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Sammanfattning 
 
Tidigare forskning gällande relationen hem och skola visar att föräldrar inte kan betraktas som 

en homogen grupp utan att föräldrar skiljer sig åt gällande sitt engagemang och deltagande i 

barnens fostran och utbildning. Föräldrar har olika värderingar som bl a kan hänföras till 

klass, etnicitet och genus. Mammor framställs ofta som den förälder som främst ansvarar för 

barnens fostran och utbildning medan pappan har ett marginaliserat deltagande på distans.   

Utifrån genushabitus som ett centralt begrepp syftar denna undersökning till att 

problematisera relationen mellan några mammor och skolan. Min undersökning bygger på 

antagandet att mammor, som ett uttryck för sin sociala bakgrund, förkroppsligar vissa värden 

när det gäller hur de ska engagera sig samt delta i sina barns fostran och utbildning. Jag 

kommer att undersöka hur några mammor, till barn i grundskolans tidigare år, beskriver sitt 

engagemang och deltagande i barnens fostran och utbildning samt hur dessa beskrivningar 

kan förstås i relation till begreppet genushabitus. För att uppfylla undersökningens syfte har 

jag valt att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med tre mammor till barn som går de 

tidigare åren i grundskolan. I berättelserna framgår det att mammorna har det övergripande 

ansvaret för barnens fostran och utbildning vilket därmed liknar de resultat som tidigare 

internationell forskning visat på. Mammornas berättelser skiljer sig åt sinsemellan gällande 

hur ansvaret för barnens fostran och utbildning fördelas mellan föräldrarna. Jag har funnit fyra 

aspekter som framträder lite tydligare i kvinnornas berättelser som antingen förenar kvinnorna 

eller skiljer dem åt. Dessa är mammornas utbildningsnivå i relation till ansvarsfördelning 

mellan föräldrarna, engagemang i barnens fritidsaktiviteter, tillgång på ”ledig” tid samt 

mammor som informationslänk. Mammornas handlande syftar främst till ett bevarande av 

genushabitus men i vissa avseenden även till ett utmanande av genushabitus.   
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1.  Introduktion 
Dagens skola är en skola för alla vilket innebär att jag som blivande lärare måste ha kunskap 

om att möta det individuella hos varje barn men också ha en beredskap för att möta alla barns 

föräldrar. Både nationell och internationell forskning visar att föräldrar är ytterst 

betydelsefulla för barnens kunskapsutveckling och att det därför är viktigt att skolan skapar 

goda relationer till barnens föräldrar (Beveridge 2005, Lareau 2000, Erikson 2004). Den nu 

gällande läroplanen förespråkar ett allt tätare samarbete mellan föräldrar och lärare och där 

sägs att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling (Lpo 94). De rekommendationer som ges i skolans styrdokument benämner Lars 

Erikson (2004) i sin avhandling som partnerskapsprincipen. Denna princip, som är en av fyra, 

beskriver en föreställning om ett gemensamt ansvar för hem och skola gällande barns och 

ungas fostran och utbildning (Erikson 2004). Men om vad och på vilket sätt ska skolan och 

hemmet samarbeta?  

 

Samarbetet mellan hem och skola skiljer sig givetvis åt beroende på vem läraren är och 

vem/vilka föräldrarna är. Föräldrar kan inte betraktas som en homogen grupp utan skiljer sig 

åt i och med olika värderingar - socialt, politiskt, religiöst och ekonomiskt samt att de lever 

under skilda materiella villkor. Föräldrars erfarenheter och kunskaper varierar samt att de 

även har olika syn på barn, fostran och utveckling. Därtill kan även ett genusperspektiv läggas 

eftersom mammors och pappors syn på deltagande i barnens utveckling och fostran ibland 

skiljer sig åt samt att de kan ha olika innebörd. De förväntningar, krav på och inställning till 

skolan som föräldrar har visar därför en mångskiftande bild. 

 

I denna uppsats kommer jag att problematisera relationen mellan föräldrar och skola. Jag 

kommer att koncentrera mig på vad denna relation kan innebära ur ett föräldraperspektiv med 

fokus på betydelsen av föräldrars bakgrund i relation till hur de engagerar sig och deltar i 

barnens fostran och utbildning. Den primära frågan jag kommer att koncentrera mig på är vad 

relationen mellan föräldrar och skola kan innebära ur ett genusperspektiv.  

 
Uppsatsen disponeras enligt följande:  

 
I kapitel två förankrar jag undersökningen genom att ge en redogörelse för vad tidigare 

forskning har tagit upp på området föräldrar och skola i relation till föräldrars bakgrund och 

tidigare erfarenheter samt ur ett genusperspektiv. Jag kommer även att ge en beskrivning av 
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de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats där genushabitus blir ett 

centralt begrepp som jag även återkommer till i följande kapitel. Kapitel tre består av en 

genomgång av mitt tillvägagångssätt samt de överväganden som jag gjort i samband med min 

undersökning. Jag inleder med en redogörelse för mitt metodval samt ger en beskrivning av 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Därefter följer en beskrivning av planering och 

tematisering av mina intervjufrågor. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för mitt urval av 

intervjupersoner samt upplägg och genomförande av intervjuerna följt av en beskrivning över 

hur jag har arbetat och analyserat intervjumaterialet. Kapitlet avslutas med de etiska aspekter 

som jag tagit hänsyn till. I kapitel fyra presenterar jag intervjupersonernas berättelser. 

Redogörelsen görs utifrån enskilda berättelser som även kommenteras och ställs i relation till 

begreppet genushabitus. Jag kommer även att ställa berättelserna i relation till varandra där 

jag studerar likheter och skillnader i relation till tidigare forskning och begreppet 

genushabitus. I kapitel fem för jag en avslutande diskussion kring uppsatsens centrala delar 

samt ger några reflektioner kring undersökningen resultat. Kapitlet avslutas med förslag på 

fortsatt forskning inom området.   
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2.  Tidigare forskning, syfte och frågeställningar  
 
I detta kapitel tar jag upp tidigare forskning inom området föräldrar och skola där föräldrars 

bakgrund ställs i relation till sättet de engagerar sig och deltar i barnens skolgång. Fokus 

kommer att ligga på genusperspektivet och jag kommer även att ge en beskrivning av de 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för mitt arbete där begreppet genushabitus blir 

ett centralt begrepp som genomsyrar resten av uppsatsen. Kapitlet avslutas med uppsatsens 

syfte samt frågeställningar. 

2.1 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa för vad tidigare forskning har kommit fram till 

gällande föräldrars deltagande i barnens fostran och utbildning. Jag inleder med att beskriva 

hur föräldrars krav och förväntningar på skolas kan ställas i relation till föräldrars tidigare 

erfarenheter och bakgrund följt av en redovisning av relationen hem och skola ur ett 

genusperspektiv. Därefter ges en sammanfattning samt fortsatt problematisering. 

2.1.1 Krav och förväntningar på skolan i relation till föräldrars bakgrund 

Inga Andersson (2004) skriver i sin bok Lyssna på föräldrarna att de flesta lärare som hon har 

intervjuat upplever relationen till föräldrarna som något positivt och att samarbetet ofta 

fungerar bra. Men då samarbetet upplevs problematiskt gäller det främst relationen till 

föräldrar med barn i svårigheter. De orsaker som lärarna nämner är bl a skilda värderingar 

eller otydliga gränser gällande ansvarsfördelningen mellan skolan och hemmet. Andersson 

(2004) har förutom lärare även intervjuat föräldrar och menar vidare att föräldrar som har 

positiva erfarenheter från samarbetet med skolan ofta har samma normer och värderingar som 

skolan. Hon tar även upp att resursstarka föräldrar som har ett språkligt kapital ofta upplever 

att de blir lyssnade till vilket därmed leder till en bättre relation.   

 

Sara Lawrence-Lightfoot (2003) menar att alla föräldrar vill sitt barns bästa men barnen 

kommer till skolan med skilda förutsättningar. Hon menar vidare att många föräldrar har en 

hög förhoppning till skolan gällande deras barns utbildning och vill att barnens skolgång ska 

bli positivare och framgångsrikare än deras egen. Även om föräldrarna vill sitt barns bästa så 

ser relationen mellan hem och skola olika ut från familj till familj enligt Sally Beveridge 

(2005). Hon menar att skillnader gällande föräldrarnas förväntningar och krav på skolan beror 

på klasstillhörighet, etnicitet och genus. Föräldrars bakgrund blir därför betydelsefullt för 
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relationen mellan hem och skola. Gill Crozier och Diane Reay (2005) tar upp denna 

problematik och menar att varje individ är präglad av sin bakgrund och sina tidigare 

erfarenheter vilket därmed påverkar relationen mellan föräldrar och skola. Lawrence-

Lightfoot (2003) uttrycker sig på följande sätt:   

 
Every time parents and teachers encounter one another in the classroom, their conversations 
are shaped by their own autobiographical stories and by the broader cultural and historical 
narratives that inform their identities, their values, and their sense of place in the world. 
These autobiographical stories – often unconscious replays of childhood experiences in 
family and in school – are powerful forces in defining the quality and trajectory of parent-
teacher dialogues. (Lawrence-Lightfoot 2003, s 3-4 ).  

 

Tidigare upplevelser och erfarenheter kan å ena sidan vara vägledande men å andra sidan 

distraherande (Lawrence-Lightfoot 2003). Det bekräftas även av Andersson (2004) som 

menar att det sociala arvet kan vara en tung börda att bära vilket därmed inverkar på 

samarbetet mellan föräldrar och lärare.   

 

Föräldrar med en bakgrund från lägre samhällsklasser undviker oftare skolan eftersom de inte 

känner att de hör hemma där än föräldrar från högre samhällsklasser som känner en större 

tillhörighet till skolan (Lawrence-Lightfoot 2003). Anette Lareau (2000) bekräftar detta och 

menar i sin bok Home Advantage att familjens socioekonomiska situation har stor betydelse 

för elevens utbildningsmöjligheter. Boken bygger på en amerikansk studie gjord på två skolor 

belägna i olika sociala områden. Hon skriver att ett tydligt karaktärsdrag hos föräldrar från 

lägre samhällsklasser är att de separerar skolan från hemmet och att hela utbildningsansvaret 

vilar på skolan medan föräldrar från högre samhällsklasser är mer involverade i 

undervisningen samt att de ofta arbetar som volontärer i klassrummen. Sin teoretiska 

utgångspunkt tar hon i Pierre Bourdieus begrepp kulturellt kapital och menar att social klass 

formar föräldrarnas tillgång på kulturellt kapital vilket i sin tur påverkar barnens utbildnings-

möjligheter.1 Lareau (2000) beskriver bl a hur medelklassens föräldrar fokuserar sin energi på 

alla möjliga sätt för att säkerställa att deras barn når goda utbildningsframgångar. Då det 

gäller att påverka och övervaka barnens utbildning använder de sig ofta av ett självsäkert 

tillvägagångssätt, liknande det sätt de använder sig av inom sitt yrke. Resultatet av dessa 

föräldrars agerande leder till att barnens skolerfarenheter skiljer sig väsentligt från barn till 

arbetarklassens föräldrar, både positivt och negativt. Den negativa sidan benämner hon som 

                                                 
1 Det kulturella kapitalet beskrivs som en produkt av utbildning som karaktäriseras av exempelvis accent, 
disposition och lärande som är knutet till bl a böcker, uppslagsverk och kvalifikationer som i sin tur är kopplade 
till institutioner som skolor, universitet, bibliotek etc. (se vidare avsnitt 2.2.1). 
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”the dark side of parent involvement” (Lareau 2000, s 149). Denna sida hänförs bl a till att 

föräldrar från högre samhällsklasser ibland ställer för höga krav på sina barn vilket kan leda 

till konflikter i hemmet, stress samt inlärningssvårigheter. Föräldrarna tog exempelvis upp att 

de hade ständiga konflikter med barnen gällande hemläxor. Lareau (2000) konstaterar dock 

med sin studie att det individuella engagemanget hos föräldrarna, oavsett social klass, är 

betydelsefullt för barnens utveckling.  

 

Enligt Leif Ribom (1993) föreligger det skillnader mellan föräldrar gällande på vilket sätt de 

deltar i olika skolfrågor och han relaterar denna skillnad till föräldrarnas utbildningsnivå samt 

yrke. Likt Lareau (2000) har även Ribom (1993) använt sig av Bourdieu i sin tolkning av sitt 

empiriska material som bygger på både enkäter och intervjuer. Hans studie visar att 

föräldrarnas erfarenhetsbakgrund är av stor betydelse då det gäller på vilket sätt de engagerar 

sig i barnens skolgång samt vilka skolfrågor de finner intressanta. Föräldrarna med hög 

utbildningsnivå intresserar sig främst för de teoretiska ämnena i skolan samt har synpunkter 

på undervisningens upplägg och genomförande. Föräldrarna med låg utbildningsnivå har ett 

mer uttalat intresse för praktiska ämnen samt att de har synpunkter på ordning och 

uppförande.  

2.1.2 Relationen hem och skola ur ett genusperspektiv 

Miriam E David (2005) tar upp relationen mellan hem och skola ur ett genusperspektiv. Enligt 

hennes studier från England är mammor mer engagerade i sina barns skolgång och fostran än 

pappor oberoende av klasstillhörighet eller etnisk bakgrund. Studierna visar också att 

mammors engagemang och deltagande har en större inverkan på barnens framtida studieval. 

Detta gäller särskilt arbetarklassens barn eftersom deras mammor ofta har en låg utbildning 

och därmed saknar erfarenhet av högre utbildning (David 2005). ”It is again the working class 

mothers who bear the burden of involvement in their children´s education” (David 2005, s 

17). Detta bekräftas av Lareau (2000) som menar att mammor har ett stort inflytande över 

huruvida barnen ska nå skolframgång eller inte och även hon nämner särskilt mammor med 

lägre utbildningsnivå. Både Lareaus (2000) och Davids (2005) studier visar dock att fäders 

engagemang är större då de själva har erfarenhet av högre utbildning vilket oftare är fallet hos 

medelklassens föräldrar enligt David (2005). Hon tar även upp att ett centralt tema som 

framträtt ur flera av dessa studier är att mammornas engagemang i sina barn gör att de har 

begränsat med ”ledig” tid till andra aktiviteter.  
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Reay (2005) menar att föräldrars bakgrund och utbildningserfarenhet präglar deltagandet i 

barnens skolgång samt sättet de interagerar med lärare. Skillnaden föräldrar emellan ligger i 

social klass, etnisk bakgrund och ”race”.2 Hon menar därmed att medelklassens föräldrar har 

ett försprång och att detta skapar fördelar för deras barns utbildningsmöjligheter. Vidare i 

Reays (2005) studier från England framgår det att i en majoritet av familjer så ses barnens 

skolgång som mammornas ansvar och att större delen av det dagliga arbetet med barnen 

utförs av mammor. Männen, främst ur medelklassen, hjälper till ibland med skolarbetet eller 

går på möten. Det framgår även att mammors och pappors deltagande betyder olika saker. 

Männen har ett deltagande på distans medan kvinnorna oftast inte har denna möjlighet då de 

är den primära ansvarsvarstagaren för barnen (Reay 2005).  

 

Avhandlingen Genusperspektiv på lärargärning – Om kvinnliga klasslärares liv och arbete av 

Eva Gannerud (1999) bygger på intervjuer med 20 kvinnliga klasslärare. När det gäller deras 

relation till elevernas föräldrar menar hon att det fortfarande är vanligast att det är elevernas 

mammor som besöker skolan och har mera informella kontakter, även om papporna ofta är 

med på planerade samtal eller gemensamma möten. Hon menar vidare att dagens 

barnuppfostran förmodligen är lika kvinnodominerad som gårdagens och att det är väldigt få 

män närvarande i barnens vardagsliv och i deras närmaste omgivning. Hon tar även upp att 

män och kvinnor använder sin ”lediga” tid på olika sätt på grund av olika livssituationer. 

Kvinnors tid är oftare kollektiv tid som andra har rätt att göra anspråk på vilket kan bidra till 

en förståelse av kvinnors val när det gäller att kombinera förvärvsarbete, föräldraarbete och 

hemarbete, samt varför kvinnan ofta anpassar sitt förvärvsarbete till övriga 

familjemedlemmars behov (Gannerud 1999). 

 

Liknande resultat visar Lareau (2000) med sin studie. Där framgår det att föräldrars 

engagemang skiljer sig åt och betyder olika för pappor och mammor. Mammorna har det 

övergripande ansvaret för barnens skolgång då de planerar och sköter kontakten med skolan, 

särskilt i de tidigare skolåren. Papporna däremot följer med på möten, hjälper till med läxor 

och anser själva att de kan bli mer involverade i de högre årskurserna då eleverna läser mer 

avancerad matematik och naturkunskap. Skillnaderna mellan mammor och pappor beror även 

på social klass. Medelklassens mammor är de som är mest engagerade medan arbetarklassens 

                                                 
2 Jag har valt att inte översätta ”race” till svenska då författaren själv skriver ordet med citattecken. Författaren 
syftar till skillnader mellan föräldrar där exempelvis vita medelklassföräldrar framställs som mer aktiva i barnens 
fostran och utbildning än svarta föräldrar med arbetarbakgrund.   
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pappor är de som engagerar sig minst. Lareau (2000) menar vidare att pappornas deltagande i 

barnens skolgång organiseras utav mammorna som ser till att allt fungerar. Mammorna är den 

förälder som förmedlar allhanda information som rör skolan eftersom det oftast är mammorna 

som först möter barnen efter avslutad skoldag och därmed är den förälder som läser 

meddelanden från läraren, har kontroll på läxor samt pratar med barnen om deras upplevelser 

från skoldagen (Lareau 2000). Eftersom mammor ofta är mer engagerade i barnens skolgång 

blir konsekvensen den att de oftare drabbas av schemaförändringar än vad papporna gör. Vid 

studie- och lovdagar såväl som eventuella sjukdagar så är det oftast mammorna som får 

planera om sin tid (Lareau 2000). 

 

Jag har härmed redogjort för vad tidigare forskning kommit fram till inom detta område. I 

denna redogörelse kan jag konstatera att föräldrars engagemang och deltagande i barnens 

skolgång skiljer sig åt. Denna skillnad relateras bl a till föräldrars socioekonomiska bakgrund 

samt deras tidigare erfarenheter från skolan men framför allt så skiljer det sig åt ur ett 

genusperspektiv. Denna litteraturgenomgång visar att mammor bär det största ansvaret för 

barnens fostran och utbildning. I nästa avsnitt kommer jag att gå igenom Bourdieus teori i 

relation till ett genusperspektiv.  

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt tar jag upp de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

uppsats. Jag börjar med att ge en beskrivning av Pierre Bourdieus teori med de centrala 

begreppen kapital och habitus. Därefter följer en beskrivning av genus och genushabitus. 

Avslutningsvis beskriver jag hur Bourdieus ramverk kan användas som ett analysverktyg ur 

ett genusperspektiv för att förstå skillnader mellan mäns och kvinnors engagemang i barnens 

fostran och utbildning.     

2.2.1 Pierre Bourdieus teori  

Som det framgår enligt tidigare litteraturgenomgång så har flera av författarna enligt ovan 

knutit sin forskning till den franske sociologen Pierre Bourdieus teori. Bourdieus arbeten har 

intresserat och uppmärksammats av många människor bl a i och med att hans idéer har 

använts för att utveckla en förståelse för vilken betydelse klass, status och makt har inom den 

pedagogiska kontexten. Jag kommer härmed att gå in lite mer utförligt på Bourdieus begrepp 

kapital och habitus. 
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Enligt Michael Grenfell och David James (1998) menar Bourdieu att kapital kan förklaras på 

tre olika sätt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Med ekonomiskt kapital menas helt enkelt 

materiella tillgångar och/eller pengatillgångar. Det sociala kapitalet förklaras som 

nätverksrelationer, dvs. en individs sociala kontaktnät. Det kulturella kapitalet beskrivs som 

en produkt av utbildning som karaktäriseras av exempelvis accent, disposition och lärande 

som är knutet till bl a böcker, uppslagsverk och kvalifikationer som i sin tur är kopplade till 

institutioner som skolor, universitet, bibliotek etc. Ett annat sätt att beskriva kapital är som 

symboliskt kapital vilket syftar till att något måste erkännas som en tillgång av någon/några 

för att det ska få ett visst värde (Grenfell & James 1998). Enligt Donald Broadys (1991) 

tolkning av Bourdieu så är det kulturella kapitalet en dominerande art av symboliskt kapital. 

Han menar vidare att en tänkbar svensk motsvarighet till begreppet kulturellt kapital skulle 

kunna vara bildningskapital. I familjer som är rustade med kulturellt kapital når barnen ofta 

goda utbildningsframgångar.  

 
Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital har goda utsikter till en privilegierad 
framtid sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta med och 
förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet och 
yrkeslivet och den sociala världen i övrigt erbjuder. (Broady 1991, s 175).    

  

Kapitalbegreppen kan även skapa habitus som enligt Bourdieu ses som kapital i 

förkroppsligad form (Grenfell & James 1998). Habitus är därmed socialt och kulturellt 

konstruerat eftersom det formas av det liv vi lever. Habitus bestämmer hur människor tänker, 

uppfattar, värderar och handlar i olika sammanhang. Samtliga människor är utrustade med 

habitus och då någon uttrycker att han/hon känner sig bekväm i en situation eller att han/hon 

känner sig som hemma är det en beskrivning på att ens habitus stämmer överens med det 

sociala sammanhanget som han/hon befinner sig i (Grenfell & James 1998). Habitus ristas in i 

våra kroppar och sinnen och är enligt Broady (1991) inte oföränderliga men seglivade. Han 

menar vidare att alla individer per definition är utrustade med habitus men vissa individers 

habitus värderas högre än andras vilket även kan skifta mellan olika grupper av individer. 

Skillnader mellan individers habitus kan relateras till sammansättningen av deras nedärvda 

eller förvärvade kapital. Eftersom habitus är socialt och kulturellt konstruerat blir det 

intressant att studera vidare vad begreppet genus står för i en relation till habitus vilket jag ger 

en beskrivning av i kommande avsnitt. 
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2.2.2 Genus – habitus - genushabitus 

Kön är en av de mest omtalade och accepterade sätten att kategorisera människor enligt 

Heléne Thomsson (2002). Hon menar vidare att de flesta människor bygger sin världsbild 

utifrån det faktum att det finns två kön, kvinnor och män. Birgitta Fagrell (2000) menar att 

könskategoriseringen fyller en dubbel funktion dels genom att människokroppen delas in i 

kategorin kvinna eller man utifrån de yttre genitaliernas utseende och dels genom att 

människokroppen genom denna kategorisering laddas med kulturella innebörder. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning betraktas kön som en grundläggande utgångspunkt för den 

organisation som finns i varje samhälle, en kategoriserings- och ordningsprincip som 

avspeglas i alla sociala och samhälleliga strukturer (Gannerud 1999). Det engelska ordet 

gender, på svenska översatt till genus, syftar på strukturella och socialt grundade skillnader 

mellan manligt och kvinnligt, feminint och maskulint, vilka skapas och återskapas genom 

enskilda och kollektiva processer i familjen, skolan/arbetet och i samhället (Gannerud 1999). 

Genom att skilja på genus och individens biologiska kön kan man se förbi könsstereotyper 

och istället uppmärksamma och reflektera kring individens samspel med det sociala 

sammanhang som hon/han befinner sig i. Det biologiska könet och genus produceras och 

reproduceras genom konkreta handlingar vilket gör att genuskonstruktionen är en livslång 

process (Hirdman 2001).  

 
Eftersom både habitus och genus produceras och reproduceras genom det liv vi lever anser 

jag att dessa begrepp kan sättas i nära relation till varandra. Reay (1998) menar att habitus kan 

ses ur ett genusperspektiv och använder då begreppet gendered habitus. Detta begrepp väljer 

jag att översätta till genushabitus som visar på en vanlig uppfattning om arbetsfördelning 

mellan män och kvinnor som något naturligt. Kvinnligt habitus förknippas vanligen med vård 

och omsorg och ofta finns det en generell acceptans gällande männens marginaliserade 

deltagande inom dessa områden (Reay 1998). 

 

Efter denna genomgång av genus och genushabitus följer en beskrivning över hur Bourdieus 

ramverk kan användas som ett analysverktyg ur ett genusperspektiv för att förstå skillnader 

mellan mäns och kvinnors deltagande i barnens skolgång.    

2.2.3 Bourdieus ramverk som analysverktyg ur ett genusperspektiv 

Reay (1998) anser att Bourdieus ramverk är ett bra analysverktyg ur ett genusperspektiv för 

att förstå skillnader i mäns och kvinnors deltagande i barnens fostran och utbildning. Enligt 
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henne så menar Bourdieu att familjen är en primär plats för social och kulturell reproduktion 

där mammorna har en framträdande roll. Han menar även att det är mammornas tid med 

barnen som genererar i kulturellt kapital och att det är mammorna som ser till att det 

kulturella kapitalet fungerar för barnen samtidigt som de är agenter för social 

klassreproduktion.  

 
I studien Mothers´ Involvement in Childrens Primary Schooling har Reay (1998) använt sig 

av begreppet habitus för att främst förstå betydelsen av kvinnors egen studieerfarenhet i 

förhållande till deras nutida engagemang i sina barns utbildning. Hon menar att då habitus ses 

ur ett genusperspektiv så framträder mammor som dominant part i empiriska material 

gällande hem och skola. I hennes studie framträder berättelser som beskriver hur kvinnor både 

bevarar och utmanar genusskillnader. Habitus som metod visar på vilken betydelse kvinnans 

personliga historia har gällande deltagande i barnens skolgång. Medelklassens kvinnor hade 

ofta erfarenhet från en uppväxt där deras mamma fanns hemma och stöttade dem på olika sätt 

i deras utbildning. Arbetarklassens kvinnor hade däremot erfarenhet från en uppväxt som 

präglats av att deras mamma arbetade heltid samt att de separerade skolan från hemmet 

genom att de såg på utbildning som skolans ansvar. Medelklassens kvinnors agerande 

gällande engagemanget i barnens skolgång handlar därför enligt Reay (1998) främst om att 

reproducera habitus medan arbetarklassens kvinnor istället ofta försöker att omvandla habitus 

genom att de vill ge sina barn bättre förutsättningar till att lyckas med skolarbetet än vad de 

själva hade. Reay (1998) menar att genushabitus innehar potential att förstå utvecklingen från 

såväl som bevarandet av genusrelationer.  

2.3 Sammanfattning och fortsatt problematisering  

Tidigare forskning gällande relationen hem och skola visar att föräldrar inte kan betraktas som 

en homogen grupp utan att föräldrar skiljer sig åt gällande sitt engagemang och deltagande i 

barnens fostran och utbildning. Föräldrar har olika värderingar som bl a kan hänföras till 

klass, etnicitet och genus. Det sistnämnda alternativet finner jag särskilt intressant eftersom 

mammor och pappors deltagande i barnens fostran och utbildning ofta har olika innebörd. I 

den litteratur som jag redovisat i detta kapitel framställs mammor som den förälder som 

främst ansvarar för barnen samt att mammors engagemang förefaller ytterst betydelsefullt för 

huruvida barnen ska nå utbildningsframgångar eller inte (David 2005, Lareau 2000).  
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Vid min genomgång av litteratur till denna uppsats har jag kunnat urskilja att det råder brist 

inom svensk forskning inom området föräldrar och skola ur ett föräldraperspektiv i relation 

till genusperspektivet. Av den anledningen har jag vänt mig till internationell litteratur inom 

detta område. De få studier som jag funnit begränsar sig till att undersöka relationen hem och 

skola ur ett föräldraperspektiv. Jag finner det därmed intressant att skriva detta arbete utifrån 

ett genusperspektiv för att lyfta fram några mammors syn på relationen föräldrar och skola där 

deras eget deltagande och engagemang står i fokus i relation till pappors deltagande och 

engagemang. Med Diane Reay (1998, 2005) som inspirationskälla anser jag att genushabitus 

kan vara ett användbart analysverktyg för att förstå vilken betydelse mammors sociala 

förutsättningar har, i termer av genushabitus, för deras föreställningar om deltagande och 

engagemang i sina barns fostran och utbildning.  

2.4 Syfte och frågeställningar 

Utifrån genushabitus som ett centralt begrepp syftar denna undersökning till att 

problematisera relationen mellan några mammor och skolan. Min undersökning bygger på 

antagandet att mammor, som ett uttryck för sin sociala bakgrund, förkroppsligar vissa värden 

när det gäller hur de ska engagera sig samt delta i barnens fostran och utbildning.  

 

Mina frågeställningar lyder enligt följande: 

 

• Hur beskriver några mammor, till barn i grundskolans tidigare år, sitt engagemang och 

deltagande i barnens fostran och utbildning? 

• Hur jag kan förstå dessa beskrivningar i relation till begreppet genushabitus?  
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3.  Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för undersökningens tillvägagångssätt. Jag inleder med att beskriva 

val av metod samt ger en beskrivning av intervjun som forskningsmetod. Därefter följer en 

beskrivning av planering och tematisering av min intervjuguide samt en redovisning för urval 

av intervjupersoner. Jag kommer även att ge en beskrivning av undersökningens upplägg och 

genomförande samt hur bearbetning och analys av det empiriska materialet har utförts. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av de etiska aspekter som aktualiserats i samband med 

undersökningen.  

3.1 Val av metod 
Guy Karnung (2006) förklarar skillnaden på metodologi och metod genom att beskriva 

metodologi som läran om metoder och att överväganden och granskningar inom metodologin 

landar i olika metoder såsom intervju, enkät, textanalys eller observation. Den första frågan 

jag därmed ställer mig är: Vilken av dessa metoder svarar bäst upp mot mina frågeställningar?  

 

Vid början av denna kurs övervägde jag om enkätmetoden, med sina kvantitativa förtecken, 

kunde vara en lämplig metod för undersökningens syfte. Skulle jag finna svar på mina 

frågeställningar genom att i en enkät exempelvis använda mig av både öppna svarsmöjligheter 

och fasta svarsalternativ? Det kanske skulle kunna fungera, men bli aningen komplicerat och 

tidsödande, dels för att handskrivna svar kan vara svåra att tyda, kanske rentav oläsliga, och 

dels för att svar ofta har fler dimensioner vilka kan vara svåra att tolka (Trost 1997). Enkät 

som metod skulle däremot inte ge mig någon möjlighet till komplettering eller uppföljning 

utav svaren vilket därmed inte skulle ge mig någon djupare förståelse.  

 

Den forskning som jag har hänvisat till i föregående kapitel bygger främst på kvalitativa 

ansatser. Thomsson (2002) som är kvinnoforskare använder sig också av kvalitativa ansatser i 

sina undersökningar. Hon har studerat kvinnors livssituationer sedan början av 1990-talet och 

skriver bl a.  

 
Eftersom jag har studerat kvinnors liv under en längre tid har jag sett hur kvinnor alltför ofta 
anpassar sig mer än de mår bra av efter sin omgivning och att de generellt lever i en relativ 
underordning gentemot männen och att de tillmäts ansvar för hem och barn i hög 
utsträckning, trots tron på jämställdhet, pappamånad och andra satsningar (Thomsson 2002, 
s 12). 
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Genom att använda sig av intervjun som metod menar Thomsson (2002) att hon har fått en 

djupare och bredare förståelse för det hon undersöker. Även Steinar Kvale (1997) använder 

sig av intervjun som forskningsmetod och menar:  

 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I 
ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor berättar om sin livsvärld, hör dem 
uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattningar om den 
egna arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar. Den kvalitativa 
forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden 
av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna 
(Kvale 1997, s 9). 

 

Eftersom även jag är ute efter en djupare förståelse av kunskap bedömer jag att jag har störst 

möjlighet att få den information som jag söker med hjälp av en kvalitativ studie. För att kunna 

uppfylla undersökningens syfte, dvs utifrån genushabitus som ett centralt begrepp syftar 

denna undersökning till att problematisera relationen mellan några mammor och skolan, anser 

jag att intervjun är den metod som bäst lämpar sig för denna undersökning.   

 

Efter att ha klargjort mitt val av metod kommer jag nedan att ge en beskrivning över den 

kvalitativa intervjun som forskningsmetod. 

3.2 Intervju som metod 

Kvale (1997) beskriver att forskningsintervjun bygger på vardagens samtal men att det är ett 

professionellt samtal med struktur och syfte med avsikten att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskriva fenomens mening. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns förståelseform kan belysas genom flera olika aspekter. Intervjun syftar 

till att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Den ska beskriva och 

förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld genom att registrera och tolka 

vad som sägs och hur det sägs. Intervjuaren ska försöka täcka både det faktiska planet och 

meningsplanet. Målet är att erhålla nyanserade och otolkade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter, dvs. specifika situationer och handlingsförlopp, ur den intervjuades livsvärld (Kvale 

1997).  

 

Enligt Thomsson (2002) måste intervjuaren visa känslighet för och förkunskap om själva 

ämnet. Hon menar vidare att vår förförståelse och våra fördomar är grundade i vår egen 

historia och barndom och fortsätter genom vår livserfarenhet. Den förförståelse som finns 

innan man påbörjar en intervju förändras och blir en annan vid början av nästa intervju 



     16 

(Thomsson 2002). Det är därför viktigt att intervjuaren är förutsättningsmedveten vilket 

betyder att hon visar öppenhet samt är nyfiken och lyhörd då hon försöker söka svaret på 

varför den intervjuade upplever och handlar som hon gör (Kvale 1997). Det är betydelsefullt 

att reflektera över sin egen situation som utgångspunkt för de tolkningar som man gör av 

andras situationer (Thomsson 2002).  

 

Enligt Kvale (1997) ska intervjun inte vara strängt strukturerad med standardiserade frågor 

utan fokuserad på vissa teman. Målet är att så noggrant som möjligt beskriva de flertydiga och 

sinsemellan motsägelsefulla uppfattningar som den intervjuade ger uttryck för. Intervjun kan 

även leda till en förändring av eller ny uppfattning hos den intervjuade gällande ett visst tema. 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan vara en positiv upplevelse eftersom det är en 

mellanmänsklig situation där två människor samtalar om ett ämne som intresserar dem båda 

(Kvale 1997). Efter denna beskrivning av intervjun som metod kommer jag i nästa avsnitt att 

redogöra för hur jag har gått till väga vid undersökningen. 

3.3 Undersökningens tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redovisar jag för undersökningens tillvägagångssätt. Jag inleder med att 

beskriva konstruktion av frågeområden till intervjuguiden. Därefter följer en redovisning över 

hur jag har gått till väga vid urvalet av intervjupersoner. Sedan ger jag en beskrivning över 

upplägg och genomförande av intervjuerna följt av en redovisning över hur bearbetning och 

analys av det empiriska materialet har skett. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de etiska 

aspekter som aktualiserats i samband med uppsatsen. 

3.3.1 Konstruktion av frågeområden till intervjuguide 

Intervjuer kan registreras på olika sätt. Jag har valt den vanligaste formen, som är registrering 

genom bandspelare. Men innan man sätter på bandspelaren bör en betydande del av 

intervjuprojektet redan ha ägt rum menar Kvale (1997). Thomsson (2002) håller med om detta 

och menar att det är oerhört viktigt att tänka igenom hela sin undersökning innan man startar. 

En stor del av mitt förarbete till intervjuerna återfinns i den kartläggning av tidigare forskning 

som framgår i mitt andra kapitel. Vid reflekterande intervjuer är det användbart med 

temabaserade intervjuer som ger både frihet och en viss styrning (Thomsson 2002). Den 

intervjuform som är aktuell för mig beskriver Kvale (1997) som en halvstrukturerad intervju 

som omfattar flera teman och förslag till relevanta frågor. Genom att den är halvstrukturerad 

finns möjligheten att göra förändringar och följa upp de svar som ges (Kvale 1997). För att 
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kunna besvara min första frågeställning som syftar till att undersöka hur några mammor, till 

barn i grundskolans tidigare år, beskriver sitt engagemang och deltagande i barnens fostran 

och utbildning har jag gjort en intervjuguide som utgår från olika frågeområden som jag vill 

beröra under intervjuerna. Dessa områden är:   

 

Förberedelser inför skoldagen 

Hur förbereder sig familjen inför skoldagen? Här vill jag bl a beröra morgonrutiner, packning 

av skolväska samt lämning vid skolan. Vem av föräldrarna gör vad? 

 
När skolan är slut för dagen 

Vad gör familjen när skoldagen är slut? Vem av föräldrarna ansvarar för vad? 

Här vill jag bl a beröra hämtning vid skolan, informationsförmedling, läxläsning och 

fritidsaktiviteter. 

 
Kontakter med skolan 

Hur ser kontakten med skolan ut? På vilka sätt engagerar sig föräldrarna då det gäller den 

dagliga kontakten, besök i skolan, utvecklingssamtal, föräldramöten, skolråd/föräldraråd, 

telefonkontakt, utflykter eller vid andra tillfällen? 

 
Ansvar för barnen då de inte är i skolan 

Hur beskrivs rutiner kring barnen vid schemaändringar, lovdagar, studiedagar och 

sjukdomsfrånvaro? Vem av föräldrarna ansvarar för vad? 

 
För att besvara min andra frågeställning som syftar till hur jag kan förstå mammornas 

beskrivningar i relation till begreppet genushabitus använder jag mig av samtliga områden 

från ovan men även av följande område: 

 

Mammans bakgrund  

Här är det främst mammans utbildning samt yrke som är intressant. Jag vill även beröra 

mammans minnen från sin egen skolgång i relation till hur hennes föräldrar engagerade sig. 

 

Efter denna beskrivning av intervjuområden följer härmed en redogörelse för hur urvalet av 

intervjupersoner har skett.  
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3.3.2 Urval av intervjupersoner  

Studien påbörjades genom att jag tog kontakt med en av mina tidigare handledare från den 

verksamhetsförlagda utbildningen där jag förklarade syftet med min studie. Jag ställde frågan 

om hon kunde vara mig behjälplig med att söka fram mammor till min undersökning. Denna 

lärare arbetar på en medelstor skola med ett relativt stort upptagningsområde där större delen 

av eleverna bor i närområdet som främst består av villor och radhus. En övervägande 

majoritet av elever och föräldrar har svensk bakgrund. Jag gav min kontaktperson ett 

informationsbrev där syftet med undersökningen framgick som hon sedan skulle 

vidarebefordra till utvalda personer enligt vissa kriterier.  

 

Dessa kriterier var att mammorna ska leva i en kärnfamilj där det gärna finns flera barn varav 

det ena barnet ska gå i år 2. Anledningen till att jag endast vill komma i kontakt med mammor 

från kärnfamiljer grundar sig på att det är främst här jag anser mig kunna få information om 

huruvida mammors engagemang skiljer sig från pappornas engagemang gällande barnens 

fostran och utbildning. Att intervjua ensamstående mammor skulle enligt min mening redan 

ge självklara och naturliga svar eftersom de har det övergripande ansvaret för barnen. Att jag 

väljer kärnfamiljen beror också på att det fortfarande är den vanligaste samlevnadsformen 

även om familjemönstren har förändrats drastiskt under de senaste decennierna (Bäcklund-

Wiklund & Johansson 2003). År 2002 levde drygt 69 procent av alla barn under 17 år i en 

traditionell kärnfamilj, 24 procent levde med en förälder, varav 20 procent med mamman, och 

ca 7 procent levde i s k ombildade familjer (Bäcklund-Wiklund & Johansson 2003).  

 

Anledningen till att ett av barnen ska gå i år 2 är den att tidigare forskning visar att det är 

främst i barnens tidigare skolår som mammorna är mer engagerade än papporna. Att då välja 

mammor till barn i år 2 finner jag vara ett bra alternativ eftersom de då har fått erfarenhet från 

skolans värld samt att barnen fortfarande är så pass små att de behöver mycket omsorg från 

sina föräldrar. Även önskemålet om att det gärna ska finnas fler barn i familjen grundar sig på 

att mammorna därmed har en större erfarenhet från barn- och skolomsorg. 

 

Enligt Kvale (1997) styr undersökningens syfte antalet intervjupersoner. Om antalet är för 

litet går det inte att göra statistiska generaliseringar eller testa hypoteser om skillnader mellan 

grupper. Men om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild individ, räcker det 

med en enda individ (Kvale 1997). Med detta som utgångspunkt var min första tanke att jag 

skulle intervjua ca 3-5 personer. Min kontaktperson lyckades få fram fyra mammor som 
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stämde in på de kriterier som jag tagit upp tidigare i detta avsnitt, som dessutom var villiga att 

ställa upp på enskilda intervjuer. Tyvärr så fick en av dem förhinder vilket slutligen 

resulterade i tre intervjupersoner. Jag har härmed redogjort för mitt tillvägagångssätt vid 

urvalet av intervjupersoner. Efter denna beskrivning följer nu en redogörelse för intervjuernas 

upplägg och genomförande.  

3.3.3 Upplägg och genomförande av intervjuer 

Den första personliga kontakten med mammorna togs via telefon där jag återberättade den 

information som de redan fått genom informationsbrevet gällande undersökningens syfte samt 

gav dem möjlighet att ställa eventuella frågor. De fick informationen om att intervjun skulle 

pågå under ca 30-40 minuter och att platsen för intervjun var något de själva fick bestämma 

över. De fick förslag på att vi kunde mötas hemma hos dem, hos mig eller på skolan. För att 

intervjusituationen ska bli så bra som möjlig är det viktigt att intervjun görs ostört (Thomsson 

2002). Jag tydliggjorde därför vikten av att inte bli avbruten under intervjun av 

hemmavarande barn såvida intervjupersonen valde att intervjun skulle genomföras i deras 

bostad.  

 

Till en början var det svårt att få till lämpliga tider eftersom dessa mammor redan har ett 

fullspäckat tidsschema vilket tydligt framgick under telefonsamtalen då vi försökte hitta 

lediga tider i kalendern. Men slutligen lyckades vi enas om några tider så att samtliga 

intervjuer blev inbokade. Två av intervjuerna skedde under dagtid hemma i min egen bostad 

och en av intervjuerna skedde i skolans lokaler under kvällstid. Samtliga intervjuer ägde rum 

inom fem dagar.   

 

Samtliga intervjuer påbörjades med att jag gav en kortfattad beskrivning av undersökningens 

syfte samt att jag berättade anledningen till användandet av bandspelare och dess betydelse 

för undersökningens reliabilitet och validitet. Intervjuerna skiljde sig något åt i sin karaktär 

men präglades av öppenhet och spontanitet. Samtliga intervjuer pågick i ca 35 minuter. Jag 

hade inga färdigskrivna frågor utan utgick helt och hållet från mina frågeområden som jag 

introducerade i lämplig ordning vartefter intervjupersonernas berättelser växte fram. Lareau 

(2000) skriver i sin essä att hon under sina intervjuer inte skrev några anteckningar utan att 

hon istället försökte ha någorlunda ögonkontakt med intervjupersonerna för att visa dem sitt 

intresse och för att få dem att känna sig bekväma. Det var något som jag fann intressant och 

som jag därför anammade. Innan avslutandet av varje intervju fick personerna själva 
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möjlighet att komma med eventuella tillägg eller övriga frågor som de ville ta upp. Enligt 

Thomsson (2002) så kan en intervjuundersökning vara både oroande, rolig, spännande, 

givande och nervös. Kvale (1997) bekräftar detta och menar att det i slutet av en 

intervjusituation kan råda en viss spänning vilket då kan underlättas genom att 

intervjupersonen får möjlighet att ställa egna frågor som denne har tänkt och funderat på 

under intervjun. Efter avslutad intervju ägnade jag mig några minuter åt att skriva ner de 

reflektioner som jag gjort under intervjun. Enligt Kvale (1997) kan denna information vara 

värdefull vid analysen av utskrifterna. Efter denna redogörelse för planering och 

genomförande av intervjuerna kommer jag nu att gå vidare med att beskriva hur bearbetning 

och analys av det empiriska materialet har utförts.  

3.3.4 Bearbetning och analys 

Enligt min beskrivning ovan så skrev jag i direkt anslutning till varje avslutad intervju 

kortfattat ner de reflektioner som jag gjort i samband med intervjuerna.  I relativt snar 

anslutning till avslutade intervjuer lyssnade jag igenom vad som sagts på banden och därefter 

skrev jag åter igen ner mina reflektioner. Samtliga inspelningar var av mycket god kvalitet 

vilket underlättade vid den efterföljande transkriberingen. Transkriberingen gjordes ordagrant 

med undantag från att jag tagit bort mina egna hm och mm. Därefter läste jag igenom mina 

utskrifter medan jag lyssnade på bandupptagningen för att se om jag hade gjort några 

eventuella missuppfattningar och för att säkra utskriftens reliabilitet. Utskrifter kan dock inte 

ses som några kopior utan är en tolkad konstruktion att användas som verktyg för vissa syften 

varvid det inte finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form som 

säkerställer dess validitet (Kvale 1997). För att göra redovisningen av intervjupersonernas 

berättelser så trovärdig som möjligt har jag valt att använda mig av många citat. Några av 

dessa har jag valt att omformulera eller koncentrera för att få en bättre förståelse för vad som 

sägs.  

 

Intervjun är en gemensam skapelse där två personer samtalar om ett ämne som är av 

gemensamt intresse. Det är därför viktigt att inte uppfatta intervjuerna som utskrifter utan som 

levande samtal. Kvale (1997) tar upp att det är betydelsefullt att fortsätta med ett samtal i sin 

analys. Dialogen blir istället med den text som skapats tillsammans med intervjupersonen som 

alternativ till intervjupersonen själv. Det finns olika sätt att genomföra intervjuanalyser på. 

Det sätt som jag har valt, ad hoc, är den vanligaste formen enligt Kvale (1997) då man 

använder sig av olika angreppssätt och tekniker för att skapa mening. För att hitta vissa 
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mönster och/eller teman har jag både läst och lyssnat till intervjuerna om och om igen, både i 

sin helhet och utvalda delar, för att kunna göra djupare tolkningar av specifika yttranden.  

 

Under hela arbetets gång har jag tagit hänsyn till olika etiska aspekter varvid jag nedan 

kommer att beskriva olika krav som Vetenskapsrådet har tagit fram.     

3.3.5 Etiska aspekter 

Eftersom forskning är betydelsefullt för både individens och samhällets utveckling är det 

viktigt att forskningen har hög kvalitet. Vetenskapsrådet (2003) har tagit fram 

forskningsetiska principer med syftet att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Dessa principer är riktlinjer avsedda att vägleda den enskilda 

forskaren vid planering av sitt projekt såväl som riktlinjer för etikkommitténs granskning. 

Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning, vilket 

Vetenskapsrådet (2003) benämner som individskyddskravet. Detta krav kan konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav på forskning nämligen informationskravet, samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de personer som berörs av studien noggrant ska ges 

information om undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst. (Vetenskapsrådet 2003). För att tillgodose detta krav skrev jag ett informationsbrev 

till intervjupersonerna där undersökningens syfte framgick samt intervjuförfarandet. Vid 

första telefonkontakten upprepades denna information samt att jag även berättade att 

deltagande i undersökningen är helt frivillig och sker på deltagarnas villkor vilket därmed 

uppfyller Vetenskapsrådets (2003) samtyckeskrav som innebär att deltagaren har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i en 

undersökning ska garanteras anonymitet och inte kunna identifieras av utomstående samt att 

de uppgifter som hämtas in ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan del av dem 

(Vetenskapsrådet 2003). Genom att upplysa intervjupersonerna om att intervjumaterialet 

kommer att förvaras säkert i min bostad, utom räckhåll för obehöriga, och att materialet 

eventuellt kommer att delges min handledare vid dess bearbetning, samt att personer och svar 

kommer att kodas, uppfylls kraven på konfidentialitet. Det sista kravet som tas upp av 

Vetenskapsrådet (2003) är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in om 

enskilda personer får endast användas till det ändamål som undersökningen syftar till. Detta 
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har intervjupersonerna informerats om samt att bandinspelningar och utskrifter kommer att 

raderas när uppsatsen är godkänd.  

 

I detta kapitel har jag redogjort för undersökningens tillvägagångssätt. Jag har beskrivit val av 

metod samt gett en beskrivning av intervjun som forskningsmetod. Jag har även gett en 

beskrivning av planering och tematisering av min intervjuguide samt gett en redovisning för 

urval av intervjupersoner. Därefter redovisade jag undersökningens upplägg och 

genomförande samt beskrev hur bearbetning och analys av det empiriska materialet har 

utförts. Avslutningsvis har jag berört de etiska aspekter som genomsyrar hela arbetet. I 

följande kapitel redovisas intervjupersonernas beskrivningar om sitt deltagande och 

engagemang i barnens skolgång.   

 



     23 

4. Några mammors beskrivningar av sitt deltagande och engagemang i 
 barnens fostran och utbildning 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för intervjupersonernas berättelser. Redogörelsen av 

nedanstående berättelser är strukturerad utifrån de frågeområden som presenterades tidigare 

(se 3.3) och som också bildade underlag för intervjuguiden. Jag har valt att redovisa varje 

berättelse för sig för att ge en tydligare bild över den enskildes beskrivningar. Jag kommer att 

ge kommentarer till de enskilda berättelserna samt ställa dessa i relation till begreppet 

genushabitus. Jag kommer även att fördjupa denna analys genom att ställa mammornas 

berättelser i relation till varandra, till tidigare forskning samt till begreppet genushabitus. 

 

I redovisningen av berättelserna nedan har jag valt att benämna mig själv som I 

(=intervjuaren) medan intervjupersonerna har fått fiktiva namn för att säkra deras anonymitet. 

Då intervjupersonerna nämner familjemedlemmars namn har jag istället ändrat dessa till 

mannen, sambon, sonen, den yngsta osv.  

4.1 Monikas berättelse 

Monika är 45 år och hon lever tillsammans med sin man som också är 45 år. De har två 

döttrar som är 9 respektive 8 år samt en son som är 8 år. Familjen bor i en villa med 

gångavstånd till skolan.  

 
Utbildning och yrke 

Monika har ingen gymnasie- eller yrkesutbildning utan hon har gått nioårig grundskola och 

berättar att hon tycker att hon har lyckats bra ändå i arbetslivet trots att hon har låg utbildning.  

 
Jag har bara gått nian. Jag började gymnasiet men jag ville inte gå i skolan för jag var så 
otroligt skoltrött. Jag skötte väl inte nian så där ypperligt bra heller. Mamma och dom sa 
att jag inte var tvungen att fortsätta skolan. Det var ju skillnad då eftersom det vimlade 
med jobb. Det var ju bara att välja i stort sett, nästan i varje fall. Så mamma sa att så länge 
jag hade ett jobb så var jag inte tvungen att gå i skolan. Och det har gått jättebra. Jag har 
inte varit arbetslös en enda vecka sen dess. 

 

Jag tolkar hennes svar som att hon inte hade något större utbildningskrav på sig hemifrån. 

Hon berättar vidare att hon arbetar ca 70 % som försäljare på ett grossistföretag med 

varierande arbetstider. 

 
Jag arbetar ju främst dagtid. Men för att jag ska få lite mer ledigt i veckorna så går jag in och 
jobbar fyra timmar var fjärde lördag. Jag har valt att jobba så för det är väldigt flexibelt och 
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skönt. Men jag har ju ändå fasta arbetstider. Jag arbetar kl: 8-15 och så är jag ledig en dag i 
veckan, vilket är jätteskönt. Då brukar jag säga att jag ägnar mig åt livskvalitet. 

 

Att kunna styra över sin arbetssituation tycks vara betydelsefullt för Monika. Det framgår dels 

i svaret ovan men även då hon berättar att hon och hennes man under en kort period, när 

barnen var riktigt små, arbetade vardera 50 %.  Sedan flera år tillbaks så arbetar dock hennes 

man heltid.  

 
Förberedelser inför skoldagen 

För att få en bild över hur familjen förbereder skoldagen bad jag Monika att beskriva hur en 

vanlig dag ser ur från det att de går upp på morgonen och fick följande berättelse: 

 

Ja, någon av oss väcker ju barnen. Oftast går nog jag in och väcker tjejerna och pappa går in 
och väcker lillebror. Sen går jag ner och duschar medan min man börjar med frukosten.  
Och sen när jag är klar har ju oftast tjejerna gått upp och håller på att göra sig i ordning i 
badrummet. Då brukar de vilja att jag hjälper dem att sätta upp håret. Ja, sen äter vi väl 
frukost och gör oss i ordning för att komma iväg. 

 

Monika tycker att hon och hennes man samarbetar kring barnen på morgonen men även att 

barnen sköter sig mycket själva. Hon menar vidare att om man ser till att gå upp i tid på 

morgonen så flyter det mesta på friktionsfritt. Men hon säger även: 

 

Går jag upp en kvart för sent, då, ja då blir det ju lika sent för dom då. 

 

vilket ändå tyder på att en stor del av ansvaret för förberedelserna inför skoldagen vilar på 

Monika. Även om barnen inte är så stora så anser Monika att det är viktigt att de börjar klara 

sig mer själva samt att de får ta mer och mer ansvar. Hon började med detta redan när de var 

riktigt små: 

 
Jag kommer ihåg att när jag väntade tvillingarna så fick jag råd av en mamma, tre sådana där 
jättebra råd som jag gärna förmedlar. Och det kanske inte bara gäller tvillingar utan när man 
har barn tätt. Lär dom att klä på sig själva, lär dom att äta själva och lär dom att somna själva. 
Och det lyssnade jag på. Ja, och det vet jag ju att på dagis, där sa de att… (paus) det var så 
otroligt då dom skulle gå ut, barnen tog fram overallerna och… Ja, vi satt ju hemma och 
övade med det där. Vi slängde fram overallerna på golvet, dom var inte ens två år, men de 
fixade ju det. Jag tror att det är bra att bygga vidare på det nu också. För det är ju skillnad när 
man har ett barn, när man ska packa en gympapåse. Nu är det ju tre av allting jämt, så att… 

 

Monika berättar vidare att hon försöker få barnen till att ta ett ökat ansvar då det gäller att få 

med sig rätt saker till skolan. För att familjen ska komma ihåg vad som händer varje dag har 

hon gjort i ordning en whiteboardtavla som sitter vid entrén med allehanda information. Då 

jag frågade henne om vem som ansvarar för tavlan fick jag följande svar: 
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Allt står ju redan, den är ju kontinuerlig liksom. Men det är ju jag som har skrivit den. 
Sen…(paus) kanske det var min mans idé, i och för sig. Men informationen på tavlan, det är 
ju ingenting man ändrar så där mycket på. Men det är klart, jag håller väl kanske mer ordning 
på att biblioteksböckerna är med till skolan. Jag har ju det där i huvudet liksom… Men jag ska 
inte säga det heller, han säger nog till han också. Men, jag håller väl kanske lite mer ordning 
på det. Så är det nog. 

 

Hennes svar tyder på att hon är den av föräldrarna som har mest ordning på vad som sker 

under veckan och vad barnen därmed behöver få med sig till skolan. Hon berättar vidare att 

när barnen känner sig färdiga på morgonen så går de själva till skolan dels för att de tycker att 

det är kul och dels för att de inte vill vänta på att föräldrarna ska bli klara.   

 
När skolan är slut för dagen 

Monika berättar att barnen går på fritids alla dagar utom den dagen som hon har sin lediga dag 

för då går barnen direkt hem efter avslutad skoldag. Oftast så hämtar hon barnen på fritids och 

då träffar hon fritidspersonalen som hon växlar några ord med. När de kommer hem så vill 

barnen oftast göra läxan direkt.   

 
Ja, otroligt alltså att de tar ansvaret själva. Och det hoppas man ju… för det vet jag ju i ettan, 
då sa barnen ”Ja, vi har läxa och liksom, nu ska vi göra läxan” och då sa jag ”Ja, men jag ska 
bara sätta på potatisen”, men då sa barnen ”Nej, nu”. Jätteivriga var dom, men de är, de är 
väldigt noga med läxan. Speciellt de små som går i tvåan.  
 
 

Barnen tycks själva känna ett stort intresse för läxan och är angelägna om att få den 

gjord. Men det framgår även att det inte alltid är så lätt. Monika försöker ibland att 

stilla deras iver för att hon inte anser att de behöver göra läxan omgående: 

 
Ja, och de blir väldigt bekymrade om, nu har vi glömt eller ja om man, liksom dom kan ju 
börja på måndagen med läxan, men då säger jag ”Du ska ju inte lämna in den förrän på 
fredag”. Men de vill gärna göra den nu, så att, ja det gör dom (tar ansvar). 
 

 
Hon är även medveten om att det är bäst att läxan görs direkt efter avslutad skoldag 

 
Ja, och det har vi ju också liksom, det går ju inte att börja med läxan när klockan är halv åtta. 
Det har vi ju pratat om också, i och för sig, Och, nej men man hittar dom här stunderna i och 
med att dom har mycket aktiviteter på fritiden. Läxor går ju först naturligtvis. 
 

 
Barnen i familjen har ett fullspäckat schema då det gäller fritidsaktiviteter. De båda flickorna 

tränar idrott totalt fyra gånger i veckan, konståkning, gymnastik och innebandy. Pojken tränar 

fotboll en gång i veckan. Familjen har delat upp det så att Monika ansvarar för flickornas 

aktiviteter medan pappan sköter pojkens.  
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Ja, jag tar ju tjejerna och han tar killen. Så har det blivit mest då. Sen är det ju så att tjejernas 
idrott tar ju mera tid eftersom de tränar fyra dagar i veckan. Men utav praktiska skäl, för jag 
vill det, för jag sitter med i styrelsen. Och då kan man uträtta lite jobb när man är den här 
timman där nere då. Oh, ja, det är information som ska ut till föräldrar och det är lite, så att 
så är det, det vill jag. Säger jag att, nej du får åka (till mannen) för jag har mycket att göra, 
då åker han.  

 

Att dela upp ansvaret för aktiviteterna mellan föräldrarna på detta sätt leder till en ojämn 

fördelning men jag tolkar det som att Monika anser att det är hennes eget val eftersom hon 

även säger att om hon inte har tid att åka så skickar hon iväg sin man istället. Förutom att 

mamman har det övergripande ansvaret för barnens fritidsaktiviteter så arbetar hon även 

ideellt i en av de idrottsföreningar som flickorna tillhör. Istället för att sköta delar av det 

ideella arbetet hemma så väljer hon att göra det medan hon ändå skjutsar barnen till och från 

träningen. Hon berättar även att hon ibland passar på att veckohandla medan barnen tränar. 

Mycket av Monikas lediga tid, dvs. den tid då hon inte förvärvsarbetar, går åt till att sköta 

barnen och hushållet.  

 
Kontakter med skolan 

Utöver dagliga rutiner så pratade vi en del om olika kontakter som föräldrar har med skolan. 

Utvecklingssamtal sker vanligtvis en gång per termin och på frågan om föräldrarna går 

gemensamt på utvecklingssamtalen berättar Monika följande: 

 
Ja, det varierar ju. Lite beroende på, eftersom ja, antingen måste kanske någon var hemma, 
det beror lite på vad det är för tider. Är det sent då vill de ju inte vara själva hemma, utan då 
får ju någon vara hemma då. På dagis gick vi nog mer bägge två, utan nu är det nog bara, 
oftast är det nog jag som går då. Med det har ju också varierat. Men mest kanske det är jag. 
 

 
Vid föräldramöten så säger Monika att de oftast brukar alternera vem av dem som går. Hon 

berättar vidare att hon brukar vara med i skolan ibland. Med det brukar däremot inte pappa 

vara. Hon berättar dock att det är hennes arbetstider som avgör om hon kan vara med i skolan 

eller inte och hon tänker då främst på sin lediga dag. Tidigare berättade hon att hon under sin 

lediga dag ägnade sig åt ”livskvalitet” som dock får en annan karaktär i följande beskrivning:  

 
Inte pappa, speciellt, nej det är han ju inte. Jag kan ju vara med emellan åt, i och med att jag 
är ledig en dag i veckan. Och man plågas ju lite i och med dåligt samvete att, då vill ju jag 
försöka att fixa och dona hemma, det här vardagliga, det är ju därför jag är ledig för att jag 
sen ska kunna ha skön helg med mina, med min familj då. Men, samtidigt så är det ju en dag 
som man verkligen kan vara med i skolan då och kolla. Och det har jag faktiskt, det har jag 
varit några gånger, både ja dels på dagis, förskolan, och nu. Och det är ju jätteroligt. Det är 
ju roligare att vara med nu än på dagis. Så att, men jag kan ju inte säga att det är ofta. Ett par 
gånger per termin kanske, det blir ju inte mer. 
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Hennes lediga dag är visserligen en ledig dag från arbetet men det upptas istället av oavlönat 

arbete i hemmet. Monika upplever att de alltid känner sig välkomna till skolan och att skolan 

har ett öppet och välkomnande klimat. Kontakten med klasslärarna beskrivs som positiv men 

hon saknar den dagliga kontakten med dem. På fritids möter hon mest fritidspersonalen 

eftersom klasslärarna sällan jobbar där.  

 
Nej, det blir ju inte det (att man har daglig kontakt med läraren). Och det tänker man ju på så 
där ibland. Det beror ju på som sagt hur de jobbar. Den ena, som har mina yngre barn i tvåan, 
deras fröken träffar jag ju oftare eftersom, jag tror att hon jobbar mer på fritids då. Hon som 
går i trean, hennes fröken är ju aldrig på fritids, henne ser jag, ja, henne ser man ju inte alltså, 
det blir ju så. Hon har ju sagt, hon har ju sagt många gånger, Ni får jättegärna ringa – det är 
aldrig någon som ringer på kvällen – ni får så gärna ringa, men liksom, nej… 
 

 
Hon berättar vidare att så länge hon inte hör något från läraren så utgår hon från att allt 

fungerar bra. En annan form av kontakt med skolan sker via veckobrev från klassläraren till 

föräldrarna. Monika har valt att få dem i pappersform (kan även fås via e-post) och menar att 

det kan vara ett bra sätt för barnen att öva på att hålla reda på papper. Oftast så läser hon 

brevet högt för barnen när de kommit hem. Jag frågade även om pappan brukar läsa 

veckobrevet. 

 
Vi läser, ja, jag läser nog först sen lägger jag ju fram det och oftast så läser nog min man det. 
Jo, det tror jag. Och så pratade vi faktiskt om det just igår, att det är nog så att man har väl 
olika uppdelningar och just att, jag menar att jag håller ju inte reda på när bilen ska besiktigas, 
ja det här klassiska, det är ju så liksom. Och jag har inget emot, jag är ingen sån där ”kvinno-
saks-kvinna”, jag menar, jag är tacksam för att han tvättar bilen och håller reda på när bilen 
ska besiktigas, fixar så att det sitter vinterdäck på, ja, så. Och sen har jag koll på när det är 
utflykter och skogen och allt det här då med, jo men så är det. Det blir en naturlig uppdelning. 
 
 

Monikas svar tyder på att hon och hennes man har reflekterat över att de har en särskild 

uppdelning mellan sig gällande olika ansvarsområden samt att Monika även finner att en 

traditionell könsrollsfördelning är något som hon upplever naturligt.  

 
Ansvar för barnen då de inte är i skolan 

När barnen är sjuka brukar Monika få hjälp av sin mamma med barnpassningen. Även 

barnens farmor brukar hjälpa till. Båda är pensionärer och kan lätt hoppa in och stötta 

familjen när det behövs vilket underlättar för Monika.  

 

När skolan har studiedagar och fritids har stängt så brukar hon planera om sin lediga dag för 

att istället kunna vara hemma och ta hand om barnen.  
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Vi säger att det är en stängd dag på fritids, vi säger att det är en torsdag. Då byter jag dag. 
Normalt är ju jag ledig på tisdagar, det har med barnens träningar att göra. Men det spelar 
inte mig någon roll vilken dag jag är ledig, så min lediga dag flyttar jag från säsong till 
säsong, beroende på hur deras träningsschema ser ut. Men som sagt, är det då stängt en 
torsdag så byter jag och jobbar tisdagen istället. Eftersom jag inte har några schemalagda 
pass i någon kassa eller så, så spelar det liksom ingen roll. Så då löser vi det ändå. Och sen 
ja, höstlov, samma sak där, men ibland så vill de ju gå på fritids. Som nu sist på höstlovet då 
fick de välja. Då ville dom vara lediga Ja, då var jag ledig en dag för jag hade lite gammal 
semester. Så då tog jag ledigt på måndagen. Sen är jag ju ledig tisdagen normalt, så då var 
de ju hemma både måndag och tisdag. Sen så gick de på fritids onsdag, torsdag och fredag. 
Så ibland kan de välja lite, eller åka till farmor eller mormor. 

 

Svaret tyder även på att då Monika inte har möjlighet att omfördela sin arbetstid så är det 

mormor eller farmor som rycker in eller att barnen få gå på fritids. Monikas man har därmed 

ingen del i omsorgen om barnen då skolan har stängt eller då de är sjuka.   

 

Minnen från sin egen skolgång 

Jag bad Monika att tänka på sitt eget engagemang i sina barns fostran och utbildning för att 

sedan jämföra det med sina egna föräldrars engagemang under hennes uppväxttid. Hon säger 

att hon inte minns särskilt mycket gällande föräldrarnas engagemang. Hon minns att hennes 

mamma följde med henne den dagen då det var upprop i första och andra klass samt att hon 

gick på föräldramöten. Något minne av att föräldrarna ibland besökte skolan har hon inte. 

Däremot så säger Monika att hennes mamma var noga med att hon gjorde läxorna. 

 
Ja, min mamma jobbade ju inte. Hon började jobba när jag var 18 år och flyttade hemifrån. 
Nej, men det var ju liksom, ja man kom hem. Det luktade nybakade bullar vet du, och man 
satte sig vid köksbordet och smaskade lite. Då tog man ju fram böckerna. Då satt man vid 
köksbordet och höll på och pula med dom då, jag har en äldre bror också och han kom hem 
senare, sen gjorde man ju läxorna där vid köksbordet. Mm, det gjorde vi ju. Det är ju kanske 
vad mina barn gör idag. Det är det ju faktiskt. Fast jag hämtar dem, dom går ju inte hem. 

 

Monikas mamma var hemmafru och fanns alltid hemma när hon och brodern kom från skolan 

vilket Monika ser likheter med gällande sin egen situation med sina barn. 

4.1.1 Kommentarer till Monikas berättelse – utmana eller bevara genushabitus? 

Som det framgår av Monikas berättelse så är hon en mamma som lägger ner stor del av den 

tid som hon inte förvärvsarbetar på sina barn samt att hon är den av föräldrarna som har störst 

ansvar för barnens fostran och utbildning. Hon är engagerad både i barnens skolgång samt i 

deras fritidsaktiviteter. Monikas berättelse visar på flera olika sätt att hon finner det naturligt 

att hon som mamma tar det största ansvaret för barnen och hemmet. Anledningen till detta är 

enligt min mening att hon själv har växt upp under liknande förhållanden där mamman var 

den förälder som tog det primära ansvaret för familjen eftersom hon var hemmafru. Monikas 
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berättelse om anledningen till varför hon arbetar 70 % samt varför hon ändrar i sitt 

arbetsschema för att få tiden att gå ihop tyder på att det faller sig naturligt för Monika att 

handla på det sättet. Även Monikas eget uttalande gällande att hon ser arbetsfördelningen 

mellan henne och mannen som något naturligt bekräftar enligt min mening att Monikas egna 

erfarenheter från uppväxttiden är av stor betydelse för sättet hon engagerar sig och deltar i 

sina barns fostran och utbildning.  

 

Det framgår även i Monikas berättelse att hon inte har någon nära eller vardaglig kontakt med 

klassläraren och så länge hon inte hör något från läraren så utgår hon från att allt fungerar som 

det ska. Monika uttalar sig även om att hon egentligen skulle kunna vara mer engagerad i 

skolan tack vare hennes arbetsschema men att hon då plågas av dåligt samvete eftersom denna 

tid ska ägnas till att sköta det vardagliga i hemmet. Enligt min tolkning så faller det sig inte 

naturligt för Monika att ta initiativ till en närmre och tätare relation med läraren vilket kan 

förstås utifrån hennes egen erfarenhet där hennes föräldrar inte var särskilt framträdande i 

relationen med skolan.  

 

I flera av Monikas uttalande visar hon på vikten av att barnen tidigt får lära sig att ta ansvar 

för olika saker. Enligt min mening handlar det både om att Monika är mån om att barnen ska 

klara sig väl här i livet och att hon försöker hjälpa dem genom att låta dem ta ett utökat ansvar 

med stigande ålder men det handlar också om att frigöra tid för Monika. Stor del av Monikas 

lediga tid, dvs. den tid då hon inte förvärvsarbetar, handlar främst om kollektiv tid där barnen 

är dem som står i fokus eller tid som nyttjas till att sköta hushållet. Något större utrymme för 

ledig tid finns därmed inte. Mycket av det som framgår i Monikas berättelse handlar om ett 

bevarande av genushabitus. 

4.2 Sonjas berättelse 

Sonja är 34 år och lever tillsammans med sin sambo som är 39 år samt sönerna som är 10 

respektive 8 år. De bor i villa med cykelavstånd till skolan.  

 
Utbildning och yrke 

Sonja har gått 2-årig ekonomisk linje och att hon har läst in det tredje året på Komvux. 

Hennes sambo har gymnasieutbildning samt 1,5-årig IT-utbildning och arbetar som IT-

tekniker. Sonja arbetar som butikssäljare, 80 %, med varierade arbetstider.  
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Jag har schemalagd arbetstid. Vanligast börjar jag vid nio och arbetar till tre eller fem. 
Ibland börjar jag vid tolv och då jobbar jag till åtta på kvällen. Sen så jobbar jag ju helger 
också. 

 

Förberedelser inför skoldagen 

Jag bad Sonja att beskriva hur en vanlig morgon ser ut hemma hos dem och hon berättar att 

hon alltid är hemma själv med barnen på morgonen.  

 
Mm, den är ju stressig. Min sambo jobbar för tillfället ett par mil utanför staden så han åker 
hemifrån vid sju. Ja, så han är i stort sett ur huset innan vi andra går upp. Men jag går upp 
vid tjugo i sju och börjar med att ta en dusch. Sen väcker jag barnen vid en sådär kvart tio i 
sju. Den äldsta går ju upp ur sängen när han ska, men (skrattar), men den andra får vi väl 
upp en så där kvart över sju. (skrattar) Sen är det ju dags att äta frukost och då har oftast den 
äldsta, redan hunnit med att äta. Och då äter ju den yngsta och jag tillsammans. Sen följer 
jag dem till skolan. 
 

 
Sonja försöker få barnen att ta ett större ansvar för att de ska få med sig rätt saker till skolan. 

Något som inte är så lätt alla gånger. 

 
Ja, vi… nu har jag nog börjat släppt lite så att de får sköta det själva. Att de har kollen själva 
vilka dagar de har gympa och sen påminner ju jag, 99,9 %, den dagen vi ska iväg att ”Har ni 
med er det?”. 
 
 

Eftersom Sonja är den av föräldrarna som är hemma på morgonen med barnen kan det tyckas 

vara självklart att hon är den som påminner barnen. Men Sonja berättar vidare att oftast 

försöker hon se till att skolväskan redan är färdigpackad kvällen innan men då finns även 

barnens pappa hemma. Sonja berättar vidare att hon följer barnen till skolan varje morgon. 

Sin yngsta son följer hon med till klassrummet medan den äldsta inte alltid vill att hon ska gå 

med. Hon berättar även att han tycker att han börjar bli stor och att han därför ibland cyklar i 

förväg till skolan. 

 
Jag följer dem alltid till skolan, åtminstone den yngsta. Det är ju inte alltid den äldsta vill att 
jag ska gå med till klassrummet. Antingen cyklar vi eller åker bil. Och så brukar jag stanna 
kvar till skolan börjar och då träffar jag ju läraren och växlar några ord med henne. 
 

 
Sonja tycker att det är viktigt att träffa läraren ofta även om man bara växlar några få ord.  

 
[…] och ibland lider jag lite med dom barn som åker skolbuss vars föräldrarna aldrig är på 
skolan. För man får en väldigt bra kontakt, det här liksom när man är med och lämnar och 
hämtar. Hur länge jag nu får följa med barnen och göra det? (Fniss). 
 
 

Hon tycker att de små vardagliga mötena gör det lättare för henne att ta kontakt med 

klassläraren. 
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När skolan är slut för dagen 

Familjens äldsta son går hem själv efter skolan medan den yngsta går på fritids. Eftersom 

Sonjas arbetstider skiftar en del så varierar det vem av föräldrarna som hämtar på fritids. När 

det gäller läxor så säger Sonja att de försöker få den äldsta sonen att börja med läxorna direkt 

när han kommer hem vilket inte alltid är så lätt. 

 
Han är hemma själv, ja, han kommer hem halv tre alla dagar i veckan. Slutar tio över två. 
Och dom läxor, lite engelska glosor och så där, det brukar han, vi försöker ju nu eftersom 
han sportar ganska mycket, så han brukar vi försöka att han ska ha liksom jobbat med 
dom… innan på dagen, ja. Ibland fungerar det, ibland fungerar det inte. Mm, ja (skratt). Och 
matte lika så, med uppgifterna, det är lika där, ibland fungerar det ibland fungerar det inte. 
 
 

Sonja berättar att den äldsta sonen har svårigheter med matematik men att de tillsammans 

med läraren har kommit fram till att han ska få arbeta till musik som han lyssnar på i MP3-

spelare. Hon upplever att det har fungerat bättre då samt att han har lättare för att komma 

igång med läxor och att det blir mindre tjat därhemma. Han sitter helst själv inne på sitt rum 

och gör läxorna i lugn och ro. Med den yngsta sonens läxor går det lite enklare. Sonja berättar 

att han är intresserad av skolarbete och att han har det lite lättare för sig. 

 
Ja, han är ju mer för att han ska göra den (läxan) direkt när han får den. Han behöver vi inte 
tjata på (skratt). Så han är jätteduktig. Han tar fram den det första han gör. Det märker man 
att han fortfarande är mindre.  
 

 
Den yngsta sonen gör alltid sina läxor i köket eftersom han vill vara där resten av familjen är. 

Det varierar vem av föräldrarna som hjälper honom med läxan. Oftast är det den förälder som 

har hämtat honom på fritids. Den äldsta sonen förhör någon av föräldrarna senare på kvällen. 

Hon berättar även att barnen läser varje kväll.   

 
Ja, nu är det ju mest själva. Nu har även den yngsta kommit på hur det fungerar med 
kapitelböcker, så han, ja, han tar nog ett par sidor på kvällen. Nu har vi en sån där ”läs en 
kvart om dagen” så att nu hinns det inte riktigt med känner jag.  

 

”Läs en kvart om dagen” innebär att barnen under en viss period har fått i läxa att läsa 15 

minuter om dagen högt för en vuxen. Sonja berättar att det även har hänt att de har fått läsa 

för varandra. 

 
[…] Han har ju även fått läst för storebror någon gång, så att det… […] Ja, det började de 
med i våras. Att de kom på själva liksom, när de såg hur vi for som skållade råttor. 
 

 
Utöver läxor så ägnar sig barnen även åt en del sportaktiviteter på fritiden. Den äldsta har tre 

olika sportaktiviteter, fotboll, innebandy och golf medan den yngsta har två, fotboll och 
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innebandy vilket gör att det blir en del skjutsning. Sonja berättar att det främst är hennes 

sambo som sköter pojkarnas aktiviteter dels för att han är med som tränare för en av sporterna 

och dels för att den andra aktiviteten ligger på en eftermiddag/kväll då hon alltid arbetar.  

 
Kontakter med skolan 

Sonja berättar att hon tycker att skolan är mycket välkomnade och att hennes relation till 

skolans personal är positiv. Hon känner att de blir tagna på allvar och att lärarna är duktiga på 

att lyssna till föräldrarnas åsikter. Hon berättar att hon ofta är med i skolan både kortare och 

längre stunder. 

 
Jag har varit med ganska mycket i skolan faktiskt. Men det är ju för att jag har varierande 
arbetstider. Och ofta, det jag har gjort, vad ska man säga, sista året kan man väl säga, eller 
sista, ja, sen förra läsåret om man säger då, då har jag varit med en timma här och där. Jag 
har kanske inte varit med hela förmiddagen utan jag har varit med när jag har lämnat på 
morgonen så har jag varit med till tiorasten eller ja, som nu när det har varit långdagar, då 
har jag kommit dit tolv och varit med till två. Lite så. Det tycker jag har varit bättre…än att 
vara med hela dagen, för då liksom, och sen har det varit oanmälda besök också.  

 

Däremot har inte pappa varit med lika mycket i skolan. Hon berättar att han har varit med 

under en heldag och att han då var med halva dagen med den ena sonen och den andra halvan 

av dagen med den andra sonen. De övriga kontakterna med skolan som föräldrarna har sköts 

främst av Sonja. Hon berättar att det numera oftast är hon som går på utvecklingssamtalen 

men att de tidigare även har gått båda två. Anledningen är enligt Sonja den att barnens pappa 

arbetar några mil utanför staden och att han därför har svårt att komma ifrån.  

 
Sonja: Tidigare har vi nog varit, varannan gång har jag gått själv och varannan gång har vi 

gått båda. Men jag har varit med på, jag tror alla utom ett, under hela perioden.  
 
I:  Och varför har inte han gått själv? Du har alltid varit med då han har gått?  
 
Sonja: Jag har ju ofta tagit det när jag är ledig så här eller börjar, ja slutar tidigt eller, så 

det har liksom funnit sig… för när man får de här tiderna så är det ju inte 
jättemånga som är kvällstid. Han har ju haft lite bökigare med att kunna ta ut ledig 
tid i komp och så, utan… 

 
I:  Så man kan säga att du har bokat tid då du kan? Och om han kan, då följer han 

med? 
 
Sonja: Ja. Så är det nog. 
 

 
Även på föräldramöten är det oftast Sonja som går. Eftersom Sonja berättade att hon bokade 

tid för utvecklingssamtalen när det passade henne så fann jag det intressant att ta reda på om  
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det är hon själv som tar initiativet till att hon främst ska vara den av föräldrarna som går på  

föräldramöten i skolan. 

 
I:  Är det ditt eget val att du vill gå eller? 
 
Sonja:  Ja, det är det. Jag är nyfiken och vill höra och… (skratt). 
 

 
Sonja berättar att hon även är engagerad i skolrådet och att hon sitter med som 

klassrepresentant för den yngsta sonens klass. 

 
Ansvar för barnen då de inte är i skolan 

Vid studiedagar, då skolan är helt stängd, så är det Sonja som stannar hemma med barnen 

eller också så är barnen hos sin mormor och morfar. 

 
Sonja: Ja, jag brukar planera mina, byta mina lediga dagar så att jag lägger dem på 

studiedagar i den mån det går, det är ju inte alltid. Sen är det, har det varit mycket 
att dom har varit hos mina föräldrar den dagen. Min sambo har inte behövt tagit 
ledigt just någon, tror jag. Ja… 

 
I:  Övriga lovdagar och så där då? 
 
Sonja:  Då är det lite pussel. Nu har jag ju, i och med att den äldsta då har slutat på vanligt 

fritids, så han, vi har ju lovfritidsplats till honom. Men han har fått gått ungefär 
hälften av lovdagarna på fritids och sen likadant där så har jag kanske lagt någon 
ledig dag, eller ändrat schema lite. 

 
 
För att få ihop tillvaron så blir det en del pusslande med tider för Sonjas del. Även då barnen 

är sjuka är det främst Sonja som ansvarar för barnen även om pappan till viss del är delaktig. 

 
(Vi är hemma) varannan dag. Oftast om, oftast märker man ju att de är sjuka på morgonen, 
det är ju inte alltid man upptäcker det redan på kvällen, då blir det ju oftast jag som är 
hemma i och med jag är den som är kvar på morgonen och väcker dem och så. Att jag tar 
första dagen, men, hälften-hälften. Sen har jag hjälp av mina föräldrar som är pensionärer nu 
då. Så dom tar ofta… kanske en stund eller en eftermiddag eller en… 
 

 
Av Sonjas berättelse ovan framgår det att familjen har en del stöttning av mormor och morfar 

både då barnen är sjuka eller när skolan har stängt. Däremot så berörs inte Sonjas sambo 

nämnvärt av dessa förändringar.  

 
Minnen från sin egen skolgång 

Jag frågade Sonja om hon kan se likheter eller skillnader i sitt engagemang i barnens fostran 

och utbildning med sina egna föräldrars engagemang och det gör hon.  
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Ja, likheter. Ja, det är stora likheter där. Jag ser liksom mig i mina föräldrar och så ser jag 
lite av min sambo i sina föräldrar, som han berättar hur han hade det. Mina föräldrar var 
väldigt mycket med i skolan. Nu är min pappa själv lärare. Så liksom… 
 

 
Hon berättar vidare att det för hennes del var naturligt att hennes pappa var med och 

engagerade sig dels för att han själv var lärare och dels för att han arbetade på samma skola 

som hon själv gick i. Hennes mamma var också engagerad i skolan. Hon har 

folkskoleutbildning och var hemmafru till Sonja fyllde 8 år för att sedan börja arbeta på 

halvtid.   

 
[…]…mamma var hemma till jag var åtta år. Och sen så jobbade hon halvtid så det var ju 
också att hon hoppade in på skolan ibland då när det var något, dom bodde nära. 
[…[ ja, jag har ju aldrig gått på något fritids eller dagis, när jag kom hem fanns hon oftast 
hemma eller att hon kom hem efter någon timme, ja, hon jobbade inte längre än till tre på 
dagarna. 
 

 
Sonja berättar vidare att både hennes mamma och pappa var engagerade i hennes läxor men 

att när hon blev äldre så var det främst hennes pappa. 

4.2.1 Kommentarer till Sonjas berättelse – utmana eller bevara genushabitus? 

Ansvarsfördelningen mellan dessa föräldrar styrs främst av de arbetsförhållanden som råder. 

Med tanke på att Sonja arbetar deltid blir hon den av föräldrarna som tar det yttersta ansvaret. 

Däremot så tolkar jag Sonjas uttalanden som att föräldrarna till stor del försöker att dela på 

ansvaret för barnen. Sonjas berättelse visar på flera olika sätt att hon är mycket angelägen om 

att skapa en god relation till skolan. Förutom att se till att hon har en daglig kontakt med 

klassläraren ser hon även till att besöka skolan vid flera tillfällen. Enligt henne själv så har 

hon arbetstider som tillåter detta men enligt min mening så handlar det även om att det finns 

ett tydligt utpräglat intresse från Sonjas sida. Detta intresse visar sig även genom att hon 

förutom att vara den av föräldrarna som mestadels går på både utvecklingssamtal och 

föräldramöten även har valt att engagera sig mer i relationen till skolan genom att vara 

klassens representant i skolrådet. Sonjas egen uppväxt är präglad av två föräldrar som har 

varit mycket aktiva i hennes utbildning vilket tyder på att de har förmedlat en bild av att 

utbildning är något betydelsefullt. Hennes pappa hade en framträdande roll i Sonjas skolgång 

vilket hon själv finner naturligt med tanke på att han var lärare. Med tanke på Sonjas 

uppväxtförhållande är det inte särskilt förvånansvärt att det faller sig naturligt för henne att 

visa ett stort intresse av att engagera sig i barnens skolgång. Sonjas sätt att engagera sig i 

barnens fostran och utbildning handlar om att bevara genushabitus. 
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4.3 Annas berättelse 
Anna är 36 år och lever tillsammans med sin man som är 39 år samt en son som är 8 år och en 

dotter som är 4 år. De bor i villa med gångavstånd till skolan.  

 
Utbildning och yrke 

Anna har en akademisk utbildning och har gått informatörslinjen på Högskolan. För några 

månader sedan påbörjade hon en ny tjänst som informatör och hon arbetar 75 %. Annas 

arbetstider varierar en del vilket främst styrs av hennes arbetssituation. 

 
Jag jobbar fem dagar i veckan men det är svårt att säga när jag slutar på dagarna. Det beror 
helt och hållet på hur arbetssituationen ser ut. Men jag jobbar alltid kortare dagar på 
fredagarna. 
 

 
Annas man har även han en akademisk utbildning och han arbetar heltid som ingenjör. 
 

Förberedelser inför skoldagen 

Jag bad Anna att beskriva hur en vanlig dag ser ut hemma hos dem samt berätta om vem i 

familjen som oftast ansvarar för vad.  

 
Väckarklockan ringer och då går pappa upp vid sex. Sen pratar han igång oss andra och jag 
går upp vid halvsju. Sen hjälps vi åt att få upp barnen och klär oss och så. Min son hjälper 
till att duka fram frukosten och sen så äter vi. Barnen brukar sitta en stund framför tv´n när 
det har ätit klart och sen är det iväg till skolan och arbetet. 
 

 
Annas svar tyder på att föräldrarna har en jämställd ansvarsfördelning mellan sig på 

morgonen vilket även avspeglar sig i att sonen är med och ordnar med frukosten. Skolväskan 

försöker de få sonen att packa själv. Tidigare har det främst varit Anna som har ansvarat för 

detta men efter att hon har bytt arbete så delar föräldrarna mer på det ansvaret. Hon berättar 

vidare att sonen oftast går tillsammans med en kompis till skolan medan de naturligtvis följer 

sin fyraåring till dagmamman.  

 
När skolan är slut för dagen 
Eftersom Anna arbetar deltid så är det oftast hon som hämtar barnen efter avslutad skoldag. 

Läxorna görs mestadels senare på kvällen då hela familjen finns hemma och föräldrarna delar 

på ansvaret gällande läxläsning.  

 
Anna:  Där hjälps vi åt. Han har ju läsläxa och matteläxa. Just nu är de inne i en läsperiod 

som heter ”En kvart om dagen”. Så nu sitter han nog och läser en kvart därhemma 
med pappa. Sen ligger han lite efter där, så han ska läsa en kvart till… 

 
I:  …när du också kommit hem…(skratt) 
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Anna:  (skratt)…när jag kommer hem. Nej, men, där är det väl vi som skjuter på honom att 

han ska….. nu måste vi göra det här. Fast han, ibland så, har han också det där att 
han påminner oss om att nu måste vi sätta oss mamma och göra det här…. Vi 
brukar ta det efter kvällsmaten. Så vi äter ungefär vid sex halv sju. 

 
 
Anna berättar vidare att de ofta läser både för och med barnen även då de inte har ”läs en 

kvart om dagen”. Hon beskriver sig själv som en bokmal och av hennes berättelse så framgår 

det att hon anser att läsning är ett viktigt moment. 

 
Anna:  Vi läser ofta för honom. Han har inte kommit in i det här riktigt, det här att, lugn 

och ro och läsa. Han är en väldigt energisk kille och är i spinn ända till man 
trycker ner honom i sängen ungefär (fniss). Så att det är, men han vill hemskt 
gärna att vi läser, det har vi ju alltid gjort, och för tjejen också… Hon intresserar 
sig väldigt mycket för böcker. Alltså, hon är, hon kommer att bli en bokmal, det 
tror jag, för hon sitter och bläddrar och ja babblar….  

  
I:  Det är ett intresse, alltså att ni läser mycket hemma? 
 
Anna:  Jo, det gör vi ju. Jag är ju en riktig sån här bokmal med, så att jag har väl fört över 

en del. […] Alltså språket är ju viktigt att man får med sig. Lär man sig att hantera 
språket så kan man klara sig i många situationer. 

 
 
Barnen sysslar en del med olika fritidsaktiviteter och pappan är den av föräldrarna som är 

mest engagerad i sonens fritidsaktivitet, fotboll, medan Anna är mer engagerad i dotterns 

aktiviteter. Hon berättar att dottern är intresserad av musik och dans, något som hon har 

inspirerat dottern till. 

 
Anna:  Ja, hon är ju musiktjej. Hon dansar, hon går på danslekis. […] Sen, musik är ju mitt 

intresse, så det blir ju lite så att hon tar efter, hon spelar piano, sjunger och så 
(aktivitet som sker hemma). 

 
I:  Ja, är det oftast du som åker med henne på dansen då? 
 
Anna: Ja, då är det hon och jag, men sonen och pappa brukar vara med och kolla ibland, 

för det är ju jätteviktigt, att dom visar engagemang där och inte bara på 
fotbollsplanen. Så det blir ju lite lika (för barnen). 

 

Jag tolkar Annas uttalande som att hon ser pappans engagemang i dotterns aktiviteter som 

betydelsefullt trots att det är hon själv som har det övergripande ansvaret. Att hon vill skapa 

ett gemensamt engagemang för hela familjen menar jag även kan härledas från en önskan om 

att skapa en jämställd fördelning mellan barnen så att familjen inte endast visar intresse för 

sonens aktiviteter.  
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Kontakter med skolan 

Då det gäller kontakterna med skolan ger även Anna beskrivningen av ett öppet och positivt 

klimat. Hon tycker att det är roligt att komma till skolan och vara med under skoldagen. Hon 

upplever att det uppskattas av både barn och personal. Hon berättar att hon brukar vara med 

en eller två dagar per termin och att hennes man är med ungefär en dag per termin. Hon 

berättar även att hon någon gång har haft telefonkontakt med läraren men att hon föredrar den 

personliga kontakten. 

 
Nja, jag föredrar nog att söka upp dom när jag är här istället. Det har ju varit så några gånger 
att det har varit något, det är ju lättare att prata här, och ta det, tycker jag. 

 

Hon berättar vidare att hon känner att läraren lyssnar på föräldrarna och att de får stöd för sina 

tankar och funderingar. Hon tycker att klassen är väldigt bra och att de har en god 

föräldrasammanhållning. Denna sammanhållning har enligt Anna grundat sig mycket på 

gemensamma idrottsaktiviteter. 

 
Det blir ju via fotbollen mycket. Det är ju liksom väldigt många föräldrar som är dom 
samma och som bor här i bostadsområdet. Så att det är väldigt stärkande. Så att, vi har 
liksom inga, om det är någonting så är det ingen som har några problem med att kontakta 
någon, utan det är gemytligt helt enkelt.  
 
 

Hon säger även att hon har förstått att det inte fungerar lika bra i alla områden och att det 

skiljer sig åt från olika skolor samt från klass till klass. Men hon upplever inte att det finns 

några problem som man inte kan ta tag i och lösa tack vare det öppna klimatet både på skolan 

och inom föräldragruppen. 

 

En av kontakterna med skolan som Anna nämner är veckobreven. Hon berättar att hon ofta 

läser veckobrevet tillsammans med sonen och att även hennes man läser brevet vid senare 

tillfälle. Hon tycker dock att det främst är hon av föräldrarna som har mest kontroll över vad 

som står i brevet.  

 
Äh, det är väl mest så att vi tar upp det när vi packar upp ryggsäcken. Och sen, ibland kan 
han säga: ”Mamma idag så stor det om julfesten” och då ber jag honom att gå och hämta 
brevet. […]Men det är nog mest jag (av föräldrarna) som har koll på vad det står i det. 
 

 
Vid utvecklingssamtalen i skolan går de alltid båda två. Vid föräldramötena däremot varierar 

det vem av dem som går men oftast tycker Anna att det är hon som går. 

 
Anna:  Där brukar vi gå, det är inte ofta vi går båda. Det där med barnvakt och… ja då blir 

det så att någon utav oss går. 
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I:  Är det olika från gång till gång? 
 
Anna:  Ja, det är olika. Så min man är lite engagerad i, han har ju, han är fotbollstränare för 

sonen då och hans kompisar, så att han har mycket kring det, så att då…jag brukar 
ofta gå på mötena. Men vi har varvat lite också. 

 

Ansvar för barnen då de inte är i skolan 

Då barnen är sjuka berättar Anna att det blir en del pusslande för föräldrarnas del för att de 

ska få tiden att gå ihop.  

 
(Då barnen är sjuka) då försöker den som kan bäst, alltså, att vara hemma. Och så, vi 
försöker att pussla, många dagar har vi delat på dagarna också. 
 

 
Hon berättar vidare att hennes man har tagit lite större ansvar än henne under denna höst då 

skolan har haft studiedagar och/eller lovdagar eftersom hon nyligen har börjat på ett nytt jobb.  

 
Minnen från sin egen skolgång 

Beträffande likheter och skillnader gällande de egna föräldrarnas engagemang och deltagande 

i barnens fostran och utbildning berättar Anna följande: 

 
Anna: Ja, det var kanske mer traditionellt då om jag säger mamma tog nog ansvaret för 

skolan och så där då och var engagerad i Hem och Skola och det här, och läxläsning 
och så var ju mest mamma också som hade… 

 
I:  Jobbade din mamma? 
 
Anna: Ja, nja inte när vi var riktigt små, men, vi är tre systrar. Hon är sjuksköterska då och 

började väl mer aktivt i sin yrkesroll sen. Hon var hemma några år först. 
 

 
Gällande sina föräldrars utbildning så berättar hon även att hennes pappa inte har någon högre 

utbildning.  

4.3.1 Kommentarer till Annas berättelse – utmana eller bevara genushabitus? 

I Annas berättelse framgår det på flera olika sätt att ansvaret för barnens fostran och 

utbildning är något som är gemensamt för föräldrarna. Även om Anna arbetar deltid så tyder 

hennes berättelse ändå på att ansvaret och engagemanget delas mellan föräldrarna. Eftersom 

båda föräldrarna har hög utbildning och Anna precis har påbörjat ett nytt arbete så har det 

fallit sig naturligt för dem att pappan tagit ett större ansvar för barnen. Annas berättelse tyder 

på att hon själv ser hennes och mannens ansvarsfördelning som jämställd och att den skiljer 

från hennes egen uppväxt som hon menar var med traditionell med en mamma som tog det 

övergripande ansvaret för hem och barn. Hennes egen mamma hade en högre utbildning samt 
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var engagerad i Hem & Skola vilket kan ha varit betydelsefullt för Annas eget utbildningsval 

samt vara en anledning till varför hon finner utvecklandet av språket betydelsefullt för hennes 

barn. Anna påtalar även vikten av goda närverksrelationer, både i skolan och bland föräldrar, 

som en betydelsefull del när det gäller att lösa eventuella problem som inträffar. Annas 

berättelse om sitt engagemang och deltagande i barnens fostran och utbildning handlar främst 

om att utmana genushabitus eftersom hennes egen uppväxt främst präglats av en traditionell 

fördelning till skillnad från hennes egen familjesituation som är mer jämställd.  

4.4 Mammornas berättelser i relation till varandra, tidigare forskning 
 och genushabitus  
 
Jag har tidigare i detta kapitel redogjort för hur några mammor till barn i grundskolans 

tidigare år beskriver sitt deltagande och engagemang i sina barns fostran och utbildning. Detta 

engagemang har även ställts i relation till pappornas deltagande och engagemang samt till 

begreppet genushabitus. Syften med denna undersökning är inte att göra några 

generaliseringar utifrån de resultat som mammornas berättelser utgör. Däremot så kommer jag 

att jämföra några aspekter som jag funnit intressanta i min undersökning. I detta avsnitt 

kommer jag att göra en fördjupad analys genom att visa hur mammornas berättelser förhåller 

sig till varandra, med syftet att finna likheter och skillnader samt att jag även kommer att 

ställa denna jämförelse i relation till tidigare forskning och begreppet genushabitus.  

 

Genushabitus produceras och reproduceras genom det liv vi lever vilket enligt min mening 

tydligt visar sig på ett eller annat sätt i mammornas beskrivningar. I deras berättelser framgår 

det att mammorna har det övergripande ansvaret för barnens fostran och utbildning vilket 

därmed liknar de resultat som tidigare internationell forskning har visat (David 2005, Lareau 

2000, Reay 1998, 2005). Mammornas berättelser skiljer sig åt sinsemellan gällande hur 

fördelningen ser ut inom föräldraparen. Det finns både likheter och skillnader i mammornas 

beskrivningar. Likheterna ligger främst i att det just är kvinnors berättelser som enligt min 

mening till stor del har präglats av en samhällelig uppfattning om att vård och omsorg är 

något som är naturligt förenligt med att vara kvinna. Jag har funnit fyra aspekter som 

framträder lite tydligare i kvinnornas berättelser som antingen förenar kvinnorna eller skiljer 

dem åt. Dessa aspekter väljer jag att redogöra för i kommande stycken samt att jag relaterar 

kvinnornas handlande till huruvida de bevarar eller utmanar genushabitus.  
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När det gäller ansvarsfördelning mellan föräldraparen framträder skillnader i mammornas 

berättelser där mammornas utbildningsnivå kan ställas i relation till ansvarsfördelning mellan 

föräldrarna. Monika är den mamma som har lägst utbildning, nioårig grundskola, och hon är 

även den mamma som är den förälder i familjen som tar det absolut största ansvaret för både 

hem och barn. Monikas man har ett betydligt marginaliserat deltagande vilket Monika 

dessutom finner helt naturligt med tanke på hennes egna erfarenheter från barndomen. Deras 

familjeförhållande präglas till stor del av en traditionell könsfördelning makarna emellan. 

Monikas handlande står därmed i en nära relation till bevarandet av genushabitus med den 

konsekvensen att det är det biologiska könet med dess traditionella könsrollsfördelning som är 

avgörande för hur ansvaret delas mellan makarna. Anna däremot har högst utbildningsnivå av 

dessa mammor i och med att hon har en högskoleutbildning och hon lever i den familj som 

jag anser att föräldrarna framstår som mest jämställda. Anna arbetar visserligen deltid men 

hennes berättelse visar att hon är en kvinna som värdesätter sin yrkeskarriär vilket enligt min 

mening resulterar i en mer jämställd fördelning gällande ansvaret för barnen mellan 

föräldrarna. Detta handlande är enligt min syn ett sätt att utmana genushabitus eftersom 

ansvarstagandet för barnen i denna familj inte blir något naturligt kvinnligt utan styrs av det 

sociala sammanhang som föräldrarna befinner sig i. Enligt Christine Roman (2004) visar fler 

svenska studier som har undersökt resurser och arbetsfördelning inom familjer att föräldrar, 

där båda har hög utbildningsnivå, delar mer lika på ansvaret för barn och hushållsarbete samt 

att kvinnor med högre tjänstemannajobb, oftare än kvinnor med arbetaryrken, lever 

tillsammans med män som tar ett stort ansvar för barn och hem. På den punkten ser jag  

likheter med min undersökning.  

 

En annan aspekt som däremot förenar Anna och Monika är sättet de engagerar sig i sina 

barns fritidsaktiviteter vilket enligt min mening bidrar till att de bevarar genushabitus i sina 

familjer. Både Monika och Anna ansvarar för sina döttrars fritidsaktiviteter medan männen i 

familjerna ansvarar för pojkarnas. Även Sonjas familj stämmer in på det mönstret med tanke 

på att båda sönernas aktiviteter sköts av pappan. Genom detta handlande menar jag att 

genushabitus förstärks dels genom att barnen sysslar med traditionella flick- respektive 

pojkaktiviteter och dels att flickornas aktiviteter uppmuntras, inspireras och sköts utav 

mammorna. Att genushabitus skapas och återskapas inom familjen blir därför extra tydligt då 

det gäller dessa barns fritidsaktiviteter. 
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Ytterligare en aspekt som blir tydlig vid en jämförelse av mammornas berättelser är tillgång 

på ”ledig” tid . Både David (2005) och Gannerud (1999) menar att mammor, generellt sett, 

har begränsat med ledig tid till andra aktiviteter. Gannerud (1999) menar också att kvinnor 

använder sin lediga tid på ett annat sätt än männen och att kvinnors tid oftare ses som 

kollektiv tid som även andra har rätt att göra anspråk på. Hon går vidare in på att kvinnors val 

att kombinera förvärvsarbetet, föräldraarbete och hemarbete är ett resultat av att kvinnors tid 

just ses som kollektiv tid. Jag har gjort liknande iakttagelser i min undersökning främst ur den 

aspekten att mammorna i min undersökning arbetar deltid medan deras män arbetar heltid. 

Genom att mammorna har ”valt” (om man nu kan uttrycka det så – vad grundar sig detta val 

på egentligen?) att arbeta deltid menar jag att de automatiskt tar på sig ett större ansvar för 

barn och hem vilket leder till minskat utrymme för ”ledig” tid till andra aktiviteter och därmed 

även till ett bevarande av genushabitus.   

 

Tidigare forskning visar att mammor besöker skolan oftare samt har mer informella kontakter 

med skolan även om pappor till viss del följer med på planerade samtal eller gemensamma 

möten (Gannerud 1999, Lareau 2000, Reay 2005). Jag har funnit att min undersökning visar 

på liknande resultat. Utifrån tidigare internationella studier samt från min egen undersökning 

har jag funnit ännu en aspekt som förenar dessa mammor nämligen att de utgör en slags 

informationslänk mellan hem och skola. Även om det är barnet som är i fokus för denna 

relation, eftersom det inte skulle finnas någon relation utan barnet, så vill jag mena att det 

oftast är mamman som ser till att informationen även når pappan. Eftersom mammorna i min 

undersökning är den förälder som oftast lämnar och hämtar barnen i skolan så är det även de 

som främst har den dagliga kontakten med skolan. Den framgår även att mammorna är den 

förälder som till största delen tar till sig den information som står i veckobrevet samt ser till 

att skicka med barnen de saker som de behöver i skolan.  

 
Men det är klart, jag håller väl kanske mer ordning på att biblioteksböckerna är med till 
skolan. Jag har ju det där i huvudet liksom (Monika, 2006-11-16). 

 
Mammornas berättelser visar också att de är den av föräldrarna som besöker skolan mest 

vilket gör att de får en närmre insyn i hur skolan fungerar. Det framgår även att det är 

mammorna som mestadels går på samtal och möten i skolan. Summan av detta handlande 

menar jag leder till att mammorna utgör en betydelsefull informationslänk mellan skolan och 

hemmet. Det visar också på att mammornas sätt att agera leder till ett bevarande av 
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genushabitus där vård och omsorg om barnen förstärks som kvinnliga områden och där 

männens marginaliserade deltagande förblir naturligt.   

 

Jag har i detta kapitel redovisat och analyserat intervjupersonernas beskrivningar om hur de 

upplever sitt deltagande och engagemang i barnens fostran och utbildning och ställt 

berättelserna i relation till varandra, tidigare forskning samt begreppet genushabitus.  
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5. Avslutande diskussion 

I detta kapitel för jag en avslutande diskussion kring uppsatsens centrala delar samt ger några 

reflektioner kring undersökningens resultat. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning 

inom området.   

 

Den tidigare forskning som jag i denna uppsats hämtat inspiration från visar att relationen 

mellan hem och skola är komplex. Samarbetet mellan föräldrar och lärare ser olika ut 

beroende på vilka individerna är. Föräldrar kan på inget sätt betraktas som en homogen grupp 

utan skiljer sig åt i och med olika värderingar, kunskaper och erfarenheter samt att föräldrar 

även har olika syn på barn, fostran och utveckling. Flera av de forskare som jag redogjort för i 

min litteraturgenomgång har använt sig av Bourdieus teori med begreppen kapital och habitus 

som analysverktyg för att skapa en förståelse för hur föräldrarnas socioekonomiska bakgrund 

blir betydelsefullt för sättet de engagerar sig i barnens fostran och utbildning. I denna uppsats 

har habitus fått en framträdande roll. Jag har använt begreppet genushabitus, inspirerat från en 

genusorienterad Bourdieuläsning, främst som ett analytiskt verktyg för att få en djupare 

förståelse för mammornas berättelser. Tyngdpunkten i uppsatsen har dock legat på den 

empiriska delen med en strävan om att så tydligt som möjligt redogöra för hur några mammor 

beskriver sitt deltagande och engagemang i barnens fostran och utbildning. 

 

Enligt Kvale (1997) så har det ofta hävdats att den kvalitativa forskningsintervjun saknar 

objektivitet. Att jag själv är kvinna medför att mina frågeställningar, mina tolkningar och 

mina reflektioner ofrånkomligt till viss del innehåller en subjektiv dimension. Men det 

betyder därmed inte att min undersökning inte är intersubjektiv utan andra personer skulle 

med stor sannolikhet komma fram till liknande resultat. Jag har flera gånger under arbetets 

gång reflekterat över min egen livssituation. Likt kvinnorna i min undersökning är även jag en 

mamma som lever i en kärnfamilj med två barn i de tidigare åren i grundskolan vilket innebär 

att jag redan i inledningen av denna uppsats hade en viss förförståelse för hur mammor 

engagerar sig och deltar i sina barns fostran och utbildning. Trots denna erfarenhet, eller tack 

vare, så har jag visat öppenhet och nyfikenhet inför mammornas berättelser för att försöka 

förstå varför dessa mammor upplever och handlar som de gör. Jag har känt igen mig i 

kvinnornas berättelser och i olika avseenden dragit paralleller till mitt eget familjeliv.  
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Min undersökning har visat på en jämställd eller ojämställd fördelning mellan föräldrarnas 

ansvarstagande, men vad beror den på? När jag i denna uppsats har talat om en eventuell 

jämställd fördelning mellan föräldrarna har jag syftat till jämställdhet i förhållande till 

ansvarsfördelning för barnens fostran och utbildning där även en del hushållsarbete ingår. 

Men det finns även andra sätt att tala om jämställdhet. Jag har delvis även varit inne på 

jämställdhet i relation till avlönat och oavlönat arbete med tanke på att mammorna i min 

undersökning arbetar deltid. Men av vilken anledning de arbetar deltid framgår tyvärr inte i 

mitt undersökningsmaterial vilket däremot skulle vara intressant att få reda på. Oavsett vad 

man syftar till med jämställdhet så är familjen en plats där föräldrarna måste komma överens 

om vem som ska göra vad för att familjens liv ska fungera. När det gäller föräldrars val att 

arbeta deltid kan det handla om en ekonomisk fråga. Den förälder som tjänar mest pengar tar 

det största ansvaret för hushållets inkomster vilket därmed handlar om lönearbete, medan den 

som tjänar minst pengar istället arbetar deltid och utför mer oavlönat arbete med barn och 

hem. Det kan också handla om vem som är bäst lämpad till att utföra det ena eller andra vilket 

ofta leder till en traditionell könsrollsfördelning innehållandes manliga och kvinnliga 

ansvarsområden där kvinnan främst ansvarar för barnen och hushållet. Det finns naturligtvis 

även andra förklaringar. 

 

Vilka konsekvenser får mammornas bevarande och/eller utmanande av genushabitus? Hur 

påverkas barnen av detta? Mammorna har genom sina erfarenheter från uppväxt och 

utbildning förkroppsligat vissa värden som påverkar sättet de engagerar sig i barnens fostran 

och utbildning. Beroende på hur uppdelningen mellan föräldrarna ser ut får det givetvis 

konsekvenser sett ur ett långsiktigt perspektiv. I familjen förkroppsligar barnen föreställningar 

om vad som är kvinnligt och manligt. I de familjer där båda föräldrarna har stor del i 

förberedelserna inför skoldagen, läxläsning, engagemang i fritidsaktiviteter, hushållsarbete etc 

utmanas traditionellt genushabitus till skillnad från familjer där endast en av föräldrarna har 

detta ansvar vilket leder till ett bevarande av traditionellt genushabitus. Man kan därmed säga 

att barnen utvecklar olika habitus gällande jämställdhet beroende på hur genus verkar inom 

familjen. Barnen märker att vissa handlingar, beteenden, egenskaper samt vissa aktiviteter har 

sin tillhörighet inom en specifik könskategori och förknippar därför dessa till manliga eller 

kvinnliga områden. I de familjer där genushabitus utmanas luckras gränserna mellan manligt 

och kvinnligt upp vilket även sätter invanda föreställningar på prov. Men denna process är 

trög och tar tid samt att det kräver konkreta handlingar. 
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Som blivande lärare anser jag att det är betydelsefullt för mig i min yrkesroll att vara 

medveten om hur genus och habitus produceras och reproduceras inom familjen eftersom den 

nu gällande läroplanen förespråkar ett allt tätare samarbete mellan föräldrar och lärare där 

skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Lpo 

94). Att känna till familjernas levnadsförhållanden blir därmed viktigt för att förstå elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det är även betydelsefullt för mig som lärare att vara 

medveten om att skolan som institution producerar och reproducerar genus. Det sätt jag 

bemöter och/eller bedömer flickor och pojkar i skolan bidrar till att forma deras uppfattningar 

om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har därför ett uttalat ansvar om att motverka 

traditionella könsmönster vilket jag som lärare därmed har en viktig del i (Lpo 94). Formellt 

sett låter det kanske inte svårt men ser man på det mer konkret så blir det betydligt mer 

komplicerat eftersom jag själv är kvinna, som i många hänseenden bevarar genushabitus 

genom mitt engagemang med mina egna barn, samt mitt engagemang i andra barn via mitt 

yrkesval. Det blir även komplicerat i mötet med föräldrar som inte har samma uppfattning 

som mig som lärare gällande att skolan ska motverka traditionella könsmönster.  I den nu 

gällande läroplanen sägs det  

 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla kulturarv 
– värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska därvid 
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste 
därför ske i samarbete med hemmen (Lpo 94, s 11). 

 

Ska jag i så fall uppmana barnen till att gå emot sina föräldrars önskan? Då handlar det inte 

om att jag stödjer föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling utan snarare 

till viss del verkar mot dem. Jag ser det även problematisk om jag som lärare möter barn som 

inte vill prova på aktiviteter som inte stämmer överens med deras genushabitus. Att övertala 

dessa barn till att motverka traditionella könsmönster blir därför en intressant utmaning.  

 

Genom en mängd litteratur som jag har studerat till denna uppsats samt genom mina 

intervjuer har jag fått en bättre förståelse för varför mammor är den förälder som oftast tar det 

övergripande ansvaret för barnen fostran och utbildning där bevarandet eller utmanandet av 

genushabitus har en framträdande plats. En intressant fortsättning vore att göra en 

motsvarande undersökning med barn för att se hur de upplever föräldrarnas deltagande och 

engagemang i fostran och utbildning. Det vore även intressant att problematisera relationen 

mellan mammor och skolan ytterligare genom att göra en bredare undersökning där man bl a 
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tittar närmare på mammor som arbetar heltid för att se om deras engagemang och deltagande i 

barnens fostran och utbildning skiljer sig från mammor som arbetar deltid.  
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