiska idéer oftast leder till diskursanalys, en forskningsmetod som 
enligt beskrivningen ovan är mer eller mindre ”inbyggd” i poststrukturalism. 
Avhandlingens diskursanalys gjorde det möjligt att perspektiv i forsknings-
personernas svar kunde kopplas samman både med tidigare forskning och 
med kontextbeskrivningarna. Den ledde även till att fler perspektiv som utgår 
från poststrukturalism kunde tillämpas. 

 I denna avhandling användes feministisk poststrukturalism med avsikten att 
bidra till en bredare förståelse av genus betydelse i hem och skola relationer 
(se vidare Lenz Taguchi, 2004; Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Tillförlit-
ligheten skapas genom att på ett trovärdigt sätt presentera de diskurser som 
enligt avhandlingens analys styr betydelsen av genus i hem och skola relat-
ioner. Detta synsätt bygger på poststrukturalistiska utgångspunkter i den 
andra artikelns kritiska resonemang om forskningsmetod och access. Enligt 
Naomi Scheman, en av de vetenskapsteoretiska filosoferna i artikel 2, handlar 
tillförlitlighet om trust, d.v.s. allmänhetens tillit och förtroende för forskning. 
Genom att demokratisera våra forskningspraktiker och låta exempelvis med-
lemmar i en kommun aktivt delta i forskningspraktiken, tas hänsyn till den 
sociala kontexten som omger ett forskningsprojekt. Då blir det möjligt att 
skapa tilltro till och stöd för forskningen (Scheman, 2001a).  
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Redovisningen av den empiriska studiens genomförande visar att både lärare 
och föräldrar kunde påverka olika inslag vilket var ett sätt att minska intervju-
arens maktövertag och öka tilliten till studien. Lärarna upprättade exempel-
vis, enligt dem själva, en balans mellan lärar- och föräldraperspektiven i av-
handlingen. Den mängd information och tips på dokument, planer och annat 
material som lärarna lämnat är tydliga yttringar av deras tillit och deras del-
aktighet. Inbjudan från de flesta föräldrarna att göra intervjuerna i deras hem 
är ett tecken på föräldrarnas tillit till studien. 

Det föräldrasamarbete som lärarna hade utvecklat och etablerat redan innan 
studien genomfördes sågs både av dem och av rektor som skolans egen lokala 
forskningspraktik. Några lärare betraktade därför avhandlingsstudien som en 
möjlighet att få perspektiv på den egna forskningen. I inledande samtal berät-
tades om avsikten med detta: den skulle fungera som en förstärkning av deras 
eget arbete och en hjälp att ytterligare utveckla samarbetspraktiken med för-
äldrarna. Rektor hänvisade till signaler från det då aktuella arbetet med den 
nya läroplanen Lgr11 att föräldrasamarbete skulle bli ett prioriterat område i 
framtiden. Eftersom den färdiga studien ska redovisas både för föräldrar och 
för lärarna ansågs den därför kunna bidra till arbetet med att utveckla hem 
och skola relationen i rektorsområdet men även andra praktiker inom skolan.  

Ett sätt att öka tilltron till kvalitativ forskning inklusive alla former av diskur-
sanalys, är enligt Winter Jörgensen och Phillips att ta hänsyn till både de in-
nehållsmässiga och de interaktionella aspekterna av intervjun. I avhandlingen 
finns därför två kontextbeskrivningar. I den ena beskrivs den studerade sko-
lans lokala kontext. I den andra beskrivs retorik i styr- och policydokument 
gällande svensk skola över tid. Beskrivningarna av kontext gör det möjligt för 
läsaren att själv bedöma kvalitén i tolkningarna och därmed tillförlitligheten i 
studien.  

 Enligt Winter Jörgensen och Phillips bör analysens väg från diskursiva data 
till slutsatser dokumenteras för att ge läsaren möjlighet att bedöma processen 
och bilda sig en egen uppfattning (Winter Jörgensen & Phillips, 2000, pp. 120-
121, 123). Mats Alvesson rekommenderar en användning av poststrukturalism 
i vissa faser av forskningsprocessen och då konfrontera empiriskt arbete, ana-
lys och rapportering. I andra faser kan ganska konventionella kriterier för 
forskning användas i ett försök att förena poststrukturalistisk mångtydighet 
med någon form av ordning och systematik (Alvesson, 2003). Avhandlingens 
tillförlitlighet stärks därför på flera sätt:  
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• Genom detaljrika beskrivningar skapas en genomskinlig och trovär-

dig presentation både av det empiriska materialet och av den tilläm-

pade metodologin, samtidigt som läsaren får möjlighet att göra al-

ternativa tolkningar av mångtydighet. 

•  Till detta bidrar en noggrann analys och argumentering för slutsat-

serna som har förankring i litteraturen och bygger på en kritisk dia-

log med andra forskningstexter (se vidare Alvesson, 2003). 

 

 

Studiens giltighet 

Frågan om avhandlingsstudiens giltighet kan bland annat uttryckas som en 
fråga om dess design. Vanligtvis beskriver begreppet design ett föremåls kon-
struktion och formgivning. Men design kan även tillämpas för utveckling av 
processer och inkludera funktioner som exempelvis handlar om användarvän-
lighet. Design av metoder för analys av data är en fråga om hur man organise-
rar sina data efter att de är insamlade/konstruerade för att få svar på olika 
frågeställningar.  

En rapport som designas för att ge läsarna möjlighet att se nya relationer och 
besvara nya men relevanta frågor kan anses ha hög giltighet (House, 1980; 
Kvale, 1997). Giltigheten är då kopplad till kunskapsanspråk, målen med 
forskningen och den tolkande publiken/allmänheten. En giltig tolkning av en 
text utan kontext är meningslös (Altheide & Johnson, 1994). Det är läsarens 
förståelse av kontext som ger tolkningarna av mening innebörd. 

Denna studies design har därför utgått från en diskursanalytisk strävan att 
presentera det som studeras i sitt sammanhang. Designen utgår från att stu-
diens teoretiska och metodologiska inramning samt två kontextbeskrivningar 
ska samverka för att synliggöra detta sammanhang så fullödigt som möjligt 
för en läsare. Då får läsaren flera möjligheter att göra jämförelser med andra, 
liknande sammanhang eller kontext och därmed bedöma studiens giltighet. 

[…] om det är några element som inte passar in i den diskurs-
analytiska redogörelsen är det mindre sannolikt att andra kom-
mer att acceptera analysen som färdig och trovärdig (Potter & 
Wetherell, 1987, p. 170) 

Den empiriska studiens urval av forskningspersoner var från början tänkt som 
ett riktat urval utifrån resonemangen i avhandlingens inledning. Det urvalet 
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representerade den kontext som skulle analyseras med hjälp av de poststruk-
turalistiska utgångspunkterna kön, klass och etnicitet. Problem med tillträde 
till forskningsfältet medförde att studien inte kom igång direkt och att pla-
nerna på ett riktat urval slopades. Det urval och kontext som studien sen fick 
access till analyserades dock med samma utgångspunkter. I denna studie är 
alltså resultaten giltiga för den skola som studerats. Däremot kan de inte ge-
neraliseras till att direkt gälla i annan kontext. I avhandlingens inledande två 
artiklar och i den lokala kontextbeskrivningen finns dock information som till-
sammans med kappans beskrivningar av metodologin kan göra det möjligt att 
göra fruktbara jämförelser och upptäcka nya tolkningsmöjligheter och variat-
ioner (se Börjesson, 2003). Den informationen kan läsarna även använda för 
att bedöma giltigheten i den empiriska studiens diskursanalys. Då blir det 
möjligt att bedöma om analysen skulle kunna vara giltig i andra kontext ex-
empelvis i andra svenska skolor. Samtliga svenska skolor i det offentliga skol-
väsendet har varit föremål för samma form av centralstyrd skolpolitik sedan 
länge vilket inbegriper ett nationellt koncept kring undervisning och hem & 
skola relationen. Spår av detta finns troligen kvar ännu idag i många skolor i 
Sverige. När det gäller denna empiriska studie gör bl.a. kommunens utredare 
bedömningen att studiens kontext närmar sig ”snittet i Sverige”. Statistik från 
Skolverkets databas SALSA ger enligt avhandlingens lokala kontextanalys 
stöd för den bedömningen. Det är därför sannolikt att studiens resultat är gil-
tiga även i ett antal andra svenska skolor idag.  

I den empiriska studiens analyser används ett antal metaforer för att benämna 
diskurser i de performativa praktikerna. Detta handlar dock inte enbart om 
beskrivningsteknik i syfte att underlätta analys och katalogisering. Genom att 
använda metaforen ́ logistikalmanackan´ försöker analysen även ”skapa goda 
gestalter där de bästa effektivt förmedlar en bild av verkligheten som läsaren 
övertygas av” (S. Larsson, 2005, p. 29). I stället för att försöka generalisera 
resultaten är det relevansen i studiens analys som gör det möjligt att upptäcka 
nya kategorier för tänkande eller att förstå en ny företeelse som har betydelse 
(Granath, 2008, p. 48). Då kan en bild, en metafor eller beskrivning, möjlig-
göra att studien blir användbar utanför sin egen kontext eftersom den är känd 
från och använd i läsarens vardagspraktik och därför enkel att applicera på 
andra sammanhang (se S. Larsson, 2005, p. 29). 

En jämförelse med hjälp av studiens kartläggning av forskningsfältet (artikel 
1) visar att genusdiskursen inom vilken ansvaret för omsorgen om barn och 
familj läggs på kvinnan är internationell. Enligt kartläggningen finns internat-
ionella studier av genus betydelse i hem och i skola som är utförda i kontext 
liknande denna studie. De internationella studierna beskriver samma starka 
genusdiskurs som i avhandlingens empiriska studie aktiverades i en svensk 
lokal kontext under beteckningen ”the Mother´s Responsibility Discourse”. 
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Giltigheten styrks ytterligare av att studierna når samma resultat, trots olika 
teoretiska utgångspunkter i en del av dem. Eftersom de resultaten är så sam-
stämmiga med avhandlingsstudien kan man hävda att den har hög internat-
ionell giltighet i andra, liknande kontext. Giltigheten stärks även genom be-
skrivningen av retoriken i olika styr- och policydokument vilken ökar relevan-
sen i avhandlingsstudiens analyser av diskurser som har koppling till längre 
skeenden över tid på samhällsnivån.  

 

Lokal kontextanalys 

I nedanstående kontextanalys ingår en kort bakgrund till Tallhedens skola, en 
presentation av skolans socioekonomiska kontext, en kartläggning av den pe-
dagogiska verksamhetens form och innehåll samt en kort, sammanfattande 
analys. 

Kort lokalhistoria 

Upptagningsområde till den kommunala F – 9 skolan Tallheden är bostads-
området Grannäset. Det ligger i utkanten av Mellanstad och är gammalt cent-
rum för en jordbruksbygd. Under 1980-talet lades en statlig verksamhet i om-
rådet ner men lokalerna hyrs bl.a. ut till offentlig verksamhet, exempelvis för-
skola och grundskola. Utbyggnaden av det omkringliggande bostadsområdet 
Grannäset har sedan 90-talet pågått i perioder fram till nutid. Idag består 
Grannäset av flera sammanhängande områden med friliggande villor, rad- 
och kedjehus samt flerfamiljshus som har mer eller mindre direkt kontakt 
med områdets äldre bebyggelse. 

Socioekonomisk kontext 

Mellanstads kommun använder ett system för att mäta förändringar i ett om-
rådes sociala struktur som kallas Mellanstads kommuns fördelningssystem av 
grundresurs och tilläggsresurs. Det är ett viktat resursfördelningssystem som 
ligger till grund för upprättande av ett s.k. sociokulturellt index. Systemets 
fördelning av resurser till förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1 – 9 och 
skolbarnsomsorgen tar hänsyn till tre vikt-koefficienter; 1) Föräldrars utbild-
ningsbakgrund (har föräldrarna eftergymnasial utbildning eller inte) 2) Barn 
till föräldrar födda utomlands (den ena föräldern eller båda) 3) Uppbär famil-
jen försörjningsstöd. Utifrån uppgifterna i datamaterialet gjorde kommunens 
utredare på för- och grundskolekontoret följande jämförelse mellan föräldrar 
i Tallhedens skola och genomsnittet för föräldrar i Mellanstads skolor: 
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• 26 % av Tallhedens föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, 
medan motsvarande siffra för Mellanstads föräldrar är 31 %. 
 

• 10,9 % av Tallhedens föräldrar är födda utomlands, detsamma 
gäller Mellanstads föräldrar. 

 
• 9,3 % av Tallhedens familjer uppbär försörjningsstöd medan 

motsvarande siffra för Mellanstads föräldrar är 4,7 %. 

Slutsats enligt kommunens utredare: på två punkter av tre överensstämmer 
Tallheden med Mellanstad, på den tredje skiljer det sig, det finns dubbelt så 
många familjer med försörjningsstöd på Tallheden. Den koefficient som 
egentligen har mest tyngd är den som handlar om föräldrars utbildningsnivå. 
Det är också här som det sker förändringar till det bättre. Enligt utredaren 
finns nämligen en generell tendens i materialet: utbildningsnivån höjs hela 
tiden hos föräldrarna vilket märks först i förskolan.  Parallellt med detta sy-
stem används även andra stödsystem, exempelvis ”Resurs följer barnet” 
(Edvall, 2012b). Det kommer allt färre ansökningar om detta stöd från Tall-
heden vilket innebär att området närmar sig ett annat större område i Mellan-
stad, Storbacka, som enligt utredaren motsvarar ”snittet av Sverige”. Sam-
mantaget visar siffrorna att Tallheden, liksom Mellanstad i stort, förbättrar 
sig på den viktigaste punkten - föräldrars utbildningsnivå - och att Tallheden 
därför är tämligen likt snittet för Mellanstad. Skolans primära upptagnings-
område, bostadsområdet Grannäset, kan alltså betraktas som ett ganska nor-
malt bostadsområde jämfört med andra svenska städer i samma storlek. En-
ligt utredaren är det inte som andra men ganska normalt, och ”tittar man på 
de övriga områdena i Mellanstad kan man nog beteckna de flesta på samma 
sätt” (Edvall, 2012a). 

 
 
 

Statistik över skolresultat och skolbeskrivning 

Tallhedens skola har 242 elever enligt statistik från Skolverket. Lärartätheten 
är 10,1 lärare per 100 elever vilket enligt Skolverket är högt jämfört med andra 
skolor i landet. Andelen behöriga lärare, 90,4% motsvarar en medelnivå i lan-
det (SVTPejl, 2013).  Med hjälp av statistik från SALSA (Skolverkets Analys-
verktyg för Lokala Sambands-Analyser) kan följande beskrivning och jämfö-
relse göras (SALSA, 2013)13. 

                                                             
13 SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat i åk 9 efter att viss hänsyn 
tagits till elevsammansättningen. Det betyder att kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att 
de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer: föräldrarnas utbildningsnivå, 
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Tabell 1: Kommunresultat och kommun-beskrivning VT 2011 gällande riks-

snittet, Mellanstads kommun och Tallhedens skola  

 

 
Andel 

pojkar 

Andel ele-

ver med 

utländsk 

bakgrund 

födda ut-

omlands 

Andel 

elever 

med ut-

ländsk 

bakgrund 

födda i 

Sverige 

Föräldrars 

sammanvägda 

utbildningsnivå 

Andel elever 

som uppnått 

målen 

Rikssnitt 51 %  9 %  9 %  2,23 77 %  

Mellanstad 54 %  6 %  4 %  2,39 80 %  

Tallheden 57 %  2 %  4 %  2,25 72 %  

 

Tabell 1 visar att Tallhedens resultat för VT 2011 ligger strax under rikssnittet 
jämfört med Mellanstads snitt. Föräldrarnas sammanlagda utbildningsnivå är 
nära nog identiskt med rikssnittet14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
antal elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, andelen elever födda utomlands och fördelningen 
pojkar/flickor. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. 
http://salsa.artisan.se 

14 http://salsa.artisan.se (2013-07-11). 
 



 

27 

 

Tabell 2: Skolresultat och skolbeskrivning VT 2011 gällande rikssnittet samt 

Mellanstads 16 skolor med elever i åk 9 

 
 

Skola 

Andel 

pojkar 

Andel ele-

ver med 

utländsk 

bakgrund 

födda ut-

omlands 

Andel ele-

ver med 

utländsk 

bakgrund 

födda i 

Sverige 

Föräldrars sam-

manvägda ut-

bildningsnivå 

Andel 

elever 

som upp-

nått må-

len 

Rikssnitt 51 %   8 %   9 %   2,23 77 %   

Skola A 64 %   10 %   5 %   2,51 89 %   

Skola B 42 %   6 %   15 %   2,62 89 %   

Skola C 53 %   17 %   8 %   2,13 59 %   

Skola D 51 %   3 %   2 %   2,5 88 %   

Skola E 44 %   7 %   4 %   2,44 77 %   

Skola F 53 %   2 %   2 %   2,19 77 %   

Skola G 58 %   2 %   4 %   2,37 92 %   

Skola H 37 %   2 %   11 %   2,6 94 %   

Skola I 59 %   0 %   0 %   2,31 86 %   

Skola J 55 %   1 %   0 %   2,53 94 %   

Skola K 58 %   0 %   11 %   2,74 89 %   

Skola L 46 %   5 %   0 %   2,32 61 %   

Skola M 49 %   6 %   1 %   2,39 80 %   

Skola N 57 %   1 %   0 %   2,4 84 %   

Tallheden 57 %   2 %   4 %   2,25 82 %   

Skola P 66 %   16 %   19 %   2,34 75 %   

 

I tabell 2 finns Tallhedens skola inplacerad på plats O. Tabell 2 visar att av 
Mellanstads 16 åk 9 skolor finns Tallheden i den nedre delen både när det gäl-
ler antal elever som uppnått målen och föräldrarnas sammanlagda utbild-
ningsnivå15. Tallhedens och de andra skolornas statistik förändras emellertid 
från år till år. Enligt SALSA: s redovisning av betygsresultat för kommuner 
och skolor åk 9 höjdes siffrorna för Tallheden-föräldrarnas sammanvägda ut-
bildningsnivå VT 2012 till 2,33. Samtidigt sjönk skolans andel elever som upp-
nått målen med en procentenhet. 
                                                             
15 http://salsa.artisan.se (2013-07-12). 
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´Skoltätt´ 

Tallhedens skola startade 1994 som ett samverkansprojekt mellan skolan, kul-
turförvaltningen och socialtjänsten. Organisatoriskt är Tallhedens skola cent-
rum i ett skolområde som dessutom består av tre omlandsskolor. Till vardera 
av dessa enheter är sammanlagt 4 förskolor knutna.  

Det geografiska närområdet runt Tallhedens skola kan beskrivas som skoltätt. 
Det beror bland annat på att den kommunala Kullenskolan finns på området. 
Dessutom har ett antal fristående skolor under de senaste tjugo åren etable-
rats i samma område. Inom ca en kvadratkilometer finns den fristående 
kristna skolan Mariaskolan, en Montessoriskola och en Waldorfskola vilket 
innebär att fem skolor deltar i konkurrensen om eleverna i upptagningsområ-
det. Till skillnad från Tallhedens skola riktar sig dock de fristående skolorna 
till elever och föräldrar i hela Mellanstad och inte primärt till det närmaste 
upptagningsområdet.  

 

Hem och skola relationer – den pedagogiska verksamhetens 
styrning, form och innehåll  

Styrning och utvärdering 

När skolan startade 1994 var tanken att man skulle tillämpa nya arbetsformer 
och organisationsformer. Bl.a. skulle fritidsavdelningarna och deras personal 
integreras i skolverksamheten. Det integrerade arbetssättet avspeglades även 
i organisationen av skolans styrelse. Tanken var att den skulle bedrivas med 
brukarmajoritet, och enligt en mamma i föräldragruppen var avsikten att 
skapa ett samarbete mellan brukare från både socialtjänst, skola och kul-
tur/fritid. 

(…) man skulle ha brukare från alla områden och det var ju för 
att stärka hela området, inte utifrån den synen att skolan gör 
sitt, och så gör socialtjänsten sitt, och kulturen gör sitt, utan 
man får ett område som jobbar tillsammans för allting, så 
skapar det krafter åt alla håll som är bra (FP2). 

Riktlinjer för den konkreta verksamheten i skolan utformades under den 
första tiden av en mängd personalmöten i tät följd.  Samtidigt inbjöds föräl-
dragruppen att delta med representanter i en lokal styrelse med föräldrama-
joritet (Skolverket, 1996). Flera av studiens forskningspersoner beskriver den 
första tiden som en sorts pionjärtid. Kalle, en av förskollärarna i lärarlaget be-
rättar: 
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 […] då jobbade du full dag och sen hade du möte på kvällen. 
Då handlade det inte om att du hade ett möte på tre timmar 
utan det var fram tills larmet skulle gå, ungefär (MT31).  

  Ett mål för styrelsen var att skapa en tydlig struktur när det gällde gemen-
samma förhållningssätt till verksamheten bland personalen. Under den första 
tiden var skolans föräldragrupp aktiv och pådrivande i sitt styrelsearbete, sär-
skilt när besked om neddragningar hamnade på styrelsens bord.   

Efter den femåriga försöksperioden medförde politiska beslut att den lokala 
styrelsen med föräldramajoritet ersattes med en mer konventionellt utformad 
styrelse. Det beslutet förändrade ramarna för verksamheten. För närvarande 
(2012) består ledningen för Tallhedens skola av en rektor och en lednings-
grupp med representanter från alla verksamheter. I den s.k. kvalitetssamman-
ställningen, en redovisning av skolans kvalitetsarbete, beskriver rektor att led-
ningsgruppens målsättning är en högre måluppfyllelse: ”Målsättningen är att 
utnyttja arbetslagets kompetens för att nå högre måluppfyllelse” (Eklöf, 2012, 
p. 3). 

På sin hemsida presenterar skolan vad som styr den pedagogiska verksam-
heten: de aktuella läroplanerna, kursplaner och betygskriterier. I övrigt finns 
ett antal klickbara beskrivningar av olika riktlinjer, nedladdningsbara doku-
ment och planer.16 I en tabell presenteras de antal tillfällen då skolan genom-
för diagnoser och prov ” för att följa varje individs utveckling kunskapsmässigt 
under skolgången”. 

Form och organisation 

Skolan bedriver fortfarande verksamheten i en integrerad form vilket innebär 
att grundskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnsomsorg (fritidshemsverk-
samhet) samt skolbibliotek samverkar. Verksamheten utvärderas genom den 
s.k. Kvalitetsredovisningen som skrivs av skolans pedagogiska personal och 
sammanställs av skolans rektor. Kriterier för denna utformas enligt målen för 
Mellanstads för- och grundskolenämnd samt målen i läroplanen LGR11. Syftet 
är att utgöra analys och utvärdering av arbetsplanerna som upprättas för varje 
verksamhetsår. Kvalitetsredovisningen betonar särskilt betydelsen av att alla 
– elever, pedagoger, skolledning och annan personal samt föräldrar - ska få 
en gemensam uppfattning/bild av verksamheten: ”Vårt gemensamma förhåll-
ningssätt är en trygghet för elever och en styrka för personalen” (Eklöf, 2012, 
p. 6). 

                                                             
16 Exempel på planer: Årlig plan i arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsplan i arbetet mot 
diskriminering, Förväntansdokument förskoleklass – åk 5, Förväntansdokument åk 6 – 9. 
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Förväntansdokumentet för hem och skola relationer 

Kvalitetsredovisningen sätts därmed i förbindelse med ett annat dokument i 
skolan – förväntansdokumentet.17 Med hänvisning till formuleringar kring 
skolans fostransuppdrag och samarbetet mellan hem och skola i läroplanen 
presenteras dokumentets innehåll som en beskrivning av ”vad ni som vård-
nadshavare och elever kan förvänta er av oss som personal och vilka förvänt-
ningar vi har på er”.  Här beskrivs bland annat att skolans personal arbetar för 
god kvalitet i skolan genom att ”utgå från föreskrivna läroplaner, kommunens 
skolplan och lokala arbetsplaner” (Tallheden, 2009).     

Innehåll i den pedagogiska verksamheten 

I kvalitetsredovisningen bedöms ´kvalitet´ genomgående som ett resultat av 
skolans förmåga att genomföra sina uppdrag. Resultaten granskas därför ge-
nom att jämföra verksamheten med dessa mål. Mellanstads för- och grund-
skolenämnd erbjuder material med instruktioner som en service, hjälp och 
stöd till de olika utvärderingar som skolorna/rektorerna är ålagda att utföra. 
I en intervju betonade skolans rektor kommunens uppfattning att uppdragens 
resultat är tecken på kvalitet. Verksamhetens bästa d.v.s. barnens behov och 
nationell standard ska därmed prioriteras framför saker som exempelvis lä-
rarnas självförvaltning och en undervisning som riskerar att uppfattas som 
”flummig”. Mallen som används till kvalitetssammanställningen är främst in-
riktad på förändring som kan redovisas genom hänvisning till konkreta resul-
tat, exempelvis från de obligatoriska elevenkäterna: 

[…] man ska trycka på resultaten och utforma sammanställ-
ningen kortfattad, beskrivning, analys, vad ska bli nästa åtgärd. 
[…] de vill egentligen bara se resultaten (Lehto, 2013).  

I kvalitetssammanställningen finns inte något utrymme att beskriva skolans 
egna satsningar på kompetensutveckling trots att sådana finns. Exempelvis 
redovisas inte den handlednings-verksamhet som studiens lärarlag deltar i 
under ledning av psykologer från kommunens Elevhälsa. I personalens be-
skrivningar framställs den som en bärande del i skolans pågående föränd-
ringsarbete och upphovet till Förväntansdokumentet. Några lärare berättar 
om en tidvis intensiv fortbildningsprocess med handledning både på individ- 
och gruppnivå.  

                                                             
17 En presentation och analys av Förväntansdokumentet finns i avhandlingens artikel 3 och 4. 
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Likabehandlingsplaner 

Enligt kvalitetsredovisningen är skolans primära utvecklingsområde på kort 
sikt en omarbetning av Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Även i detta arbete följer skolan de riktlinjer som för- och grundskolenämn-
den i Mellanstads kommun har utarbetat. I riktlinjerna finns hänvisningar till 
ett officiellt webbaserat verktyg, planforskolan.se, att använda för skolans lä-
rare (Diskrimineringsombudsmannen, 2013; Fognämnden, 2007). 

I DO:s riktlinjer tillämpas en framställning där könsidentitet betraktas som 
en diskrimineringsgrund: ”DO rekommenderar att ni beaktar även diskrimi-
neringsgrunderna könsidentitet eller köns-uttryck samt ålder vid kartlägg-
ningen […] DO rekommenderar också att föräldrarna är med i (kartläggnings-
) arbetet” (Diskrimineringsombudsmannen, 2013, p. 13/24).  

I Tallhedens fyra likabehandlingsplaner18 nämns de sex diskrimineringsgrun-
derna kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktions-
nedsättning samt ålder. Innehållet i de olika planerna utgår från Diskrimine-
ringslagen från 2008 och dess ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567, 2008, 1 
§). 

 Bland förslagen på aktiviteter som ska motverka diskriminering på skolan 
nämns: förhållningssätt, vänskapsvecka, killsnack/tjejsnack, kartläggning, fö-
rebyggande samtal (Likabehandlingsplan, 2011, pp. 5 - 7). Den berörda perso-
nalen uppmanas att i förekommande fall fylla i incidentrapporter som ska 
lämnas till rektor. När det gäller identitetskategorin kön så innebär detta att 
skolan enbart tillämpar ett diskrimineringsperspektiv i sitt förhållningssätt 
till genus. I den inledande målformuleringen kring kön står dock att ”all verk-
samhet [… ] ska genomsyras av ett genusperspektiv som främjar ökad jäm-

ställdhet”(Likabehandlingsplan, 2011, pp. 5, min kursivering). 

Det finns emellertid ingen jämställdhetsplan för skolområdet, däremot en 
jämlikhetsplan med syfte att öka personalens kompetens, medvetenhet och 
engagemang om jämlikhet (Jämlikhetsplan, 2010). Eftersom jämlikhetspla-
nen endast innehåller könsneutrala formuleringar nämns kön som kategori 
bara i likabehandlingsplanerna. 

                                                             
18 Som förkortning använder Tallheden rubriken ´Likabehandlingsplan´ för de dokument vars fullständiga 
rubrik är ´Årlig plan i arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsplan i arbetet mot 
diskriminering´.  F-klass – åk 6 har en plan, 7-9 delen en plan och de två förskolorna var sin plan. 
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I utvärderingen av 2011 års likabehandlingsplan beskrivs i resultatet att ”sko-
lan har fortsatt arbetet bland eleverna med attityder och värderingar vad gäl-
ler kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder och funktionshin-
der. Alla elever och föräldrar har uppmanats läsa och skriva under förväntans-
dokumentet”. Bland aktiviteterna nämns: samarbets- och tillitsövningar, le-
kar, kill- och tjejsnack, massage: ”Vi pratar med eleverna om språkbruket i 
allmänhet och speciellt på fotbollsplanen, samt diskuterar konsekvenser om 
man inte följer reglerna”(Plan utvärdering, 2012, p. 1/4).  

Skolan deltog i utbildningsprogrammet ”Du bestämmer!” i början av 2008. I 
materialet problematiseras mediabilder av manligt och kvinnligt, sexism och 
schabloniserande, samt presenteras en tidsaxel med jämställdhetens historia, 
statistik och fakta om könsdiskriminering. En språkguide (Modern guide i 
feminism) beskriver olika typer av feminism; t.ex. anarkafeminism, postkol-
onial feminism, queerfeminism samt flera definitioner av genus. Materialet 
hänvisar även till den svenska skollagen ”som talar särskilt om att den som 
verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen samt aktivt mot-
verka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska be-
teenden”(Du bestämmer, 2008, p. 4). Under perioden 2005 – 2008 besökte 
projektet 138 skolor över hela landet. Programmet var ett samarbete mellan 
Socialdepartementets FLICKA-projekt och de tre ideella organisationerna 
Tjejzonen, Svea Sträng/Ung utan pung och Män för jämställdhet. Syftet med 
programmet var att utbilda skolans ledningsgrupper i att träna och inspirera 
sina medarbetare att arbeta med jämställdhet och likabehandling med hjälp 
av kill-, tjejgruppsmaterial och andra värderingsövningar (se vidare Du 
bestämmer, 2008). 

Konklusion 

Med stöd i beskrivningarna av bakgrundshistoria och socioekonomisk status 
kan hävdas att Grannäset är ett område som domineras av vit, svensk medel-
klass. Skolan är ganska ”vanlig” i Sverige idag, med en tämligen genomsnittlig 
representation av kulturell och social mångfald. 

Skolans konkurrensutsatta situation när det gäller elevunderlaget är en del i 
förklaringen till rektors- och en del lärares oro för minskad elevtillströmning. 
Den oron påverkar i sin tur synen på hur verksamheten ska utformas och pro-
fileras mot upptagningsområdets föräldrar. Synsätten avspeglar skolans 
historia som beskriver en utveckling bort från alternativa pedagogiska meto-
der och deltagarstyrning av verksamheten till dagens syn på verksamheten 
som kan uppfattas som instrumentell och managementinriktad. Verksam-
heten styrs mot det förväntade med hjälp av en modell som främst utgår från 
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resultat och måluppfyllelse. Den inriktningen formar därför även ramarna för 
hem och skola relationen både idémässigt och verksamhetsmässigt 

Kommunens egen elevenkät (och egna frågor) blir utgångspunkt för redovis-
ning, planering och målbeskrivning av verksamheten. För skolans lokalt initi-
erade och omsorgsinriktade utvecklingsarbete kring hem och skola relationen 
med utgångspunkter i det s.k. förväntansdokumentet saknas beskrivningska-
tegorier i redovisningarnas mallar. Det uppstår dock inte något problem ur 
den konflikten eftersom utvecklingsarbetet i sina praktiska konsekvenser 
ändå ansluter sig till skolans resultatinriktade synsätt.  Det får i sin tur konse-
kvenser bl.a. för hur man ser på betydelsen av genus i verksamheten och i re-
lationen hem och skola. 

Eftersom Tallhedens arbete med de olika planerna följer DO:s riktlinjer på så 
gott som alla punkter får det följden att skolans syn på betydelsen av genus 
definieras i relation till arbetet med att motverka kränkande behandling och 
diskriminering samt till skolans jämlikhetsplan. 

Den tendensen förstärks genom de riktlinjer och stödmaterial som Mellan-
stads Fog-nämnd hänvisar till som stöd för detta arbete. Även det genusmed-
vetna utbildningsmaterialet ´Du bestämmer´ bygger på formuleringar kring 
jämställdhet som är starkt kopplade till det i läroplanen påbjudna arbetet mot 
diskriminering. Som ett resultat betraktas könsidentitet kvantitativt som en 
diskrimineringsgrund och inte kvalitativt som ett subjekt i en maktrelation. 
Läroplanens uppdrag att motverka traditionella könsmönster bedrivs därmed 
främst som en allmän kartläggning av rättigheter och möjligheter samt med 
hjälp av fostranspraktiker hämtade från förväntansdokumentet. Genom sko-
lans likabehandlingsplan uppfattas jämställdhet som likabehandling vilket 
kopplas till arbetet med att motverka kränkande behandling och diskrimine-
ring. 

Genom denna kvantitativa tolkning hamnar alternativa analyser av förvänt-
ningar på kön och könsmaktrelationer som också ingår i uppdraget att mot-
verka traditionella könsmönster i skymundan och/eller hinns inte med i arbe-
tet. Följden blir att även betydelsen av genus i relationen hem och skola tolkas 
ur ett kvantitativt diskrimineringsperspektiv. Visserligen rekommenderar DO 
i sina riktlinjer att föräldrarna bör delta i arbetet mot diskriminering. Men då 
menar DO kartläggningsarbete vilket ytterligare förstärker dess kvantitativa 
betydelse. I kombination med skolans fokus på likabehandling innebär det 
förhållningssättet begränsade möjligheter för lärare och föräldrar (och elever) 
att konstruera andra perspektiv på betydelsen av genus. 
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Retorik i styr- och policydokument över 
tid 

Den svenska folkskolan och betydelsen av genus i relationen 
hem och skola 1842 – 1919 

Samarbetet i relationen hem och skola kännetecknades i den tidiga folkskolan 
av samma mönster som präglade relationen mellan präst och församling i kyr-
kan. Med religiösa utgångspunkter i Luthers lilla katekes gavs prästen en över-
ordnad position i förhållande till skolläraren, vid sidan av sitt helhetsansvar 
för alla församlingsmedlemmar, vuxna som barn (Hartman, 1995; Sandin, 
1986). Under punkten ´för lärare i församlingen´ i den del av katekesen som 
kallas ´Hustavlan´, beskrivs hur prästen getts ett gudomligt uppdrag som fö-
redöme för ´hjorden´ i egenskap av lärare för församlingen och därmed för 
alla föräldrar. Kyrkans och prästens maktställning gavs därmed ett gudomligt 
ursprung. 

1 Tim 3:2-4; 1 Pet 5:1-3  Han skall kunna styra sitt hus och få 
sina barn att underordna sig […] Var herrar för den hjord som 
Gud har anförtrott er och vaka över den […] var föredömen för 
hjorden. 

Skollärarens ansvar begränsades till undervisningen av skolbarnen, vilken 
övervakades och kontrollerades av prästen, som om det krävdes, ”själva ge-
nom undervisning, förklaring och tillämpning göra de heliga lärorna levande 
i barnasinnet”(SFS, 1842, p. 11). Det medförde att prästen och kyrkan fick ett 
dominerande inflytande över relationen till barnens föräldrar. I en mening 
kopierade skolan kyrkans praktik för denna relation. Men den gällde bara ele-
verna – skolan behövde inte bekymra sig om relationen till deras föräldrar 
eftersom det ansvaret stannade hos prästen och kyrkan. De tidiga styrdoku-
menten nämner därför relationen hem och skola ytterst sparsamt, och bekräf-
tar därmed kyrkans överordnade maktposition, vars främsta syfte var att eta-
blera en samhällelig, religiöst präglad samsyn/konsensus (se vidare Rappe, 
1973; Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 

Det dominerade essentiella synsättet på kön som generell utgångspunkt för 
den samhälleliga könsmaktsordningen var också en viktig del i prästerskap-
ets- och den manliga lärarkårens maktinnehav. Med hjälp av Hustavlan un-
dervisades folkskolans elever och deras föräldrar om den dominerande patri-
arkala könsdiskursen i samhället. Hustavlan hänvisade till avsnitt i Bibeln där 
kvinnan tydligt blev underställd mannen vilket illustrerar den isär-hållning av 
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könen som utgör en andra, grundläggande utgångspunkt för folkskolans syn 
på relationen hem och skola. 

Ef. 5: 22-24. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Her-
ren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans 
huvud(Luther, 1983, pp. 106-110). 

 Genom denna patriarkala könsdiskurs kunde den statliga skolpolitikens mål 
hävdas på flera sätt. I skollärarens undervisningspraktik förespråkades ett 
moraliskt högtstående, kristet manligt ideal. Genom prästens församlings-
praktik bekräftades innehållet i skolans undervisning och betonades samsyn 
och underordning. På så vis gavs den statliga utbildningsdiskursen legitimitet 
samtidigt som det manliga företrädet med heterosexualiteten som norm re-
producerades i samhället. Den samhälleliga, diskursiva isär-hållningen av kö-
nen reproducerades via en segregerad arbetsdelning i kyrkans- och skolans 
fostrans- och undervisningspraktiker. Folkskolans första stadga fastslog att 
”Skolstyrelse äge att bestämma den skillnad, som i hänseende till kunskaps-
fordringarna lämpligen må göras mellan gossar och flickor” (SFS, 1842, p. 9). 
Genom den diskursiva isär-hållningen av kön som främst repeterades genom 
slöjdämnets traditionella uppdelning i manliga och kvinnliga yr-
ken/sysselsättningar i folkskolan, normaliserades den generell kvinnliga un-
derordningen vilken även återspeglades i relationen hem och skola. 

Visserligen förändrades styrdokumentens syn på samarbetet med föräldrarna 
efter hand i riktning mot en ökad hänsyn till ”olika hem med vitt skilda upp-
fattningar” för att ”sorgfälligt undvika allt, som kan verka som sårande an-
grepp på andras (religiösa) åskådning” (SFS 1919:880, 1920, p. 26).  Men den 
diskursiva isär-hållningen av könen fortsatte att reproduceras via slöjdämnets 
traditionella uppdelning i manliga och kvinnliga yrken/sysselsättningar. I 
1919 års undervisningsplan är målet för gossarnas del i slöjd ”att hos dem ut-
bilda god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos 
dem väcka aktning och håg för kroppsligt arbete” (SFS 1919:880, 1920, p. 137). 
För flickornas del är målet däremot ”att hos dem väcka aktning och håg för 
husligt arbete eftersom husligt arbete i allmänhet brukar väljas av folkskolans 
kvinnliga lärjungar” (SFS 1919:880, 1920, p. 148) 

De verkliga förutsättningarna för att bryta envägskommunikationen från sko-
lan till hemmen och förändra den dominerande diskursen om genus betydelse 
i denna relation skapades inte förrän den svenska grundskolan genomfördes 
1962. 
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Den svenska grundskolan och betydelsen av genus i relat-
ionen hem och skola 1962 – 1990-talet 

I den svenska grundskolan kännetecknas både styrdokumenten och praktiken 
gällande hem och skola relationen av en liknande strävan efter samsyn som 
uttrycks i folkskolans styrdokument.  

Det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas utveckl-
ing och fostran bör förena hem, skola och samhälle i ett frukt-
bärande samarbete (Lgr 62, 1962, p. 14). 

Med utgångspunkter i jämlikhet och demokrati och med uttryck som ´sam-
verkan´ och ´samarbete´, betonar styrdokumenten att en tillgång till föräld-
rarnas olika kompetenser kan ”betyda en väsentlig ökning av möjligheterna 
att utforma skollivet på ett rikare sätt ” (Lgr 62, 1962, pp. 14, 28). Föräldrarna 
förväntas dels kunna stödja sina egna barns skolgång, dels fungera som stöd 
och ge legitimitet till skolans verksamhet. Genom den vikt som styrdokumen-
ten lägger på skolans- och lärarnas funktion som stöd åt föräldrarna i deras 
fostran, framstår konsensus som ett övergripande mål för verksamheten (se 
vidare Lgr 62, 1962, pp. 25 - 30).  

Trots en generell inriktning på ”samverkan och likaberättigande mellan kön” 
(Lgr 62, 1962, p. 18) får innebörden i genus en succesivt förändrad betydelse 
i styrdokumentens konstruktion av relationen hem och skola. I Lgr 69 an-
vänds begreppet ´jämställdhet´ för första gången.  Den svenska obligatoriska 
skolan ska innefatta jämställdhetsarbete vilket innebar en likabehandling av 
flickor och pojkar samt att skolan skulle ifrågasätta attityder till könsroller. 

Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i 
familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. 
Den bör orientera om könsrollsfrågan, stimulera eleverna till 
att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden (Lgr 69, 
1969, p. 14). 

Begreppet jämställdhet används tillsammans med en retorik kring könsroller 
med det sammantagna syftet att medvetandegöra och förändra både pojkar 
och flickor genom obligatorisk undervisning i barnkunskap och hemkunskap. 
Enligt Lgr69 bör skolan ”motverka stereotypa föreställningar om könsroller 
genom att ge en nyanserad bild av verkligheten” (Lgr 69, 1969, p. 50). 

Pojkar och flickor bör få samma undervisning och stimuleras att in-
tressera sig för samma slag av arbetsuppgifter […] Detta bör ske dels 
genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels genom att skolan i 
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sitt arbete motverkar traditionella könsrollsattityder och stimulerar 
eleverna att debattera och ifrågasätta de skillnader mellan män och 
kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och löner som finns på många 
områden i samhället (Lgr 69, 1969, pp. 49, 50, förf. kursivering). 

Lgr 69 förespråkar även en modernare syn på sexuell identitet: ”den vuxne 
[…] kanske omedvetet, förmedla föreställningar om att vissa beteenden är 
mera lämpliga för det ena eller andra könet, (som) kan hämma barnets indi-
vidualitet” (Lgr 69, 1969, pp. 164-165). Genom att problematisera sexuell till-
hörighet betonar Lgr 69 därmed genusdimensionen i begreppet jämställdhet 
d.v.s. att innebörden i kön inte bara är kopplat till sociala aspekter. Synen på 
föräldrarna som resurs medför förslag att mer aktivt involvera dessa även i 
skolans jämställdhetsarbete genom att ”ta upp skillnader i attityder” (Lgr 69, 
1969, p. 50).  

Lgr80 betonar ytterligare föräldrarna som en tillgång i skolans arbete genom 
sin ”fond av erfarenhet och kunskap”. De kan därför aktivt samarbeta med 
lärarna i undervisningsinslag genom att berätta om olika verksamheter, infor-
merar om sitt arbete etc. (Lgr 80, 1980). Liksom de två tidigare läroplanerna 
utgår Lgr 80 från demokrati i definitionen av jämställdhet: ”Samlivet i det de-
mokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor.  
Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män” (Lgr 80, 
1980, p. 17). Enligt Lgr80 ska skolan inte enbart försöka medvetandegöra för-
äldrarna i könsrollsfrågan i kontakterna med hemmen. Föräldrarna föreslås 
även bli engagerade i ett mer aktivt samarbete om jämställdhet som exempel-
vis kan ha som syfte ”att motverka könsbundna val”(Lgr 80, 1980, p. 60). 

Det skolpolitiska skiftet och betydelsen av genus i relationen 
hem och skola 1990-talet och framåt. 

1990-talet omfattade en omstrukturering av den svenska skolan, som är en del 
av flera, globalt utbredda reformeringar av länders skolsystem, har sitt ur-
sprung i samhälleliga förändringsprocesser ( se vidare Eriksson, 2004; 
Lindensjö & Lundgren, 2000). Dominerande tema var decentralisering, mål-
styrning och valfrihet.  Inspirerade av den internationella debatten kring 
marknadstänkande och nyliberalism kom idéer om valfrihet och mångfald 
snart att omfatta skolans värld. Föräldrar till elever kunde fritt välja skola en-
ligt principen om det fria skolvalet i Sverige. Skolpengen infördes, närhets-
principen slopades och etableringarna av friskolorna eskalerade (se vidare 
Granath, 2008; Lindensjö & Lundgren, 2000). 
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Den nyliberala skolpolicyn började betrakta skolan som del av en marknad där 
olika privata alternativ kunde introduceras. Olika konkurrensstrategier, kva-
litetskrav på lärare och skolor samt ökade kunskapskrav på elever har fått som 
följd att medborgaren och därmed föräldrarna, förvandlats till kunder eller 
brukare. Under beteckningen New Public Management betonas ledarskap, 
ekonomisk kontroll, konkurrens och resultat (Henning Loeb & Lumsden 
Wass, 2011). En marknadiserings-trend har gett upphov till en starkt ökande 
konkurrens på den kommunala skolmarknaden ( se vidare Erixon Arreman & 
Holm, 2011; Henning Loeb & Lumsden Wass, 2011). Som konkurrensmedel 
används varierade typer av dokumentation och bedömningar i allt lägre åld-
rar. Lärare, barn och föräldrar deltar i en gemensam praktik med portfolio, 
individuella utvecklingsplaner, observations- och testmateriel, veckobrev, en-
käter, utvärderingar, självbedömningar, nya medier som bloggar och sajter 
med mera (se vidare Vallberg Roth, 2011). 

Den genomgripande omstrukturering av den svenska grundskolan som det 
skolpolitiska skiftet inneburit avspeglas inte så tydligt i de senaste styrdoku-
menten vad gäller relationen hem och skola. Samarbetet kännetecknas även 
efter 1990-talets skolpolitiska skifte av ett konsensusperspektiv. I en mening 
kan strävan efter konsensus sägas ha blivit stärkt till följd av att skolan och 
hemmets gemensamma ansvar för samarbetet betonas både i Lpo94 och Lgr 
11 (se vidare Lgr 11, 2011, p. 9)19. 

Men läroplanernas betoning på kulturell mångfald kan också tolkas som att 
de lämnar öppet för alternativa perspektiv på samarbetet som exempelvis kan 
utmana dominerande föreställningar och konsensus. Skolan ges exempelvis 
ansvar att öka elevernas kunskaper så att de ”kan samspela med andra män-
niskor utifrån likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 
historia”(Lgr 11, 2011, p. 14).  

Rektor ges ett särskilt ansvar för att utveckla formerna för samarbetet med 
hemmen: föräldrarna ska få information om skolans mål och sätt att arbete 
och om olika valalternativ (Lgr 11, 2011 p. 19). I ett mångfaldsperspektiv kan 
det innebära möjligheter för föräldragruppen att få skolans stöd för att ut-
veckla alternativa samarbetsformer. Å andra sidan kan en tolkning av läropla-
nen utifrån det skolpolitiska skiftets managementperspektiv ge samarbetet en 
annan innebörd. Rektors ansvar för att ge föräldrarna information om skolans 
mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ kan tolkas som ett ansvar för 
att informera föräldrar om vilka alternativa skolval som står till buds på den 
rådande skolmarknaden (se vidare Lgr 11, 2011 p. 19).  

                                                             
19 I de flesta fall är formuleringarna identiska i de två läroplanerna. I några fall har ett fåtal ord bytt plats 
utan att betydelsen har förändrats. 
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Grundskolans första läroplaner präglades av en könsneutral men i praktiken 
patriarkal likhetsdiskurs. Nya sätt att förstå och även arbeta med genusfrågor 
har dock börjat användas både i skolpraktiken och i forskning som rör skola 
och kön sedan mitten på 1990-talet. Exempelvis betonas sambanden mellan 
elevernas kön och samhälleliga maktordningar kopplade till mångfald, d.v.s. 
socioekonomisk bakgrund, etnicitet, ras, sexuell läggning ( se vidare 
Wernersson, 2006). I de senare läroplanerna har likhetsdiskursen därför suc-
cessivt ersatts av mer kvalitativt inriktade och mer genusmedvetna problema-
tiseringar av innebörden i kön. 

Därför framträder två motstridiga logiker när det gäller samarbete kring ge-
nus betydelse i relationen hem och skola. Den dominerande konsensusdiskur-
sen strävar liksom tidigare att etablera samsyn i samarbetet med föräldrarna. 
En alternativ diskurs som utgår från ett konfliktperspektiv med betoning på 
makt strävar efter att utmana denna samsyn. Den senare tolkningen ligger i 
linje med det som Delegationen för jämställdhet i skolan efterfrågar i sitt slut-
betänkande Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för 
kunskap och utveckling, (SOU:2010:99, 2010). 

Enligt slutbetänkandet ska jämställdhetsarbetet i skolan betona betydelsen av 
andra identitetskategorier än kön i större utsträckning än tidigare, och om-
fatta ett brett spektrum av frågeställningar där också andra kategorier än kön 
beaktas, exempelvis etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet och so-
cioekonomisk bakgrund (SOU:2010:99, 2010, p. 17). 

Delegationen problematiserar dessutom tidigare satsningar på jämställdhet i 
skolan, som ofta bedrevs som en i tiden och rummet avgränsad verksamhet 
och som i för hög grad ”dött projektdöden”. Jämställdhetsprojekten behöver 
istället förvaltas, ses som en ledningsfråga och betraktas som ett första steg 
mot en integrering av jämställdhet i skolans dagliga verksamhet:  

Jämställdhetsarbetet måste orienteras bort från projekt och ad 
hoc-insatser, för att i stället på allvar integreras i den ordinarie 
verksamheten.  Så undviker vi risken att jämställdhetspro-
jekten blir en ursäkt för att inte låta jämställdhet vara en cen-
tral del av den ordinarie verksamheten (SOU:2010:99, 2010, p. 
17). 

I betänkandet presenteras ett förslag till övergripande jämställdhetsmål för 
skolan: ”Jämställdhet i skolan råder när flickor och pojkar har samma makt 
och möjlighet att påverka skolan, det egna lärandet och den egna utveckl-
ingen” (SOU:2010:99, 2010, p. 25). Delegationen menar att jämställdhetsar-
betet bör utgå både från strukturer och från individer. Strukturer som skapar 
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olika könsnormer för kvinnor och män och som lägger grunden för maktrelat-
ioner baserade på kön ska motverkas. Samtidigt kan det enligt delegationen 
uppstå problem om jämställdhetsarbetet inriktas på individuella rättigheter 
och inte bara på tillhörighet i grupper av priviligierade eller under-priviligie-
rade. Delegationen betonar att varje kategorisering efter kön riskerar att åter-
skapa de könsskillnader som arbetet avser att undanröja, och framhåller att 
det ligger en utmaning i att undvika att jämställdhetsarbete betraktas som en 
form av särintresse.  

Konsten är att både se betydelsen av kön och genus med den 
maktordning det innebär, och samtidigt se den stora variat-
ionen mellan individer och betydelsen av andra sociala katego-
riseringar (SOU:2010:99, 2010, p. 17). 

Det innebär i praktiken en tillämpning av ett konfliktperspektiv med en syn 
på makt och struktur som i linje med läroplanernas intentioner ger både för-
äldrar och sammanhangen runt skolan en större betydelse i jämställdhetsar-
betet. Då uppstår även fler möjligheter att integrera jämställdhetsarbetet i den 
övriga undervisningen. Skolans ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster och lärarnas uppdrag att samarbeta med hemmen om elevens 
fostran leder därmed till att föräldrarna kan inkluderas konkret i analyser som 
har utgångspunkter i intersektionalitets-perspektiv. 

Samtidigt kan en verksamhet som syftar till att utmana och förändra köns-
strukturer minska möjligheterna för skolan att hävda sig i konkurrensen på 
en allt hårdnande skolmarknad. Vissa uppnåendemål kan vara kopplade till 
strukturer och praxis som blir förändrade eller upplösta till följd av ett aktivt 
jämställdhetsarbete. Det kan leda till att nivåerna på skolans jämförelsetal 
m.fl. konkurrensparametrar tillfälligt sänks. Skolan och lärarna försätts där-
för i en knepig valsituation mellan att följa marknadens villkor och att uppfylla 
styrdokumentens intentioner.  

 
 
 

Sammanfattningar 

Artikel 1 – What´s gender got to do with it? Gender and di-
versity in research on home and school relationships 

Artikel 1 är en kartläggning av forskning om relationen hem och skola som 
använder identitetskategorierna genus och mångfald. Med utgångspunkter i 
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feministisk poststrukturalism uppfattas genus som ett resultat av olika makt-
system som samarbetar på flera nivåer och producerar identitetskategorier 
som genus, social klass och etnicitet. Skillnader mellan familjer och mellan 
hem och skola analyseras som ett resultat av skillnadsskapande strukturer 
som uppstår i skärningspunkten för identitetskategoriernas mångfald och 
olika dimensioner av makt (intersektionalitet).  

Kartläggningen baserades på artiklar tillgängliga via internationella databaser 
på nätet, exempelvis Web of Science, Academic Search Elite och Scirius vilkas 
beskrivningar av forskningsfältet undersöktes utifrån kopplingar till frågor 
om makt och identitet.  

Med hjälp av en två-dimensionell modell som beskriver forskningens under-
sökningsfokus och perspektiv på kommunikation presenteras en schematisk 
bild av forskningsfältet (figure 1). Betraktas hem och skola relationen som ett 
medel för ökade elevprestationer, är dess undersökningsfokus instrumentell 
användbarhet. Riktas intresset mot hur olika mångfaldskategorier interagerar 
i skapandet av social hegemoni är undersökningsfokus förståelse av maktre-
lationer. Konsensus innebär att den kollektiva överenskommelsen är målet för 
all kommunikation medan konfliktperspektivet undersöker den produktiva 
användningen av en konflikt.  

               Consensus 

   Research on Parental Involvement and

   issues of gender and diversity 

 

Understanding of power relations                              Instrumental usefulness 

 

Critical Studies on Gender and 

Diversity in Home and School relationships   

                Conflict  

Figure 1: Two-dimensional analytical term-box (focus of inquiry and perspectives on 

communication) mapping out the use of gender and diversity in research on Home 

and School relationships.                                                                                              
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Sökningar i databaser och litteratur visade att forskningsfältet relationen Hem 
och Skola i huvudsak består av två separata med ändå komplementära grenar.  
Den ena grenen (Parental Involvement) är inriktad på instrumentell, atomist-
isk och användbar forskning medan den andra (Critical Studies) är mer soci-
ologiskt orienterad och fokuserar maktrelationer. När kartläggningen utöka-
des med sökordet ´genus´ sjönk dock antalet träffar drastiskt. Detta utgör 
kartläggningens huvudresultat: genus är en sparsamt förekommande identi-
tetskategori i forskningsfältet relationen hem och skola. I övrigt framträder 
samma mönster i forskningen om genus och mångfald som generellt karaktä-
riserar forskningsfältet relationen Hem och Skola.  

Inriktningen Parental Involvement i Hem och Skola relationer förhåller sig till 
genus och mångfald utan maktanalys. Ett samförståndsperspektiv på kommu-
nikation och ett forskningsfokus på mätbarhet och instrumentalitet medför 
att genus som analytisk kategori reduceras till kön som variabel. En analys av 
hur individuell subjektivitet och erfarenhet skapar skillnad och bidrar till 
asymmetriska maktrelationer är därför inte möjlig inom denna gren. Därmed 
ges ofta företräde åt en essentialistisk syn på kön och genus som snarare re-
producerar och förstärker än förändrar o-jämställda system och strukturer 
både i hem och skola.  

Inom inriktningen Critical Studies i Hem och Skola relationer uppfattas genus 
som den sociala tolkningen av biologiskt kön. Tolkningen bygger på en förstå-
else av maktrelationer utifrån ett kritiskt perspektiv på kommunikation. Kon-
textuella dimensioner på flera nivåer inklusive lokala maktrelationers utövar 
inflytande på människors identitet och utveckling. En förståelse av samban-
den mellan konflikter, mångfald och makt är därför grundläggande. Med per-
spektiv på intersektionalitet beskrivs kopplingar mellan etnisk och kulturell 
bakgrund och genus och att relationen hem och skola är genusfierad och starkt 
präglad av klass.  

En tendens i forskningsfältet tycks vara att föredra en mer konsensusinriktad 
och instrumentell forskningspraktik. Risken är att den kritik mot orättvisa 
privilegier som en tillämpning av mångfaldskategorierna och särskilt genus-
perspektivet synliggör, inte tas på allvar. Det innebär framtida behov av forsk-
ningspraktiker som använder genus som utgångpunkt för dekonstruktion och 
förändring av asymmetriska maktrelationer i relationen hem och skola.  

Publicerad som: 

Widding, G. (2012). What´s gender got to do with it? Gender and diversity in 
research on home and school relationships. International Journal about Par-

ents in Education, 6, 57-68. 
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Artikel 2 –”Keep a-knocking (but you can´t come in): The is-
sue of passing by the gatekeeper and gaining linguistic access 
to qualitative research fields” 

Artikel 2 har som syfte att undersöka de kommunikativa metoder som fors-
kare använder för att få tillträde (access) till relevanta forskningsfält för ana-
lyser av exempelvis olika pedagogiska processer. Begränsad access till forsk-
ningsmiljöer beskrivs som ett ökande problem inte bara för etablerade fors-
kare utan även för studenter i forskarutbildning. Att ha utfört en vetenskaplig, 
empirisk studie ingår även i examensbeskrivningarna för lärarstudenter i Sve-
rige, Norge och Finland. Access till forskningsfältet hem och skola är inget un-
dantag. 

Undersökningen utgick från antagandet att access inte bara är en fråga om 
kommunikationsstrategier. Access kan även ses som konceptuellt inbäddat 
både i designen av forskningen och i dess praktik. En litteraturgenomgång 
gjordes av hur forskare beskriver och definierar accessproblemet. Genom-
gången baserades på artiklar tillgängliga via databaser som Web OF Science, 
referensböcker och handböcker om forskningsmetodologi. Därefter gjordes 
en beskrivning av tänkta ställningstaganden till frågor om access via tolkning 
av originaltexter författade av två vetenskapsfilosofer, Jürgen Habermas och 
Naomi Scheman.  

Forskningspraktiken betraktas som en diskursiv praktik.  Frågor om access 
kan ses som del i den diskursiva praktikens kommunikationsprocess och utgår 
från samma analysmodell som i artikel 1, där konsensus innebär att den kol-
lektiva överenskommelsen är målet för all kommunikation medan konflikt-
perspektivet belyser den produktiva användningen av en konflikt.  

Litteraturgenomgången visar att forskare med konsensusperspektiv utgår 
från att både forskare och deltagare delar gemensamma intressen. Det inne-
bär ömsesidiga, gemensamma överenskommelser kring procedurer som un-
derlättar kommunikationen i ett forskningsprojekt. Access är främst ett resul-
tat av forskarens kommunikativa skicklighet. 

Litteratur som utgår från konfliktperspektivet ser frågor om access som relat-
ionella, där makt påverkar kommunikation och förhandling i lokala kontext. 
Konfliktperspektivet synliggör därmed exploatering och makt i såväl forsk-
ningspraktik som i större och mindre kontext.  

Valet av Habermas och Scheman gjordes utifrån deras gemensamma intresse 
för frågor om mänsklig kommunikation, betydelsen av kontext och deras po-
sitionering i konsensus- respektive konfliktperspektiv/diskurs. Enligt Jürgen 
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Habermas är det kommunikativa handlandet grundläggande i samhällets ut-
veckling. Det är särskilt viktigt att motverka ekonomisk instrumentalitet och 
byråkrati som hotar att invadera människornas livsvärld.  Med rationell kom-
munikation kommer människorna fram till gemensamt fattade beslut i enig-
het, konsensus. 

Positionerad i konfliktperspektiv och med utgångspunkter i feministisk och 
annan frigörande kunskapsteori betonar Naomi Scheman hur sociala struk-
turer påverkar relationer i mänskliga kunskapspraktiker. Hon lyfter fram ett 
koncept för forskning som bygger på att involvera människor i det omgivande 
samhället i s.k. ´Community-based Research´ (t.ex. aktions-forskning). En-
ligt Scheman baseras värdet av forskning på allmänhetens tilltro till veten-
skapliga anspråk på kunskap och hur övertygade människor är om dess rim-
lighet. Dessa anspråk påverkas därmed av människors sociala omständigheter 
vilket innebär att frågor om makt är avgörande. Access till forskning handlar 
därför inte i första hand om forskarnas metodologiska och kommunika-
tiva/språkliga skicklighet. Access till ett forskningsprojekt är integrerad i ett 
större sammanhang där genus och mångfald betraktas som en av flera makt-
ordningar som interagerar i den diskursiva forskningspraktiken. Därmed syn-
liggörs även politiska dimensioner i frågan om access. Istället för att utgöra 
ett isolerat steg i en metodologisk process kan access till forskning tolkas som 
något som politiskt och socialt är integrerat dels i forskningsprojektet men 
också i det omgivande samhället. Med ett konfliktperspektiv på kommunikat-
ion kan ett forskningsprojekt ge stöd till människor i forskningsfältet att ut-
mana olika dolda maktstrukturer i deras lokala kontext, och forskaren ges en 
självklar access. 

 Ett gemensamt projekt där forskare/studenter samarbetar med exempelvis 
lärare och föräldrar i forskning om Hem och Skola relationer kan därmed vara 
ett sätt att lösa problem och utveckla dessa relationer. I stället för att bli ytter-
ligare en börda för skolans personal kan forskningen ses som en välkommen 
support till dess undervisningspraktik och därmed underlätta access till forsk-
ningsfältet. 

Publicerad som: 

Widding, G. (2012)”Keep a-knocking (but you can´t come in): The issue of 
passing by the gatekeeper and gaining linguistic access to qualitative research 
fields”. Education Inquiry, 3 (3), 417 – 431. 
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Artikel 3 – Teachers´ and parents´ experiences of using par-
ents as resources in Swedish primary education 

Artikel 3 har som syfte att analysera hur lärare och föräldrar upplever föräld-
rar som resurser i grundskolan. Harmoniserar lärarnas- respektive föräldrar-
nas förväntningar på samarbetet eller hamnar de i konflikt? Hamnar förvänt-
ningarna i harmoni eller i konflikt med de statliga styrdokumentens formule-
ringar avseende hem och skola samarbete? Särskilt fokus läggs på frågan om 
lärares förväntningar på ”ideala” mödrar och fäder och på föräldrars förvänt-
ningar på ”ideala” lärare.  

Artikeln inleds med en hänvisning till det övergripande demokratiska målet 
för Svensk skolpolitik sedan 1960-talet där demokratiska värden, jämlikhet 
och jämställdhet föreskrivs i svenska läroplaner. Det förutsätts att lärare och 
föräldrar ska samarbeta för att stärka dessa värden.  

 Trots dessa bemödanden, påverkar fortfarande barnens sociala och kulturella 
bakgrunder utvecklingen av deras skolgång. Detta bekräftas av internationell, 
samtida forskning som hänvisar till förändringar i västvärldens samhällen och 
i deras utbildningspolicy. Denna policy betonar allt tydligare vikten av föräld-
rarnas demokratiska rättigheter till inflytande på grundläggande utbildning 
genom hem och skola samarbete. Föräldrarna betraktas som resurser som lä-
rarna ska samarbeta med för att utveckla skolans innehåll, men också stödja i 
deras uppfostran av barnen. 

Artikelns studie är explorativ och baseras på en induktiv kvalitativ analys av 
djupintervjuer med 33 föräldrar och lärare i ett s.k. mainstream stadsområde 
i norra Sverige med ett ökande antal invandrare. I studien var såväl 
svenska/europeiska- och icke-europeiska föräldrar, singelföräldrar liksom 
kärnfamiljsföräldrar tämligen välutbildade. Oberoende av genus och födelse-
plats hade många högskole-eller universitetsutbildning och arbetade som lä-
rare, tjänstemän i privat/offentlig sektor, studenter eller sjuksköterskor. I 
denna grupp finns högre benägenhet för pappor att ta ut en längre föräldrale-
dighet. Lärargruppen d.v.s. det arbetslag som undervisade föräldrarnas barn, 
var samtliga födda i Sverige. I gruppen ingick för- och grundskollärare, fritids-
ledare, specialpedagog samt rektor för skolan.  

Ett viktigt fokus i studiens analys är lokala kontext. Analyser i form av en kart-
läggning av lokala förhållanden runt informanterna samt offentlig statistik 
stöder därför tolkningen av intervjuerna. När föräldrar och lärare beskriver 
hur de ser på föräldrar som resurser i skolan och hur de samarbetar kring 
detta, så reflekterar de även över effekterna som uppstår när denna relation 
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influeras och genomkorsas av olika former av diskursiva maktrelationer som 
baseras på deras genus, sociala klass och kulturella bakgrund.  

Resultatet visar informanternas samstämmiga uppslutning kring och bekräf-
telse av vad som studien kallar ”the Mother´s Responsibility Discource” i hem 
och skola samarbete. I denna diskurs positioneras mödrarna i en underordnad 
position, där de ska ta övergripande ansvar för att lärarnas krav på föräldrarna 
uppfylls. I hemmet positioneras hon dock som ledare i hem och skola relat-
ioner. Resultatet är förvånande med tanke på alla statliga insatser inom den 
Svenska grundskolan som fokuserat på jämställdhet sedan 1960-talet. 

I mer generella beskrivningar och kommentarer visar både lärare och föräld-
rar en medvetenhet om genus betydelse. De använder då en genusneutral re-
torik. Men i beskrivningar av praktiska situationer och rutiner hemma och i 
skolan relaterar informanterna till andra, mer traditionella föreställningar om 
den heterosexuella familjen. Där tilldelas kvinnor och män olika uppgifter 
som föräldrar. Den ideala föräldern är en mamma som inte lägger sig i under-
visningen. Hon förser lärarna med viktig information om barnen och bidrar 
ibland med utrustning eller material till undervisningen. Enligt lärarna behö-
ver dock vissa föräldrar lära sig nya uppfostringsstrategier. De har därför ut-
vecklat en rådgivningspraktik i syfte att stödja och influera föräldrarnas upp-
fostringsarbete i hemmen. Den riktas bland annat mot s.k. curling-föräldrar 
(särskilt mammor) till barn som stör under lektionerna, vägrar ta ansvar för 
sitt skolarbete och ständigt hotar lärarnas undervisningspraktik. 

Diskursen omfattar även lärarkollektivet. Den ideala (kvinnliga) läraren ses 
då som omsorgsinriktad och ges störst tilltro i skolan eftersom hon ”är som en 
mamma”. Hon stödjer och bekräftar alla barn och betraktas som bättre kon-
fliktlösare. Kvinnor tilldelas ledarrollen både i hemmet och i skolan. Pappor 
och manliga lärare anses däremot ha hög förmåga att lösa enskilda och väl 
avgränsade uppgifter. De förväntas dock inte att ta ett övergripande ansvar. 

I artikeln diskuteras effekterna av den dominerande diskursen och dess asym-
metriska maktrelationer. Enligt de svenska styrdokumenten har inte föräld-
rarnas rätt till inflytande över barnens skolgång uppfyllts, eftersom diskursen 
riktar olika förväntningar på mammor och kvinnliga lärare jämfört med de 
förväntningar som riktas mot männen. Mödrarna ges ledande positioner men 
också den tyngre arbetsbördan att uppfylla lärarnas krav på föräldrarna. 
Kvinnliga lärare tilldelas en ledande position men därigenom också en tyngre 
arbetsbörda med huvudansvar för hem och skola samarbetet. 

 Avslutningsvis föreslås att strategier utvecklas för att inkludera föräldrar i 
skolan på ett mer jämlikt och jämställt sätt. 
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Publicerad som: 

Widding, G., & Berge, B.-M. (2013) Teachers´ and parents´ experiences of us-
ing parents as resources in Swedish primary education. Procedia Social and 

Behavioral Sciences by Elsevier, in press 2013. 

Artikel 4 – Practices in home-school cooperation – a gen-
dered story? 

Även artikel 4 beskriver och analyserar den diskursiva samarbetspraktik mel-
lan hem och skola som beskrivs i avhandlingens artikel III. Medan artikel 3 
undersöker föräldrarnas och lärarnas tankar om samarbetet, inriktas ana-
lysen i artikel 4 mer på själva görandet, d.v.s. de praktiska konsekvenserna av 
skolans och lärarnas förväntningar på detta samarbete. 

Syftet med artikel 4 var att studera genuspraktiker i relationen hem och skola. 
Med hjälp av diskursanalys granskades dels föräldrars- och lärares beskriv-
ningar av praktiska konsekvenser gällande hem och skola samarbete, dels hur 
dessa praktiska konsekvenser är könade.  

Den teoretiska grunden för diskursanalysen utgörs av feministisk poststrukt-
uralism. Flera diskurser konkurrerar om definitionen av normalitet och vissa 
erövrar en dominerande position. Diskursanalysen studerar processerna 
bakom detta; praktiker som strävar att etablera entydighet i det sociala. Enligt 
Judith Butler installeras genusidentitet genom performance - en ständig re-
petition av rutiner och ritualer. Med ett performativt synsätt på diskurs upp-
fattas genus som en produkt av teatrala effekter och alltid i en process av ”gö-
rande”. Forskningspersonernas performance ses som språkliga vilka uttrycks 
genom studiens intervjuer. För övrig beskrivning av informantgrupp och in-
tervjukontext hänvisas till sammanfattningen av artikel 3.   

Resultatet i artikel 4 beskriver och analyserar samma dominerande diskurs 
om hem och skola samarbete som artikel 3. Den konstrueras genom forsk-
ningspersonernas beskrivningar av och upplevelser av hem och skola samar-
bete och kallas i artikel 4 för ´a Joint teacher-mother responsibility di-
scourse´. Diskursen aktiverade ett samarbete som utspelades i två diskursiva 
praktiker, dels i föräldrarnas praktik ”Logistikalmanackan”, dels i lärarnas 
”Förväntansdokumentet”. Den gav samtidigt struktur åt föreställningar som 
styrde etablerandet av forskningspersonernas identitet. 

När föräldrarna yttrade sig om samarbetet med skolan beskrev de en logistik-
hanteringspraktik de utvecklat till följd av skolans förväntningar på samar-
bete. Genom sin praktik ”Logistikalmanackan” konstruerades sätt att hantera 
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de praktiska konsekvenserna av dessa förväntningar. På samma gång som 
denna praktik hanterar deras barns vardagliga skolpraktik stödjer den också 
de vuxnas egen yrkesutövning. Logistikalmanackan ska varje dag se till att 
barnet har med rätt utrustning till skolan, ska passa tider, hantera läxläsning, 
läsa veckobrev, fylla i loggböcker etc. Denna konsekvens av önskat samarbete 
sågs dock inte som maktutövning från skolan av föräldrarna utan betraktades 
som ”sunt förnuft” och en tillgång i deras utövande av föräldraskapet. Att 
stödja barnens skolgång genom logistikalmanackan uppfattades dessutom 
som ett sätt att bidra till skolans egen praktik. Majoriteten hänvisade till ”na-
turliga könsskillnader” och tilldelade mammorna ett övergripande ansvar för 
hanteringen av logistikalmanackan medan papporna gavs ett mer avgränsat 
delansvar. 

I ”Förväntansdokumentet” uttrycks lärarna förväntningar på föräldrar och 
elever. Förväntningarna förankras i hänvisningar till läroplanens formule-
ringar om vikten av föräldrarnas skolengagemang. Centralt i detta engage-
mang är ett med lärarna gemensamt förhållningssätt till undervisning, upp-
fostran och konflikthantering. Detta förhållningssätt förmedlas via föräldra-
möten, veckobrev och utvecklingssamtal. Genom en särskild handlednings-
praktik kan föräldrar som enligt lärarna misslyckas i sin uppfostran, få stöd 
genom förebildliga beskrivningar av skolans uppfostringspraktiker samt av 
”vad som gäller” d.v.s. rådande regler och praxis. På så vis kan skolan utveckla 
deras ledarförmåga och motarbeta uppkomsten av s.k. curling-beteende bland 
omogna föräldrar och särskilt mammor. S.k. curlade barn – ”med föräldrar 
som konstant sopar för sina barn, är före och efter, under och bakom” - besk-
rivs som ett ständigt hot mot lärarnas undervisningspraktik eftersom de stör 
lektioner och vägrar ta ansvar i hemmet och för sin skolgång. Föräldrarnas 
praktik Logistikalmanackan spelar en viktig roll för lärarnas konsensusorien-
terade samarbetspraktik eftersom den normaliserar repetitionen av genus ge-
nom sin förankring både i undervisningspraktiken och i föräldrarnas- och lä-
rarnas vardagspraktiker. 

 I centrum för lärarnas praktik står undervisningsuppdraget och skolans upp-
nåendemål. Deras beroende av en stabil och funktionell undervisningspraktik 
sammanfaller med föräldrarnas beroende av en likadan fungerande hem-
mapraktik. Den dominanta diskursens reproduktion av stabilitet och funktion 
både i lärar- och föräldrapraktiken modifierar och förändrar därför skolans 
jämställdhetsarbete. I stället för att motarbeta traditionella könsmönster an-
passas detta arbete till den dominanta diskursen vilket snarare återskapar än 
utmanar skolans maktstrukturer. Genom lärarnas undervisningspraktik repe-
terar diskursen en essentialistisk syn på genus vilket reflekterar och förstärker 
samma symboliska värden som framhålls i föräldrapraktiken. Synen på 
svenska mödrar som huvudansvariga för konstruktionen av hem och skola 
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samarbetet blir därmed aldrig utmanad, trots alla statliga satsningar på jäm-
ställdhet. För att förändra villkoren för jämställhetsarbetet i hem och skola 
relationen föreslås därför att både strukturella faktorer på utsidan och genus-
blinda förhållningssätt på insidan utmanas samtidigt för att mobilisera den 
kraft som krävs för att motarbeta en normaliseringsprocess som stärks av in-
tersektionella effekter. 

Publicerad som: 

Widding, Göran. (2013) Practices in home-school cooperation – a gendered 
story? Teaching Education, 24(2), 209-221. 
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Diskussion 

Genus i hem och skola relationer – konklusion och diskuss-
ion 

Kvinnors ansvar för hem och skola relationen 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka betydelsen 
av genus i relationen hem och skola. Enligt avhandlingens huvudresultat har 
genus en stor men osynliggjord betydelse - kvinnorna/mödrarna får bära det 
övergripande ansvaret, men det ansvaret är i stort sett osynliggjort i forsk-
ningen om relationen hem och skola. Ansvaret är dessutom tämligen o-pro-
blematiserat i konkreta hem och skola praktiker. Sammantaget kan därför så-
väl forskning som praktik sägas vara genomsyrade av genusdiskurser som är 
fast förankrade i olika kontext och enklast kan beskrivas som ´sega´.  

Det anmärkningsvärda i avhandlingens resultat är emellertid inte reprodukt-
ionen av kvinnligt ansvar och omsorg i den undersökta forskningsmiljön i sig. 
Den kvinnliga ansvarsdiskursens dominans i relationen hem och skola är in-
ternationell vilket framgår i avhandlingens kartläggning av forskningsfältet 
(se vidare Blackmore & Hutchison, 2010; Connell, 2009; D. Reay, 2005; 
Vincent, Ball, & Braun, 2010).  Det som sticker ut hänger samman med en 
viktig skillnad i förutsättningarna mellan svensk kontext och exempelvis brit-
tisk och amerikansk kontext. Skillnaden består i den unika svenska statliga 
satsningen på jämställdhetsundervisning i den offentliga skolan sedan 1960-
talet med stöd av den tidens så kallade statsfeministiska aktörer. Den svenska 
grundskolan har sedan Lgr 62 formulerat mål kring jämställdhet och har se-
dan Lgr 69 haft som särskilt mål att förändra stereotypa könsroller. Sedan 
1962 och under en period på över 50 år har olika typer av forskningsprojekt 
och utbildningssatsningar rörande jämställdhet och genus genomförts i för-
skola och skola (Weiner & Berge, 2001; Wernersson, 2006).  

Läroplanernas formuleringar av betydelsen av genus i skolan har långsamt ut-
vecklats från ett likhetsperspektiv, till retorik som inkluderar maktrelationer 
och sexualitet. Hemmens betydelse i skolans jämställdhetsarbete har samti-
digt betonats. Den senaste läroplanen ger utrymme för att hem och skola till-
sammans kan utforma ett jämställdhetsarbete där betydelsen av genus även 
kan tolkas med intersektionella utgångspunkter(se vidare SOU:2010:99, 
2010). 
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Det innebär att de lärare och föräldrar som själva gått i den svenska skolan, 
med jämna mellanrum under hela skoltiden bör ha fått undervisning i jäm-
ställdhetsfrågor. Undervisningen har fastställts via läroplaner som undan för 
undan formulerat allt tydligare och genusmedvetna jämställdhetsmål. Lä-
rarna har dessutom under sin lärarutbildning deltagit i återkommande under-
visningsinslag som särskilt fokuserat genus och jämställdhet. Förutom denna 
generella satsning på jämställdhet har avhandlingens forskningspersoner en-
ligt den lokala kontextbeskrivningen, aktivt deltagit i en särskilt riktad sats-
ning på jämställdhet, genom utbildningsprogrammet ”Du bestämmer”. 

 Alla dessa satsningar till trots, konstrueras den kvinnliga ansvarsdiskursen 
med allas samtycke. Den aktiveras i lärarnas vardagliga undervisningsprak-
tik, i deras konkreta jämställdhetsarbete och i föräldrarnas beskrivningar av 
sina vardagspraktiker. Framför allt ses kvinnligt ansvar och omsorg som en 
bärande del i lärarnas konstruktion av samarbetspraktiken med hemmen. 
Föräldrarnas grundläggande inställning till samarbetet med skolan och lä-
rarna bygger på ett motsvarande förtroende för och tillit till innehållet i denna 
praktik. Ett samförstånd kring traditionella och essentiella könsmönster får 
därmed en avgörande betydelse för forskningspersonernas konstruktion och 
utveckling av relationen hem och skola. 

 I avhandlingens studie döljs först den kvinnliga ansvarsdiskursen bakom en 
retorik kring jämlikhet och likabehandling både bland lärare och bland för-
äldrar. Men i deras konkreta berättelser om vardagspraktiken blir diskursen 
synlig. Berättelserna beskriver samtidigt vardagspraktikens performativa ka-
raktär som understödjer den diskursiva konstruktionen av kön. Enligt av-
handlingens två kontextanalyser bygger praktikerna delvis på en reprodukt-
ion av äldre diskurser inom skolan med rötter i folkskolan. Diskurserna hand-
lar om en essentiell syn på- och en historisk isär-hållning av kön, och om en 
statlig tradition att vilja etablera samsyn, konsensus, i hem och skolas förhåll-
ningssätt till undervisning och fostran. 

Dessa diskurser påverkar betydelsen av genus i konstruktionen av relationen 
hem och skola.  Resultatet blir ett könsneutralt förhållningssätt på retorisk 
nivå. Med ett likhetstänkande görs pojkar och flickor till ´elever´ som förvän-
tas ha samma förutsättningar och behov. Strävan efter konsensus gör det svå-
rare för individuella olikheter och önskemål att göra sig gällande. Därmed 
osynliggörs betydelsen av genus. Men i den konkreta praktiken i skolan och 
hemmen händer något som inte överensstämmer med könsneutral retorik ef-
tersom den domineras av den kvinnliga ansvarsdiskursen. Då överflyglas 
könsneutraliteten av de ́ sega´ genusdiskursernas kraft med påföljd att kvinn-
ligt ansvar och omsorg reproduceras som norm.  
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I några få fall uttrycks lärar- och föräldrakritik mot denna normbildning. De 
synpunkterna åtföljs dock av reservationen att vardagspraktiken trots allt 
måste fungera. Det innebär att den kvinnliga ansvarsdiskursens dominans be-
kräftas trots de kritiska invändningarna. Ett citat av en dokumenterat genus-
medveten forskningsperson är talande: ”Jag är ganska medveten om de här 
genusfrågorna, ändå känner jag att det är lättare att ta kontakt med mam-
morna…”. 

När det gäller hem och skola samarbetet förväntar sig lärarna ett samförstånd 
och stöd från föräldrarna. Då de är rädda om goda relationer till hemmen, drar 
de sig för att ifrågasätta och utmana essentiella diskurser i hem och skola. De 
essentiella genusdiskurserna ses istället som intakta och stabila vilket bidrar 
till att de fortsätter att reproduceras.  

För att ytterligare stödja och bevara samförstånd och stabilitet, använder lä-
rarna en del av samarbetet åt att beskriva ett föräldraskap som i det avseendet 
är förebildligt. Enligt lärarna har sådana föräldrar utvecklade ledaregen-
skaper; de är tydliga, konsekventa, kan ta konflikter med sina barn och upp-
muntrar och inspirerar dem att själva ta ansvar. Lärarna tar däremot avstånd 
från omogna föräldrar och särskilt mammor som ägnar sig åt ”curling” d.v.s. 
föräldrar som ”sopar konstant för sina barn, är före och efter, under och 
bakom”.  

Vad lärarna reagerar på är att dessa föräldrar inte tar sitt vuxenansvar att 
fostra sina barn till ansvarstagande individer utan av bekvämlighetsskäl låter 
barnen slippa undan att ta ansvar. Enligt lärarna får det som konsekvens att 
barnen styr familjen istället för föräldrarna. När det gäller lärarnas undervis-
ningspraktik beskrivs de så kallade ”curlade” barnen som ett ständigt orosmo-
ment och hot. De stör lektionerna och vägrar ta ansvar i hemmet och för sin 
skolgång. Däremot anses ansvarsfulla barn/elever varken utgöra ett hot mot 
hemmens vardagspraktik eller skolans undervisningspraktik. 

Enligt lärarna kan fostran av barn att ta ansvar underlättas om det finns sam-
förstånd och stabilitet i föräldrarnas vardagspraktik. Samarbetet med föräld-
rarna får därför ett konservativt innehåll. Det inriktas på att bekräfta och 
stärka funktioner och förhållningssätt bland föräldrarna som leder till sam-
förstånd och stabilitet. Det utgår därför från den dominerande kvinnliga an-
svarsdiskursen som har den traditionella, stabila och heterogena kärnfamiljen 
som ideal. Betoningen på kvinnligt ansvar medför att samarbetet i praktiken 
fokuseras på att utveckla mödrarnas ledarförmåga. Diskursen får av denna 
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anledning en hög ”igenkänningsfaktor” eftersom mödrarnas klassiska identi-
tet som familjens projektledare20 aktiveras både i skolan och i hemmen. Den 
får därför starkt stöd av föräldrarna som i samma utsträckning som lärarna är 
beroende av en stabil och funktionell vardagspraktik för att ”det ska funka”. 
Elevernas ansvarsförmåga konstrueras utifrån en normaliserad syn på kvinn-
ligt huvudansvar för omsorg och fostran där i första hand goda elevprestat-
ioner betraktas som förväntade resultat av denna fostran. Det medför att sko-
lans jämställdhetsarbete lamslås och att hem och skola samarbetet aktivt 
medverkar i reproduktionen av den kvinnliga ansvarsdiskursen.  

Men när lärarna försöker motverka curling tycks de samtidigt utmana an-
svarsdiskursen just i detta avseende. Fortfarande positionerade inom samma 
diskurs är lärarna oense om vad ansvaret innebär. De kräver något annat när 
de uppmanar både manliga och kvinnliga föräldrar att avfordra mer ansvar 
från barnen. Mycket tyder på att de gör detta för att ”det ska funka” i klass-
rummen. Men då positionerar sig lärarna inte i någon annan diskurs som ut-
manar ansvarsdiskursen, exempelvis en jämställdhetsdiskurs. Eftersom den 
dominerande diskursen om hem och skola bygger på samförstånd/konsensus, 
innebär varje utmaning eller konflikt att relationens hela praktik hotas ef-
tersom systematiken i samförståndet störs. Lärarnas lösning på konflikten be-
står därför i att ytterligare lyfta fram den övergripande konsensusdiskursen 
genom att betona samförståndet kring gemensamma regler och praxis i ´För-
väntansdokumentet´. Att lyfta fram och analysera orsaken till konflikten är 
däremot inget alternativ. 

Om hem och skola enligt skolans uppdrag i styrdokument ska samarbeta ak-
tivt om att motverka traditionella könsmönster kommer gemensamma över-
enskommelser kring strukturer, maktordning och kommunikationsmönster 
gällande genus att ifrågasättas och utmanas. I praktiken innebär det att en 
etablerad konsensus störs. Samtidigt kan en mångfald av alternativa perspek-
tiv synliggöras. Det skulle kunna innebära att läroplanens jämställdhetsupp-
drag kan formuleras utifrån ett konfliktperspektiv ( se vidare Ljungberg, 2013; 
Markström, 2013). Problemet uppstår när detta konfliktperspektiv ska tilläm-
pas i ett sammanhang som är präglat av konsensus. För Tallhedens del antas 
att ´Förväntansdokumentet´ och dess praktik ska utmanas av samma perso-
ner som i andra sammanhang är beroende av och försvarar konsensus - lä-
rarna. 

Detta dilemma har i Tallhedens fall lett till att konfliktperspektivet i jämställd-
hetsarbetet får ge vika för ´Förväntansdokumentets´ konsensusperspektiv. 
Även om lärarna använder könssegregerad undervisning ibland, så används 

                                                             
20 Se även Gunilla Bergenstens debattbok Familjens projektledare säger upp sig (Bergensten, 2008). 
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den inte för att problematisera och utmana könsmaktsordningen. De används 
istället till konfliktlösning i elevgrupperna. Lärarna menar att det är lättare att 
diskutera samförstånds-lösningar i en renodlad pojk- eller flickgrupp. Ef-
tersom det inte finns någon jämställdhetsplan förhåller sig lärarna till jäm-
ställdhetsarbetet utifrån skolans jämlikhetsplan och skolans olika likabehand-
lingsplaner. Det innebär ett likhetsperspektiv på jämställdhetsarbetet; alla ska 
få chans att göra samma sak. Lärarnas vilja att skydda och vårda kontakterna 
med föräldrarna innebär även att de ställer sig avvaktande till läroplanens in-
tentioner om att engagera föräldrarna i jämställdhetsarbetet. Enligt läropla-
nen förväntas även föräldrarna medverka till att utmana och ifrågasätta gäl-
lande strukturer och maktordning, fast i sina egna familjer. Ur lärarnas per-
spektiv kan detta hota de ibland ömtåliga kontakterna de lyckats etablera till 
särskilt mödrarna. 

Studiens kontextanalyser fokuserar diskursiv förändring både i längre histo-
riska förlopp och i ett mer avgränsat lokalt sammanhang. De visar att relat-
ionen hem och skola i det närmaste har blivit marinerad i ett samförstånds-
tänkande ända sedan den tidiga folkskolan. Tillsammans med ett likhetsper-
spektiv har betydelsen av genus osynliggjorts både i folkskolan och i grund-
skolans praktiska jämställdhetsarbete. Synsättet kom så småningom även att 
gälla för Tallhedens lärare och föräldrar. Det skolpolitiska skiftet i Sverige ut-
spelas enligt de båda kontextbeskrivningarna ungefär samtidigt som Tallhe-
dens skola startar sin verksamhet. Skolan genomgår dock inte något som lik-
nar ett skolpolitiskt skifte direkt. Istället tillämpas en deltagarstyrd verksam-
het med ett temabaserat arbetssätt under de första fem åren. Skolans integre-
rade arbetssätt med brukarmajoritet (se vidare Eriksson, 2004; 
Kristoffersson, 2008) ingick i en helhetssyn på makt där socialtjänst, skola 
och kultur/fritids förväntades samarbeta i bostadsområdet. För att detta 
skulle fungera inåt och utåt i verksamheten etablerades vad som kallades ett 
gemensamt förhållningssätt bland alla inblandade utifrån deltagardemokra-
tiska motiv.  

Efter fem år genomförde även Tallheden ett lokalt skolpolitiskt skifte då flera 
funktioner i det deltagarstyrda konceptet förändrades för att passa en ny och 
mer managementbetonad inriktning. Vissa lärare och föräldrar beskriver hur 
skolan började orientera sig bort från sitt tidigare temabaserade arbetssätt, 
som nu betecknades som ”flummigt”. I stället skulle skolan framför allt betona 
kunskap. Det gemensamma förhållningssättet fick då en annan innebörd. I 
stället för att utgå från brukarintresset skulle personalen arbeta för god kvali-
tet enligt föreskrifterna i läroplanen, kommunens skolplan och lokala arbets-
planer. Denna förändring sker dock inte isolerat. Tallhedens skola speglar en 
utveckling som hela svenska grundskolan genomgått enligt kontextana-
lyserna. 
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Utvecklingen handlar om diskursiv förändring: innebörder i centrala, betydel-
sebärande tecknen som artikulerades av den dominerande diskursen ändra-
des till följd av förändrade maktrelationer på nationell och lokal nivå. Inom 
Tallhedens skola tolkades först betydelsen av ett ”gemensamt förhållnings-
sätt” med hjälp av lokala överenskommelser gjorda under den femåriga för-
söksperioden med brukarinflytande. Sen gjordes en omtolkning av begreppet. 
Under det skolpolitiska skiftet fick lokala styrdokument (utvärderingsdoku-
ment och handlingsplaner) som kunde medverka i marknadisering och mana-
gement en större vikt vilka gav legitimitet åt de förändrade innebörderna. 

I den lokala kontextanalysen och den empiriska studien framgår att det skol-
politiska skiftet egentligen får ganska liten betydelse för hur lärarna ser på 
betydelsen av genus. När managementdiskursen tar över har lärarna i prakti-
ken redan gjort en omtolkning av jämställdhetsarbetet för att det ska passa 
den dominerande konsensusdiskursen. I deras jämställdhetsarbete ses det 
som tidigare främmande att problematisera maktrelationer mellan män och 
kvinnor. I stället för konflikt väljer lärarna som vanligt likabehandling som 
ligger bättre i linje med konsensusdiskursen. Den uppdykande management-
diskursens fokus på resultat präglas av samma könsneutrala synsätt som en-
ligt kontextanalyserna alltid har dominerat i verksamheten. Men i manage-
mentdiskursen ges mödrarna ännu större ansvar för att barnen/eleverna ska 
prestera goda resultat. Uppfattningen av kön som en variabel utan maktanalys 
blir dessutom förstärkt genom skolans skärpta fokus på en kartläggning av 
diskriminering och kränkande behandling. 

Den empiriska studien och kontextanalyserna visar vilket inflytande som New 
Public Managementdiskursen utövar på betydelsen av genus i den lokala hem 
och skola relationen. Tallhedens lärare tonar ner läroplanens uppdrag om in-
flytande och demokratimål. Det temabaserade arbetssättet överges. Istället 
lyfter lärarna fram kunskapsmål och mätbara resultat. De används sen i kva-
litetsredovisningar för uppdragsgivaren d.v.s. Mellanstads för- och grund-
skole-nämnd. Resultaten för Mellanstads skolor finns tillgängliga på nätet vil-
ket innebär att lärarna kan jämföra sin skolas resultat med andra skolor i kom-
munen. På så vis har kvalitetsredovisningen blivit en viktig utgångspunkt för 
den egna skolans utvecklings- och förändringsarbete och därmed också för lä-
rarnas jämställdhetsarbete. 

Enligt lärarna har föräldrarna gjort ett aktivt val av skola utifrån vissa kvali-
tetskriterier. I intervjuerna repeterar lärarna managementdiskursens bud-
skap frekvent: skolan kan behålla sin attraktionskraft och motsvara föräldrar-
nas förväntningar genom att uppfylla målen i kvalitetskriterierna. Därför tar 
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man avstånd från ”den gamla flumskolan” och fokuserar på kunskap och ele-
vansvar. Enligt lärarna har detta fokus det största inflytandet på föräldrarnas 
skolval. Men stämmer lärarnas uppfattning? 

Enligt marknadens logik borde höga resultat för skolan i form av en hög andel 
elever som uppnått målen förklara varför Tallhedens skola enligt lärarna är 
överfull för närvarande. Men enligt den lokala kontextbeskrivningen ligger 
skolan i nedre delen i kommunens redovisning när det gäller andel elever som 
har uppnått målen. Detta innebär att orsaken måste sökas någon annanstans. 

Enligt resultat presenterade i artikel 3 betonar föräldrarna istället betydelsen 
av skolans och lärarnas förmåga att visa omsorg och trygghet. Att barnet ses 
och bekräftas och att skolmiljön är trygg och säker sätts före kunskapsmål, 
även av föräldrar som själva arbetar som lärare. Föräldrarna framhåller dess-
utom de kvinnliga lärarnas högre kompetens i konfliktlösning jämfört med 
deras manliga kollegor och vikten av de (kvinnliga) lärarnas stöd för att kunna 
lösa konflikter mellan enskilda elever och inom och mellan elevgrupper.  

Vet lärarna det? Mycket talar för att lärarna hamnar i ett dilemma. Å ena sidan 
förväntas de ”leverera” enligt skolans mål. Å andra sidan vill de tillgodose de 
allt större behoven av omsorg och fostran de upplever framträda dels i det 
dagliga arbetet med barnen, dels genom kontakterna med föräldrarna. 

I lösningen av det dilemmat får genus en stor betydelse. Med hjälp av den do-
minerande diskursens betoning på kvinnlig omsorg och ansvar lyckas lärarna 
både tillgodose föräldrarnas behov av tillit och trygghet samtidigt som de kan 
hävda skolans egna, kvantitativa uppnåendemål. I samarbetspraktiken bakas 
de instrumentella målen ihop med ansvaret för ordning och uppförande och 
det övergripande ansvaret för detta arbete läggs på mödrarna och de kvinnliga 
lärarna. Elevens egen ansvarsförmåga ses som förutsättning för att nå de egna, 
individuella kunskapsmålen i skolan och för att kunna delta i olika typer av 
fritidsaktiviteter. Därmed inriktas samarbetet mellan hem och skola på att 
stötta de processer som utvecklar den förmågan, och där kvinnor är centralfi-
gurer. Männens roll i denna diskurs, både manliga föräldrar och lärare, hand-
lar om ett begränsat ansvar för punktinsatser inom samarbetspraktiken.  

Hem och skola relationens reproduktion av traditionella könsmönster bygger 
därmed på flera samverkande praktiker. Dels på praktiker som utgår från en 
essentiell syn på kön som isär-hållning, men som i övrigt ser kön ur ett lik-
hetsperspektiv. Dels på praktiker som tillämpar ett kvantitativt vetenskaps-
ideal. Arbetet med att motverka diskriminering och kränkande behandling 
och verka för jämställdhet fokuseras på att räkna antal individer utifrån in-
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struktionerna i de kommunala stödmaterialen vilket kräver kvantitativ sta-
tistik. Men att enbart räkna antal innebär att kön ses som en variabel och att 
maktdimensionen försvinner. Därmed försvinner möjligheten att utföra läro-
planens jämställdhetsuppdrag från mer kvalitativa och genusmedvetna ut-
gångspunkter. När dessa sociokulturella kategorier och maktordningar inte-
ragerar och transformerar varandra förstärks den dominerande kvinnliga an-
svarsdiskursen vilket bidrar till ett fortsatt osynliggörande av genus. 

Skolans jämställdhetsarbete är alltså situerat både i en skolpolitisk- och i en 
samhällelig kontext som tycks låsa fast lärarnas praktiska handlingsutrymme. 
Konkurrenssituationen och skolans/kommunens managementinriktning le-
der till att undervisningsuppdraget och måluppfyllnaden prioriteras före ar-
betet med jämställdhet. Mycket talar för att det enkelt uttryckt varken finns 
tid till eller utrymme för ett så kontraproduktivt arbete som att motarbeta 
traditionella könsmönster. 

När det gäller det något oväntade resultatet att föräldrarna i den empiriska 
undersökningen underordnar sig lärarna, finns flera förklaringar. I artikel 4 
påtalas en skillnad mellan svensk kontext och en amerikansk medelklasskon-
text som i övrigt har liknande socioekonomiska förutsättningar. Skillnaden 
handlar om arbetstid. Till följd av att de svenska föräldrarna oftare arbetar 
heltid är de mer beroende av att skolans tillsyn och omsorg fungerar under 
hela skoldagen jämfört med många amerikanska familjer. Underordningen 
kan också ses som en följd av att de svenska lärarnas starka fackliga organi-
sationer sedan lång tid slutit upp bakom de breda, partiövergripande överens-
kommelserna som ligger till grund för den svenska statliga skolpolicyn vilket 
därmed stärkt lärarkårens inflytande över föräldrarna. 

Metodologidiskussion 

Analysen av forskningsfältet i artikel 1 är i huvudsak uppdelad mellan en prax-
isinriktning och arbeten utifrån sociologiska perspektiv som koncentreras på 
maktfrågor, inspirerad av de engelska forskarna Carol Vincent och Sally Tom-
linson (1997). Artikelns analysmodell utgår från deras analys och har sen 
kompletterats med en dimension som analyserar perspektiv på konsensus och 
konflikt.   

Vincent och Tomlinsons beskrivning av forskningsfältet ligger i linje med två 
kartläggningar som Castelli, Pepe och Addimando utfört med hjälp av biblio-
metriska metoder(Castelli & Pepe, 2008; Castelli, Pepe, & Addimando, 2009).  
I en nyligt publicerad artikel verifierar Pepe och Castelli beskrivningen ytter-
ligare (Castelli & Pepe, 2013). Uppdelningen av eller ”gapet” i forskningsfältet 
beskrivs utifrån en tillämpning av kvantitativa eller kvalitativa metoder och 
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ses som resultatet av ett paradigmatiskt ”krig” mellan forskare de senaste de-
cennierna. Castelli och Pepe argumenterar för ett samarbete mellan kvantita-
tiva sätt att beskriva världen genom exempelvis olika statistiska verktyg, och 
kvalitativa sätt att förstå samma värld genom att exempelvis analysera hän-
delser och diskurser. 

[…] the existing dividing line in the field of school-parent relation-
ships between quantitative and qualitative approaches should be in-
creasingly considered as blurred and crossable (Castelli & Pepe, 2013, 
p. 2). 

Analysmodellen är därmed förankrad i- och ges stöd av tidigare forskning ge-
nom flera kartläggningar och analyser av forskningsfältet vilket betyder att 
den kan betraktas som valid. Resultatet av kartläggningen, att genus är en 
sparsamt förekommande identitetskategori i forskningsfältet relationen hem 
och skola, beskriver genusforskning som karaktäriseras av överlappning, sam-
tidighet och växelverkan. Det innebär att den speglar innebörder i begreppet 
intersektionalitet som därför valdes som utgångspunkt för den fortsatta ana-
lysen (se vidare de los Reyes & Mulinari, 2005; Lykke, 2005). Eftersom inter-
sektionalitet fokuserar på kön som ett diskursivt, språkligt och kommunika-
tivt fenomen, kunde forskningsfältets perspektiv på kommunikation med av-
seende på en konsensus- respektive konfliktsyn kartläggas. Men intersektion-
alitet fokuserar också hur maktordningar interagerar, och därför kartlägger 
analysmodellen även makt i den kompletterade dimensionen. Om man bort-
ser från det låga sökresultatet hade därför en kartläggning enbart utifrån en 
dimension, forskningsfältets undersökningsfokus (focus of inquiry), kunnat 
vara tillräcklig. Men genom att lägga till en dimension som handlar om kom-
munikation kunde även metodologiska aspekter integreras i kartläggningen. 
Analysmodellen kunde därför användas till en metodologisk beskrivning av 
forskningsfältet ifrån poststrukturalistiska och feministiskt poststrukturalist-
iska utgångspunkter. Poststrukturalistiska perspektiv på makt och mångfald 
tillämpades även i avhandlingens artikel 2 som handlar om tillträde till forsk-
ningsfältet. På så vis kunde konsensus- och konfliktperspektiven användas i 
båda artiklarna och utgöra en röd tråd mellan dem. 

I analysen återfinns bara forskning i två av analysmodellens fyra möjliga fält 
vilket förklaras av att ingen forskning med andra inriktningar påträffades un-
der datasökningarna. I ett av modellens fyra fält finns exempelvis möjlighet 
att placera in kritisk forskning om genus och mångfald med perspektiv på 
makt, och som tillämpar ett konsensusperspektiv på kommunikation. Studi-
erna som utgick från makt tillämpade dock utan undantag ett konfliktperspek-
tiv på kommunikation vilket bekräftar uppfattningen att mångfald inte ryms i 
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ett teoretiskt paradigm som utgår från konsensus. Konsensus utgår från en 
gemensam norm som i sig skapar inkludering men även exkludering. 

Ambitionen har varit att positionera denna studie i den del av analysmodellen 
som utgår från kritisk forskning om genus och mångfald i relationen hem och 
skola (Widding, 2012). Enligt avhandlingens kartläggning lägger den kritiska 
forskningen om Hem och Skola i allmänhet större vikt vid klass och etnicitet 
än vid genus. En grupp brittiska forskare har dock ett fokus som överensstäm-
mer med denna avhandlings problematisering. De undersöker relationen mel-
lan social förändring och mödrars praktiska arbete med- och känslomässiga 
engagemang i sina barns skolgång. Med hjälp av teorier som undersöker in-
tersektionen mellan makt och lokal kontext visar de brittiska forskarna att 
framför allt mödrar har en nyckelroll som agenter för den sociala reprodukt-
ionen i samhället. De tilldelas därför huvudansvaret för omsorgen om familjen 
(se vidare M. David, 1993, 1998; M. E. David, 2005; Lightfoot, 2004; D. Reay, 
1995, 2005; Diane Reay, 2006). 

I denna avhandling visar forskningspersonernas uppslutning kring och be-
kräftelse av den dominerande kvinnliga ansvarsdiskursen överensstämmelse 
med ovan nämnda brittiska kritiska forskningen kring hem och skola. Precis 
som i den brittiska forskningen positioneras även avhandlingens mödrar och 
kvinnliga lärare i en nyckelroll som agenter för social reproduktion (M. E. 
David, 2005). Nyckelrollen består av huvudansvaret för omsorgen om famil-
jen och hem och skola samarbetet. Positioneringen sker genom den domine-
rande diskursens påverkan på hem och skola relationen. Även avhandlingens 
analysresultat som beskriver pappornas och de manliga lärarnas avgränsade 
delansvar i familjepraktiken bekräftas i tidigare forskning (Gottzén, 2011; 
McKie, Gregory, & Bowlby, 2002)21. Internationell forskning stöder också att 
logistikalmanackan förekommer utanför Sverige (McCarthy & Kirkpatrick, 
2005). Detta analysresultat ligger i linje med andra kontextuella analyser som 
exempelvis en svensk beskrivning av förväntade föräldradeltaganden i för-
skola, skola och fritidsverksamhet som kan liknas vid ett ”komplicerat pussel 
att lösa”(Tallberg Broman, 2013, p. 34). 

Avhandlingens problematisering av den dominerande, kvantitativa forsk-
nings-modellen ligger i linje med internationell, kritisk forskning med per-
spektiv på genus och mångfald (se vidare Jordan et al., 2005; Scheman, 
2001a) och svensk, kritisk utbildningsforskning (se vidare Axelsson, 2010; 
Hjörne & Säljö, 2008). Avhandlingens konfliktperspektiv uppvisar likhet med 
svenska studier av föräldrar, förskola och skola som tillämpar ett fokus på 

                                                             
21 Den svenske genusforskaren Lucas Gottzén har tidigare publicerat forskning under namnet Lucas 
Forsberg. 
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mångfald, makt och möjligheter (Harju & Tallberg Broman, 2013). Problema-
tiseringen av konsensus i avhandlingens artikel 2 ligger i linje med exempelvis 
Ann-Marie Markströms diskussion av hur den svenska skolans kategorise-
rings- och bedömningspraktik har som mål att skapa konsensus genom peda-
gogiseringen av föräldrar i förskola och skola (Markström, 2013).   

Implikationer för hem och skola relationen i praktiken 

Med utgångspunkt i de två vetenskapsfilosofernas gemensamma mål att 
stärka inkluderande processer i forskningen och samhället men olika syn på 
konflikt och konsensus kan flera resonemang föras i relation till perspektiv på 
mångfald och inkludering. 

Att forskning som använder genus som analysredskap är så sparsamt före-
kommande, kan ses som en yttring av exkluderande processer i forskningen 
och i samhället. Om genus osynliggörs, konstruerar processerna exkluderande 
inslag som exempelvis svårigheter att få tillträde till forskningsfältet. Och om-
vänt: om genus syns, kan tillträde till forskningsfältet ses som en del av sam-
hällets inkluderande processer. Då ses genus som en del i en mångfald som 
kan bidra till samhällets kunskapstillväxt,  

Därmed lyfts forskningspraktiken till en samhällelig, politisk nivå eftersom 
fokus förflyttas till att se tillträdet som en funktion och effekt av den politiska 
och sociala kontexten runt ett forskningsprojekt.  Genom att utgå från mång-
faldsperspektivets maktförståelse kan ett konfliktperspektiv på forsknings-
praktiken tillämpas. I motsats till konsensussynen förutsätter det perspekti-
vet ett synliggörande av människors mångfald inklusive dimensioner av makt 
och genus. Konfliktperspektivet baserar sin konstruktion av kunskap på glo-
baliseringens ökande inslag av mångfald. På så vis utmanas dolda maktstruk-
turer under forskningsprocessen och i forskningsmiljöns kontext vilket mot-
verkar reproduktion och normalisering. 

 På liknande vis kan genus betydelse i relationen hem och skola lyftas upp för 
att analyseras på en samhällelig, politisk nivå. Precis som i fallet med forsk-
ningspraktiker visar avhandlingsresultatet att också relationen hem och sko-
las samarbetspraktik är en funktion och effekt av politisk och social kontext. 
På samma sätt som i en forskningspraktik kan därmed relationen hem och 
skola tillämpa ett mångfaldsperspektiv med mål att skapa inkluderande sam-
arbetspraktiker där motarbetande av traditionella könsmönster kan ses som 
sätt att utmana dolda maktstrukturer och synliggöra människors mångfald. 

Ett annat resultat – beskrivningen av de performativa praktikerna - är en ef-
fekt av att intervjuerna medvetet vinklades mot praktiken, mot det konkreta 
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görandet. Det kan diskuteras i hur hög grad dessa samarbetspraktiker mellan 
hem och skola flyter ihop med den allmänna familjepraktiken och med föräld-
rarnas egen fostranspraktik.  Mödrarnas beskrivningar av logistikalmanackan 
som något som de alltid har ”i huvudet” visar att denna praktik utgör en del 
av den övergripande familjepraktiken ( se vidare Magnusson, 2008; D. Reay, 
2005). Det innebär att diskursen om mödrarnas huvudansvar för barnens 
skolgång är identisk med den diskurs som tilldelar dem huvudansvaret för 
hela omsorgen om familjen. Samtidigt är det viktigt att framhålla betydelsen 
av logistikalmanackan som analytisk enhet eftersom den ökar vår kunskap om 
komplexa intersektioner mellan ideologi, attityder och praktiker (Stromqvist 
& Fischman, 2009). I detta fall öppnar insikterna för flera möjligheter till om-
förhandlingar av konkreta ansvarsområden inom familjen. Genom att analy-
sera diskurser i praktiken blir det möjligt att synliggöra uppenbara genusoba-
lanser i familjevardagen vad gäller ansvar, makt och inflytande. Flera inter-
vjuer visar att föräldrarnas förhandlingar om ansvar för logistikalmanackan 
sker i relation till deras generella familjepraktik och att ansvaret därför ges 
olika definitioner. Även om förhandlingarna för närvarande förs utifrån en es-
sentiell syn på kön/genus, finns möjligheter till alternativa perspektiv. Exem-
pelvis kan framtida förhandlingar i relationen hem och skola bana väg för en 
mer utvecklad medvetenhet om genus som social identitet och om betydelsen 
av makt. Enligt svensk, kritisk utbildningsforskning är det centralt att ut-
veckla professionens medvetenhet om kulturella positioner (klass, kön, etni-
citet) för att skapa fungerande relationer mellan hem och skola (Ljungberg, 
2013; Markström, 2013). 

Förslag till vidare forskning  

Förutom att hänvisa till ”sega strukturer” ger studien ytterligare en förklaring 
till reproduktionen av traditionella könsmönster. Betydelsen av kön/genus i 
relationen hem och skola konstrueras i två miljöer som både är åtskilda men 
som kommunicerar d.v.s. i en relation. Resultatet beskriver hur relationen 
ömsesidigt är beroende av, förlitar sig på och därför stödjer det rådande 
könsmönstren. Det medför att all problematisering av betydelsen av kön/ge-
nus i relationen måste ske ömsesidigt, d.v.s. både i hem och skola, om den ska 
ha någon utsikt att hävda sig gentemot den dominerande diskursens norma-
liserande effekter. Den praktik som för närvarande förespråkas av stat och 
kommun involverar visserligen föräldrarna i ett arbete som riktar sig mot dis-
kriminering och kränkande behandling, men enbart i ett kartläggningsarbete. 
I och för sig är denna kartläggning en mycket viktig del i arbetet men frågan 
är om det räcker för att motverka traditionella könsmönster? Enligt avhand-
lingens resultat bör en mer kvalitativt inriktad praktik som undersöker och 
problematiserar könsmaktrelationer och normaliserande förväntningar på re-
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spektive kön initieras. Därför föreslås en praktik som även involverar föräld-
rarna i det arbetet och som omfattar mer än bara kartläggning. Därmed an-
sluter sig avhandlingen till betänkandet från ´Delegationen för jämställdhet i 
skolan´ som förespråkar ett jämställdhetsarbete som både utgår från struk-
turer och individer och som integreras i den ordinarie undervisningen 
(SOU:2010:99, 2010).  

Förslaget kan jämföras med det tema i artikel 2 som diskuterar fördelarna 
med deltagande forskning, så kallad Community participartory based rese-
arch. Utifrån ett inkluderande perspektiv på frågan om tillträde till forsk-
ningsfältet föreslås att föräldrar/lärarstudenter/föreningsmedlemmar från 
lokal föreningsverksamhet (idrottsföreningar, politiska, religiösa, scouter 
etc.) och från lokal/regional lärarutbildning deltar i mer långsiktiga forsk-
ningsprojekt som integreras i den ordinarie undervisningen. Med denna ut-
formning ökas allmänhetens tilltro till och stöd för projektens kunskapsan-
språk. 

 I artikel 3 konkretiseras förslaget ytterligare genom att föreslå strategier för 
att inkludera föräldrar i skolan på ett mer jämställt sätt, strategier i linje med 
en inkluderande och demokratisk pedagogik. Aktionsforskning, en variant 
inom ´Community participartory based research´, skulle kunna utgöra verk-
tyg för en sådan strategi. Genom aktionsforskning som utformas med ut-
gångspunkter i ett konfliktperspektiv och i ett deltagarperspektiv får skolans 
jämställdhetsarbete möjlighet att utmana normaliserande strukturer både i 
hemmen och i skolan. Då ges tillfällen till inflytande från olika kontext som 
ökar möjligheterna att få allmänhetens acceptans för forskningsprojektets 
kunskapsanspråk. Det blir lättare att utmana och förändra de strukturer som 
för närvarande är grunden för nuvarande maktinnehav både i hem och skola. 
Enligt artikel 4 är det nämligen den tolkningen som måste ges innebörden i 
att utmana normaliserande strukturer i relationen hem och skola – arbetet 
måste ske både på insidan och på utsidan. Förutsättningarna för att lyckas 
utmana den dominerande kvinnliga omsorgsdiskursen med mannen och poj-
ken som norm är att den samtidigt utmanas i hemmen och i skolan. Ett akt-
ionsforskningsprojekt där både lärare, föräldrar och barn/elever deltar erbju-
der en form för detta. Genom den formen mobiliseras den diskursiva motkraft 
som krävs för att utmana och dekonstruera den dominerande diskursen och 
därmed öppna utrymme för förändring.  
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Efterord 

Not that the story need to be 
long, but it will take a long time 
to make it short (Henry David 

Thoreau 1817 – 1862). 

I de flesta för/efterorden till avhandlingar brukar författarna inleda med en 
personlig kommentar till sitt arbete. Ett vanligt ”grepp” är att jämföra avhand-
lingsprocessen med en resa, men det görs även jämförelser med dans och 
konst. Vilket av ovanstående passar denna avhandling? Som resa innehåller 
den nog både bergsklättring och ökenvandring. Som dans betraktad har den 
alltid haft fler steg att lära mig.  Men som konst? Kanske collage passar som 
jämförelse – en klippt och klistrad skapelse… 

Gemensamt för sådana här jämförelser är att de görs i slutet av processen. När 
den pågår är det svårt att få syn på den, och ännu svårare att hitta tid för att 
skriva om den. Men jag har hittat två korta reflektioner bland den här avhand-
lingens alla textfiler och mappar i min dator, skrivna mitt i allt vand-
rande/dansande/klippande. Den ena efter ett seminarium på min andra arti-
kel i dåvarande forskningsprofilen VASS i maj 2011: 

Jag beskrev lite av mitt artikelarbete vilket Eva S tyckte att jag 
ska spara till kappan: ”Ett tag kändes det som om jag knuffade 
ett helt berg uppför en backe utan att veta när det skulle börja 
gå utför och vad som skulle hända då, bara att det skulle hända 
någonting om jag hade tur”. 

Den andra anteckningen gjordes under slutfasen i kartläggningen av forsk-
ningsfältet året innan, alltså 2010: 

Som att trycka in en elefant i en kryddburk. Sen hoppas man 
att personen som använder kryddan ändå ska säga ´elefant´ 
när dom har smakat. 

När man läser reflektionerna nu syns det vad min process handlade om just 
då: avgränsning. Hade jag kunnat avgränsa mig bättre hade kanske både ber-
get och elefanten fått en mer hanterlig storlek. Vilken tur att jag fick hjälp dom 
gångerna! Och inte bara då, utan under hela processen, ända från starten 
2009 fram till tryckningen av den här avhandlingen.  Till er alla vill jag därför 
rikta ett djupt och innerligt tack. Först och främst till min huvudhandledare, 
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docent Britt-Marie Berge, som tålmodigt stöttat och peppat mig inte bara un-
der avhandlingstiden, utan även under tiden som pedagogikstudent. Om nå-
gon har järnkoll så är det du. Massor med hjälp och stöd har jag även fått av 
min biträdande handledare docent Katarina Norberg, alltid påläst och försedd 
med mängder av skolerfarenhet och kloka råd. Tillsammans bildar ni ett starkt 
team! Det är svårt att i ord uttrycka hur mycket det betytt att ni under hela 
processen både har gett mig tro på att jag kommer att klara av det hela, sam-
tidigt som ni ändå har pushat mig till fler och nya sätt att begripa och beskriva 
mitt material på. Jag kommer att sakna våra handledningar. Tack även till min 
andreläsare professor Anders Olofsson, för din mycket kunniga granskning av 
mitt manus i somras och för alla goda och värdefulla råd du gett. 

Jag har också fått stöd och hjälp av de olika seminariegrupper jag deltagit i, 
exempelvis dåvarande VASS-gruppen som numera heter GePS: Ann-Louise 
Silfver, Eva Silfver, Maria Wester, som samtliga har läst och kommenterat 
mina texter flera gånger. Tack även till min doktorandgrupp för alla lärorika 
diskussioner kring och synpunkter på mina manus: Marcia Lindqvist, Tord-
Göran Olofsson, Fanny Pettersson, Per Isling Poromaa, David Sjöberg, Cecilia 
Stenling och Malin Österlind. Och till Robert Holmgren – från vår ständigt 
pågående dialog om livet i största allmänhet och musicerande i synnerhet har 
jag hämtat inspiration och styrfart åtskilliga gånger. 

Pedagogiska institutionen har på olika sätt stöttat arbetet och gjort det möjligt 
att presentera delar av det på olika konferenser vilket medfört att jag har fått 
värdefulla kontakter med forskare från andra länders universitet. Tack även 
till Seppo Salonen för all teknisk support och till Ann-Marie Smeds för din 
hjälp med alla praktiska detaljer. Jag vill även rikta ett stort tack till avhand-
lingsstudiens alla föräldrar och lärare som var så vänliga att avsätta tid för mig 
och min intervju. 

Slutligen tack till min familj som bistått med stöd och muntra tillrop under 
denna tid (egentligen jämt, ska jag nog säga) – pappa Hans, Birgit, syskonen, 
och alla kompisar som lämpligt nog, då och då, dragit iväg mig i helt andra 
spår när dom sett att det har behövts. Tack till mina ”stor-killar”: Jens Wid-
ding, för alla värdefulla diskussioner kring mitt manus, och Peter Widding, du 
ska få tillbaka din Lilla katekesen från 1844. Tack Tora, Edvin och Linus, för 
ert tålamod, och tack Ulrika, för din ständiga uppmuntran och starka support. 

Umeå november 2013 

Göran Widding 
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