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Föräldraskap och barndom i institutionella
sammanhang
Introduktion till temanummer 

Limin Gu, Margaretha Kristoffersson & Gunilla Johansson

Fostran, omsorg och utbildning har länge
varit en samhällelig angelägenhet där för-
skola- och skola fått en viktig roll och ett
stort ansvar för barnens utveckling och
 lärande. I denna aspekt har föräldrarnas/
familjens roll att fostra framtidens med-
borgare inte har ansetts som tillräcklig,
utan dessa verksamheter har kommit att få
den betydelsefullaste rollen när det gäller
att fostra och ta hand om barnen för det
framtida samhället (Harju och Tallberg Bro-
man 2013). Från 1990-talet sker en kraftig
markering i styr- och policydokument på
lokal och nationell nivå i de nordiska län-
derna och även på internationell nivå avse-
ende betydelsen av föräldrars inflytande och
deltagande i förskola och skola (Bekendtgø-
relse af lov om folkeskolen (2010), Lag
628/1998 Grundläggande utbildning, Lpo
94/Lpf 94, Lgr 11, OECD 2011, The Compul-
sory School Act 2008, Lov (1998)). Föräldrar
i Danmark har fått sina röster hörda i de
obligatoriska skolnämnderna sedan 1970
men staten gjorde 1990 en tydlig markering
genom inrättandet av obligatoriska styrelser
i alla grundskolor där föräldrar skulle vara i
majoritet. Föräldrar skulle därmed få ett
större inflytande jämfört med tidigare (Kris-
toffersson 2007). Föräldrars inflytande i is-
ländska grundskolor ökades 2008 med den
nya lagen om grundskola, då fick föräldrar
två representanter med rösträtt i skolnämn-
den i varje grundskola, d.v.s. lika många re-
presentanter som lärarna (The Compulsory

School Act 2008). Föräldrarnas roll i Finland
förändrades dramatiskt där paralleller kan
dras med omstrukturering av utbildnings-
politiken i landet. Rörelsen startade 1990-
talet i den våg av decentralisering som även
omfattade grundskolan. Numera ses föräld-
rar och elever som kunder och kan begära
av skolor och lärare att de ska tillfredsställa
deras barns individuella behov (Poikolainen
2012, Varjo 2011). I en svensk longitudinell
studie om handlingsutrymme på den obliga-
toriska grundskolans realiseringsarena ar-
betade elever, föräldrar och lärare aktivt
med centrala och lokala målskrivningar.
Dessa skulle utgöra en grund för arbetet i
skolan. Studien visade att den dagliga skol-
verksamheten blev nära förankrad i elever-
nas kulturella och sociala bakgrund
(Johansson och Wahlberg/Orving 1993). I
Lov (1998) för grundskolan och vidare -
gående skolan i Norge uttrycks «å utvide
kjennskapen til, og forståelsen av den
 nasjonale kulturarven og vår felles inter -
nasjonale kulturtradisjon». Utbildning skall
också «gi innsikt i kulturelt mangfold og vise
respekt for den enkeltes overbevisning.
Opplæringen skal fremme demokrati,
likestilling og vitenskapelig tenkemåte, og
alle former for diskriminering skal mot-
arbeides».
       Det betonas i förskolans/skolans styr-
dokument i de nordiska länderna att det är
ett gemensamt ansvar för förskolan/skolan
och vårdnadshavare att tillsammans ut-

5

Barn nr. 4 2013: 5–12, ISSN 0800–1669
© 2013 Norsk senter for barneforskning

BARN nr4-2013_Layout 1  12.12.13  12.31  Side 5



Barn 31(4)

6

veckla förskolans/skolans innehåll och
verksamhet (Finnbogason 2009, Jónsdóttir
och Björnsdóttir 2012, Knudsen 2010, Lgr
11). Föräldrar och lärare förväntas att sam-
arbeta som partner (Kristoffersson 2005,
Ravn 2005a). Liknande inriktning finns även
internationellt där flera forskare (Croizer
2000, Vincent 2000, Epstein 2001, David
2003) utvecklar ett resonemang om det tidi-
gare samarbetet mellan hem och skola till
att tala om partnerskap. Den statliga styr-
ningen av skolan under 2000-talet har för-
ändrats och påverkats av nyliberala
strömningar vilket har medfört att institu-
tionsansvaret minskat och ett betydligt
större ansvar har överförts på föräldrar (An-
dersson och Nilsson 2000, Dannesboe m.fl.
2012, Johannesson m.fl. 2002, Poikolainen
2012, Johannesson m.fl, 2002, Knudsen,
2011, Räty 2010, Vinterek 2006). Dessa för-
ändringar är påverkade av globaliserings-
tendenser (Ball 2003, Ball m.fl. 2007). Det är
en pågående anpassning mot en marknads-
inriktad politik, vilket ger uttryck inom skol-
politikens område. Föräldrar ses idag som
konsumenter i en marknadsorienterad
verksamhet och ska bl.a. göra individuella
val för sina barn (Nilsson 2002, Ravn 2005b,
Kristoffersson 2008). Välfärdspolitiken har
blivit en politik styrd av marknaden där täv-
ling står i fokus och partnerskap har blivit
det nya honnörsordet, men vems intressen
gynnas i detta partnerskap? 
       Föräldrars rättigheter och inflytande i
relation till både förskolan och skolan har
utökats genom att föräldrar idag har större
möjligheter att bestämma över sina barns
utbildning genom t.ex. val av skola vilket in-
neburit att de närmar sig skolans verksam-
het och de professionellas utövning av
undervisning och lärande. Detta medför att
skolan och lärare idag står inför nya utma-
ningar (Erikson 2009). I en treårig studie
konstaterade Johansson (2009) att elever,

föräldrar och lärare är intresserade av att
utveckla en lärandemiljö där elevernas kul-
turella bakgrund tas tillvara. Relationen
mellan föräldrar och skola ser olika ut, har
olika innehåll, och tar olika form beroende
på institutionaliserade förutsättningar som
är sociohistoriskt bestämda (Erikson 2004).
Relationen mellan föräldrar och skola blir
ständigt mer komplex påtalar flera nordiska
och internationella studier (Bæck 2010, Ber-
geron och Deslandes 2011, Croizer och Reay
2005, Dannesboe m.fl. 2012, Erikson 2004,
Forsberg 2007, Mendel 2013, Ravn 2005a,
Van Zanten 2005, Vincent m.fl. 2012 ). Barn
lär i olika miljöer där hemmet och skolan
står för två viktiga och värdefulla inlärnings-
miljöer. Hur bygger man broar mellan hem-
met och förskolan/skolan? Lärare och
föräldrar står närmast barnen och är därför
de som har möjligheter och kan bygga broar
för dagens och framtidens barn (Nilsson
2008). Att arbeta med olika former för sam-
verkan mellan föräldrar och förskolan/sko-
lan blir därför nödvändig om barn ska ges
största möjliga utveckling och nå framgång
inom utbildning. Att utveckla en lärande-
miljö där varje barn bottnar i sin kulturella
bakgrund ger både möjligheter och utma-
ningar (Johansson 2008).

Utbildning behöver kontinuerligt ifrå-
gasättas och det handlar om att skapa och
utforma utbildning i samverkan mellan ele-
ver, föräldrar och lärare i ett samhälle som
utvecklas snarare än bara reproduceras
eller anpassas till. Utbildning ska erbjuda
barn och unga redskap för att bli aktiva
agenter, inte för att enbart kunna delta utan
också vara aktivt delaktiga i den snabba ut-
veckling som sker. Forskning inom området
har expanderat en hel del, men utifrån ett
nordiskt perspektiv finns få studier som tar
ett bredare angreppssätt. Syftet med detta
nummer av Barn är att ge exempel på nor-
disk forskning kring föreställningar om för-
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äldraskap och barndom i institutionella
sammanhang där barn/ungdomar, föräldrar
och lärare inom förskolans/skolans område
står i fokus. I numret ingår bidrag från Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Temanumret inleds med artikeln Föräldra-
samverkan – en fråga om förtroende och er-
kännande i ljuset av några principer för
relationen mellan föräldrar och skola skriven
av Lars Erikson. Han vill med sin artikel visa
på lärarnas uppfattningar kring föräldrarnas
närmande i skolans verksamhet. Syftet med
artikeln är att använda isärhållandets prin-
cip och partnerskapsprincipen som en refe-
rensram för att analysera hur några lärare
bygger upp en förtroendefull relation till för-
äldrar. Det empiriska materialet består av 16
intervjuer med lärare i årkurs F-9 i Sverige.
Resultatet pekar på att lärarna använde för-
troendeskapande strategier som handlade
om en «öppen kommunikation» och en med-
veten gränssättning med barnet/eleven i
centrum av lärare-förälder-relationen.
       Ett annat viktigt bidrag är föräldrars,
elevers och lärares perspektiv på samverkan
som ges i artikeln Desirable Parental Partici-
pation in Activities in Compulsory Schools.
Kristín Jónsdóttir beskriver föräldrasamver-
kan från 20 skolor på Island. I studien
 används Epsteins modell och Jeynes meta-
analyser. Studien visar på att alla tycker att
föräldrars deltagande i skolarbetet är myc-
ket önskvärt, men föräldrar och lärare
måste lägga vikt på att bibehålla sitt intresse
för samarbete när skolbarnen växer och blir
tonåringar. Det är delade meningar om vad
som är mest önskvärt i föräldrars delta-
gande. Tonåringarna sätter fokus på lärande
och vill att föräldrarna involveras i den aka-
demiska delen av skollivet; deltar i utvärde-
ring och planering av deras studier. De
vuxna, både föräldrar och lärare, tänker mer
konventionellt och anser att föräldrarna

helst ska organisera och delta i sociala ar-
rangemang. Sammantaget ger studien en
uppmaning om att de vuxna borde lyssna till
elevernas positiva och visionära åsikter om
samverkan mellan hem och skola.
       I en etnografisk studie genomförd i Dan-
mark skildrar Karen Ida Dannesboe i sin
 artikel Den grænseløse skole? Forhandling af
nærvær og fravær af skole i familien, på för-
hållandet och förskjutningar mellan skolan
och familjen avseende institutionalisering av
barndomen och det ökade statliga intresset
för familjen. Föremål för studien är en
skolklass med elever i grundskolans års-
kurs 6/7, lärare och föräldrar. Foucault an-
vänds som teoretisk referensram för att
förstå konkreta händelser i barns- och ung-
domars vardagsliv i relation till skola. Fou-
cault menar att förståelsen av verkligheten
inte ger exakta avbildningar av omvärlden,
snarare konstruktioner. Den individuellt
konstruerade verkligheten varierar allt efter
erfarenheter, kunskaper och normer. Dan-
nesboe undersöker skolornas förväntningar
på familjen och skolornas inflytande på fa-
miljelivet. Studien visar hur skolornas krav
på ett ökat engagemang i familjen ändrar
gränserna mellan skola och familj och gör
distinktioner mellan lämpliga och olämpliga
familjer. Vidare pekar hon på hur skolans
krav på familjer skapar mycket olika former
av närvaro och frånvaro av skolan i famil-
jerna. I vissa familjer är skolan en okompli-
cerad närvaro medan skolan för andra
familjer blir en tung börda som skapar
 frustration bland barn och föräldrar.
       Frågan om om hur barn mår i skolan
idag är aktuell men det saknas forskning
kring barns perspektiv på den här viktiga
frågan. Jaana Poikolainen belyser i sin arti-
kel Promoting Children’s Well-being at School
and at Home – Methodological Considerations
betydelsefulla aspekter inom detta område.
Artikeln diskuterar om hur man undersöker
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och beskriver barns «well-being» hemma
och i skolan för att på bästa sätt kunna in-
kludera barn. Dataunderlaget till artikeln är
från enkäter (N=3731) bland 8–12 åringar i
Finland. Poikolainen gör en metodologisk
diskussion inom detta forskningsområde.
Studien visar på att de vuxna i skolan, lärare
och stödpersonal, samt föräldrar, behövs för
att främja barnens välbefinnande. Dessa
sammanhang bör undersökas samtidigt,
inte som separata domäner. Resultatet av
hennes studie visar på att det handlar om att
det är de positiva attityder som skolans per-
sonal uppvisar mot elever och föräldrar som
bidrar till barnens känsla av välbefinnande.
       Unn-Doris Karlsen Bæck från Norge
visar i artikeln Lærer-foreldre-relasjoner
under press på lärare-förälder relationen.
Genom litteraturstudier har hon tagit fasta på
att belysa några ämnen som kan utgöra ut-
maningar för denna relation. Förtroende lyfts
fram som en viktig grund för en god relation
mellan lärare och föräldrar. Sociala och kul-
turella skillnader som aktiveras i mötet mel-
lan utbildningssystemet och föräldrar. Från
lärarnas perspektiv har föräldrar andra för-
väntningar och krav när de kommer till sko-
lan som kan fungera som ett ökat tryck för
läraryrket. Tätare relationer mellan skolan
och föräldrar medför att utbildningssystemet
står inför nya utmaningar att förhindra att
det bidrar till att öka klyftan mellan de aktiva,
resursstarka föräldrar och de passiva,
mindre resursstarka föräldrar. Viktiga frågor
menar Karlsen Bæck är: På vilket sätt ska
föräldragrupper som inte själv finner vägen
till att engagera sig i skolan involveras och
engageras? Hur görs detta samtidigt som lä-
rarnas behov av professionell autonomi och
att utöva sitt yrke? Hon argumenterar vidare
för att det finns ett behov av ökad professio-
nalitet bland lärare med hänsyn till samar-
betet mellan hem och skola. Det är därför
viktigt att i framtidens skola diskutera hur re-

lationen skola/lärare och hem/föräldrar ska
involveras i skolans verksamhet. Karlsen
Bæck framhåller  avslutningsvis att kommu-
nikation och samarbete med föräldrarna bör
ges uppmärk samhet i lärarutbildningen, i
skolans utvecklingsarbeten och lärarnas
vardag i skolan. 
       Detta bidrag följs av en empirisk studie
genomförd av Pär Isling Poromaa. I artikeln
The School-Family Relationship in Socially De-
vided Swedish Lower Secondary Schools,
granskas samarbetet mellan familjen och
lärare, rektor samt elever i två olika skol-
praktiker i Sverige. Fokus ligger på utbild-
ning och elevernas socio-ekonomiska
familjebakgrund. Datainsamlingen omfattar
djupintervjuer med lärare, elever, rektorer
samt klassrumsobservationer. Begreppet
family habitus används för att förstå sociali-
sationen av habitus i familjen vilket är ny-
keln till reproducerandet av social klass och
sociala olikheter i skolan (Bourdieu 2002,
Reay, David och Ball 2001). Resultatet visar
på att skolorna uppvisar två olika samarbe-
ten mellan skolan och familjen som tycks
påverka hur lärare, elever och rektorer talar
om skolan och hur de agerar i skolans prak-
tik (verksamhet). I den ena skolan delar
 majoriteten av familjerna ett högt utbild -
ningskapital och liknande krav för utbild-
ning. Familjerna tillsammans med skol -
personal och elever har makt att forma och
reformera skolans lärandemiljö. Samarbe-
tet mellan hem och skolan är positiv det
finns en «vi-känsla» på skolan. Den andra
skolan är hetrogen till sin sociala struktur
och signalerar olika krav på lärande. I denna
skola är samarbetet mellan hem och skola
svag. Isling Poromaas slutsats är att det är
viktigt att ta tillvara på elevernas erfarenhe-
ter för att utveckla en likvärdig utbildning
och bryta den försämrade skolprestationen. 
       Numret avslutas med ett bidrag som
problematiserar det norska utbildningssy-
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stemets möjligheter att skapa en skola an-
passad till en flerkulturell elevgrupp med
elever från olika minoritetsgrupper, en
skola där samtliga elever ges samma möj-
ligheter. Artikeln, Utdanningssystemetet –
symboliskt felt som klassifiserar mennesker
og benevner verden är skriven av Inger Marie
Holm. Den norska skolans styrdokument
används och särskilt den samiska skolans
styrdokument används som premiss. Empiri
består av den somaliska elevgruppen i den
norska skolan, 17 lärare och 15 somaliska
familjer intervjuades genom halvstrukture-
rade djupintervjuer. Därtill har dokument-
analyser genomförts. Holms teoretiska
utgångspunkt är Bourdieu som hon använ-
der på ett intressant sätt för att diskutera
utbildningssystemets möjligheter att skapa
en skola för alla. Bourdieu undviker att tala
om samhället utan pratar om det sociala
rummet eller fältet, som är kodad med re-
gler och värderingar. I det sociala rummet
är det möjligt att urskilja social position för
de olika individerna och grupperna. Genom
samarbete påverkas social position och rå-
dande normer inom skolan. Ett socialt fält
är en grupp människor som förenas genom
ett gemensamt intresse – i detta fall utbild-
ningssystemet. Holms slutsats är att olika
föräldrar- och elevkategorier borde inbjudas
och diskutera vad den norska skolan ska
och bör vara avseende ämne, pedagogik och
sociala färdigheter om vad som är och bör
vara centrala värden både i skolan och i
samhället i övrigt. Med andra ord en bättre
och bredare konstruktiv växling mellan fält
och en kritisk genomgång av vad som är och
bör kategoriseras som fält bör diskuteras i
det norske utbildningsystemet. 
       Sammanfattningsvis berör artiklarna i
detta nummer elevers, föräldrars och lära-
res olika perspektiv. Det ger läsaren en förs-
tåelse för att relationen mellan hem och
skola är komplex. Vem är det som säger att

det ska samarbetas? Vem bestämmer vad
som ska samarbetas kring? Vem bestäm-
mer villkoren för hur samarbetet ska utfor-
mas? Hur förbereds lärare i sin profession
på att möta föräldrar och samhällets krav
och styrning av verksamheten? Dessa frå-
gor är intressanta att belysa och diskutera.
Det är viktigt att lärare under sin utbild-
ningstid får kunskaper kring relationen
mellan hem och skola men här finns behov
av ytterligare forskning som skulle kunna
bidra till kunskap och utveckling. Olika
praktiker och policies råder i relationen
hem-skola i de nordiska länderna. Artik-
larna i detta tema nummer bidrar till att be-
lysa både likheter och olikheter, för att på
så sätt öka kunskapen om samarbetet mel-
lan hem och skola. Det betydelsefulla värdet
av och de viktiga motiven för att bygga för-
troendefulla och demokratiska relationer
med föräldrarna är framträdande. De slut-
satser som också kan dras från artiklarna
behandlar följande problem, vilka därtill kan
sägas vara avgörande för utveckling av ett
fungerande samarbete och partnerskap
mellan hem och skola. För det första hand-
lar det om sociala och pedagogiska konse-
kvenser, olika möjligheter för familjers
deltagande och engagemang på grund av
delade skolstrukturer/kulturer och variatio-
ner i familjers sociala, kulturella och ekono-
miska bakgrund. För det andra handlar det
om det framträdande behovet av att inte-
grera hem-skola partnerskap inom skolsy-
stemet och i lärarprogrammen. För det
tredje behövs den metodologiska ompröv-
ning och reflektion som är nödvändig för
uppbyggnad av kunskap och utveckling
inom detta forskningsområde. 

Ett stort tack till alla som skickade in bidrag
och tack till de externa bedömarna. Gäst -
redaktörerna för Barn önskar en intressant
läsning! 
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