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Göra gott föräldraskap 

Med normerande idéer om barn och andra diskursiva verktyg som resurs 

Petra Bäckius 

Sammanfattning 
Kategorierna barn och förälder är intimt sammanbundna: när föräldrar talar om barn så talar de även 
om sitt föräldraskap. Syftet med denna uppsats är att undersöka idéer kring görandet av gott 
föräldraskap med kategorin barn som resurs. Studien vilar på ett diskursivt perspektiv där 
tyngdpunkten främst lutar mot Foucaults idéer kring makt och styrning. Det insamlade materialet 
består av observation och transkriberat material från två föräldramöten, två föräldragrupper och fyra 
enskilda intervjuer. Föräldrarna i studien berättar om sitt goda föräldraskap på olika sätt. Genom att 
berätta om barnet kan föräldern berätta om sitt lyckade föräldraskap. Föräldrarna berättar också om sig 
själva genom att tala om den andre, både genom att göra närhet och distans. Genom föräldrarnas 
berättelser kommer också normerande föreställningar om barn fram som handlar om att barnet ska ges 
kärlek, trygghet och en god framtid. Somliga av de föreställningar som uttrycks kan framstå som 
paradoxala: exempelvis tanken om att barnet ska prestera men samtidigt skyddas mot prestationskrav. 
Resultatet visar att gott föräldraskap görs på olika sätt i samtal och text, och att normerande 
föreställningar om barn och bra barndom är viktiga resurser i görandet av normerande föräldraskap.  
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Förord 
Jag vill uttrycka största möjliga tacksamhet till de föräldrar och pedagoger som så generöst har delat 
med sig av sin tid och sina tankar som har möjliggjort skrivandet av denna uppsats. I en tid där 
prestation och effektivitet värdesätts så högt är jag än mer tacksam att ni tog er tid.  

Och ett stort tack till Rickard, min handledare som har stått ut med en stressad masterstudent och som 
med sitt lugn har lyckats få mig tillbaka på banan igen, tack! 
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Inledning 
Föräldrar och barn är ett begreppspar som är starkt sammankopplade. Om man talar om det ena talar 
man ofrånkomligen samtidigt också om det andra. När föräldrar talar om sina barn – som de föräldrar 
jag i den här studien har mött i intervjuer, på föräldramöten eller i informella föräldraträffar – så talar 
de också i allra högsta grad om sig själva. När föräldrar oroar sig över hot mot den lyckliga 
barndomen genom att bland annat leva ett stressigt liv, så säger de något om sig själva som föräldrar. 
När de understryker vikten av allt det de vill ge sina barn; trygghet, självförtroende eller ekologisk mat 
– alla dessa ståndpunkter om vad som är bra eller dåligt för barnen, blir också ett sätt att berätta något 
om sig själv. Det blir ett sätt att göra gott föräldraskap. 

Detta görande av den gode föräldern, genom talet om den goda barndomen, sker förstås inte i ett 
vakuum. Barnuppfostran, barndom och föräldraskap omgärdas av en högröstad kör av diskussioner, 
texter, mediereportage och debattinlägg om uppfostran. En enkel sökning på internet visar att det 
verkar finnas lika många självutnämnda experter som åsikter i ämnet. En röst i denna debatt är 
psykiatern Eberhard som i sin bok ”Hur barnen tog makten” (2013) skriver om hur brist på uppfostran 
idag skapar oreda i hemmen och i skolan. I linje med detta tillsätter utbildningsminister Jan Björklund 
en utredning om ordning och reda i skolan (Regeringen, 2014). Dåliga resultat i skolan går att koppla 
direkt till bristen på ordning och respekt från eleverna, menar Björklund.  

En annan del av debatten går att läsa i en artikelserie i Svenska Dagbladet (2013) om ständig 
förbättring. De lyfter fram hur ett optimeringstänk leder till att vi ständigt strävar efter förbättring i allt 
vi gör samt att det råder ett maximeringsideal som leder till att vi vill effektivisera allt, nu även barn. 
Artikeln lyfter även fram att barnuppfostran har kommit att handla om produktutveckling, något som 
Honoré (2008) spinner vidare på.  

 

Today, however, the pressure to make the most of our kids feels all-consuming. We want them to 
have the best of everything and to be the best at everything. We want them to be artists, academics, 
and athletes, to glide through life without hardship, pain or failure (Honoré, 2008, s. 3).  

 

Här beskriver Honoré (2008) hur föräldrar idag uppfostrar en hel generation till att bli något de vill att 
de ska bli, vilket på sätt och vis skulle kunna beskrivas som produktutveckling. Honoré betonar också 
att barn idag missar många viktiga delar i livet, bland annat att stanna upp och ha tråkigt. Det här säger 
en hel del om normer kring barndom idag. En god barndom består av aktivitet och goda föräldrar som 
gör aktiva val för sina barns skull. Idag förväntas föräldraledigheten fördelas mer jämnt; föräldrar 
förväntas ha en karriär, fina hem, ta hand om sig själv samt vara en närvarande förälder (Forsberg, 
2009).  

Westerlund (2013) skriver om en institutionaliserad individualism som slagit igenom under de senaste 
åren. Idag förväntas vi att inte glömma bort oss själva och våra behov när vi får barn. Uppfostran blir 
mer utav ett projekt och det verkar främst handla om att framstå som en god förälder. Människans 
identitet är inte längre given utan har kommit att bli en uppgift. Denna uppgift handlar både om 
föräldrar och barn, ett slags självförverkligande genom barnet (Westerlund, 2013). Föräldraskap och 
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uppfostran handlar även om normalitet, och som Bartholdsson (2007) beskriver det, handlar det om att 
skapa en särskild normalitet genom att uppfostra ett visst slags barn till att bli en viss sorts vuxen. Den 
särskilda normaliteten handlar om att skapa barn som följer normen och som säger något om det goda 
föräldraskapet. Detta kan vi se förväntas göras på olika sätt, om vi ser till ovan nämnda röster i ämnet.  

Nu handlar uppgiften att vara god förälder inte bara om förhållandet till sitt barn. Att göra gott 
föräldraskap sker inte minst i relation till andra vuxna. Berättelserna om synen på barn, barns behov 
eller den normerande barndomen, berättas för vuxna som åhörare. Därför blir det intressant att 
undersöka hur föräldraskap görs och då även hur det görs i förhållande till andra föräldrar. Projektet 
med min uppsats är då inte att avslöja eller ersätta en barnsyn med en annan som skulle vara bättre. 
Poängen är inte att avgöra vad som är bra barndom och därmed bra föräldraskap. Mitt ärende handlar 
inte heller om att ta ställning till om barn borde lära sig ha tråkigt, som Honoré hävdade ovan, eller 
någon annan syn på uppfostran. ”We agree (---) with Foucault’s broad argument that one way to 
undermine a ’truth’ is not to counterpose it with another ’truth’ but to examine the discoursive process 
by which true and false statements become distinguished” (Wetherell & Potter, 1992, s. 67). Med 
denna uppsats är jag inte ute efter att ersätta ett specifikt sätt att göra föräldraskap på med ett annat, 
utan jag vill beskriva hur föräldraskap görs i olika sammanhang.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet i den här uppsatsen är främst att undersöka idéer kring görandet av gott föräldraskap med 
kategorin barn som resurs och vilka möjliga positioner som möjliggörs i görandet av detta. Intressant 
att undersöka blir även hur görandet av det goda föräldraskapet görs i förhållande till andra vuxna. 
Syftet är hitta mönster kring hur föräldraskap görs och upprätthålls inför föräldrarna själva och inför 
andra föräldrar. Dessa frågor är de som ska undersökas: 

 

• Vad skapas som normerande föreställningar om barn? 

• Hur används kategorin barn i görandet av bra föräldraskap? 

• Vad skapas som den gode föräldern och vilka andra diskursiva verktyg används i detta 
görande? 
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Tidigare forskning 
Konstruktionen av barn och föräldrar är intimt sammankopplade begrepp, som tidigare nämnts. Det 
ena skapar det andra och här nedan vill jag redogöra för forskningsfältet kring social konstruktion av 
barn och därigenom också föräldrar; hur fältet vuxit fram, vilka syner på barn som dominerat och hur 
min uppsats kan placeras i traditionen av att studera barn och föräldraskap som något som omgärdas 
av normer – som tas för givna men som samtidigt alltid är skapade i sin specifika tid och i sitt 
sammanhang.  

Barnsynen har förändrats på många sätt sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs i 
november 1989. År 2005 hade alla länder utom två ratificerat konventionen (UD, 2006). 
Barnkonventionen har lyft fram barnets rätt till respekt på agendan och det viktiga i att ha ett 
barnperspektiv beaktas samt att värna om barnets bästa går i linje med barnkonventionens innehåll 
(Qvarsell, 2003). Barnläkaren Korczak (1988) var på många sätt före sin tid vad gäller att arbeta för 
barnets rätt till respekt. Han var föreståndare på ett barnhem och han ställde sig frågande till den makt 
som vuxna utövade över barn. Han menade också att relationen vuxna – barn präglas av allt annat än 
respekt, men att relationen barn – vuxna förväntas präglas av just respekt. Vuxna har en tendens, 
menar Korczak (1988), att se till barnets brister men inte till sina egna. Långt senare kan vi dock se att 
man inte bara fokuserar på barnets rättigheter utan även den sociala konstruktionen av barndom 
(James, Jenks & Prout, 1998).  

Idag, menar James, Jenks och Prout (1998) att synen på barn har förskjutits något från en syn på barn 
som en homogen grupp till det individuella barnet med dess individuella rättigheter. De beskriver hur 
synen på barn som motsatspar till vuxna allt mer har vuxit fram. Och som redan nämnts är barndom 
socialt konstruerat vilket även bygger på att barnet är vad de vuxna inte är och tvärtom. Ett 
paradigmskifte kring barnsyn har märkts under senare decennier. Barn ses allt mer som aktiva i sitt 
eget subjektsskapande (James, Jenks & Prout, 1998; Meadows, 2010). James, Jenks och Prout menar 
att vi genom detta har kommit allt längre ifrån synen på barn som ofärdiga subjekt på väg mot 
vuxenlivet.  

Inom traditionell barndomsforskning som utvecklingspsykologi kan vi se en stark vilja att koppla barn 
till olika steg och nivåer för att mäta barns utveckling (Sommer, 2003). Being och becoming är två 
begrepp som ofta cirkulerar inom barndomsforskning. Dessa begrepp kategoriserar in barn i två olika 
fack, antingen som en blivande eller varande kompetent och aktiv människa (James, Jenks & Prout, 
1998). Begreppet becoming går igen inom utvecklingspsykologin. Johannesen och Sandvik (2012) 
framhåller dock att det inte går att tala om barn som enbart kompetenta eller inte. En kompetens- och 
bristdiskurs förhåller sig till varandra, sida vid sida. Ryan (2008) ställer sig i kontrast till James, Jenks 
och Prout (1998) frågande till om vi kan tala om ett paradigmskifte likt det som nämnts ovan. Ryan 
skriver (2008) att forskning kring barndom fortfarande tenderar att objektifiera barn. Att hävda att det 
finns en ny sanning kring barndom utifrån vilken denna ska studeras på är problematisk, menar Ryan. 
I linje med Potter och Wetherell (1992) finns det svårigheter i att tala om att ersätta en sanning med en 
annan. Då man talar om barndom som socialt konstruerad är det därmed svårt att tala om en specifik 
sanning som skulle beskriva denna. Att tänka kring barndom skulle snarare kunna handla om att tänka 
kritiskt kring konstruerande av denna konstruktion i förhållande till rådande diskurser (Ryan, 2008). 
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Skoglund och Börjesson (2013) spinner vidare på den sociala konstruktionen av barndom när de i sin 
artikel beskriver begreppet juvenocracy. Det är ett synsätt där barn framställs som de som ska lära de 
vuxna hur man ska bete sig. Skoglund och Börjesson (2013, s. 14) ger exempel från olika 
reklamkampanjer där barn framställs som de som ska visa sina föräldrar hur de ska göra inom fältet 
miljö och hållbar utveckling. Här konstrueras barn inte bara som kompetenta utan mer kompetenta än 
de vuxna. Det här visar på att barndom inte är ett statiskt begrepp och att det finns olika sätt att förstå 
det på samt att det hela tiden förändras.  

James, Jenks och Prout (1998) talar om hur hemmet länge har setts som den tryggaste platsen för barn 
där de är skyddade från diverse faror. De menar dock att vi nu kan se att många faror har flyttat in i 
hemmet på ett annat sätt än tidigare, till exempel genom olika typer av media. En anledning till att 
barnet traditionellt sett ska skyddas från dessa hot och faror är att barnet många gånger ses som något 
gott och oskyldigt som ska bevaras på det sättet och inte utsättas för skada. Men synen på barn är en 
föränderlig process, som vi har kunnat se, och hur vi ser på barn idag säger också en hel del om hur vi 
ser på vuxna då dessa kategoriseras som motsatspar. Dessa motsatspar förhåller sig till varandra 
genom att det ena visar på vad det andra inte är. Johannesen och Sandvik (2012) beskriver hur det i 
motsatspar likt dessa ofta finns en dominerande part och i detta fall är det de vuxna.  

Med James, Jenks och Prouts (1998) bidrag visas hur barndom är socialt konstruerad. Då 
konstruktionen av barn och vuxna är så pass sammankopplade kan vi då också förstå görandet av 
föräldraskapet som en lika föränderlig process.  

Förskola och skola har tagit över en stor del av ansvaret över barnen från föräldrarna, samtidigt ställs 
det krav på samverkan mellan skola och hem. Ökade krav på uppfostran innebär till viss del förhöjd 
risk att göra fel (Bartholdsson, 2007). Vilket Eberhard (2013) menar att många föräldrar gör idag. Han 
betonar att barnen har tagit makten från föräldrarna och att barn curlas alltför mycket. Eberhard skriver 
dessutom om att barn vaggas in i för mycket trygghet och att de inte utsätts för motgångar idag. 
Gustafsson (2010) är en barnläkare som har skrivit flera böcker riktade till föräldrar. Han menar att 
föräldrar idag är ute efter snabba lösningar på de problem de upplever att de har med sina barn. Han 
betonar även att nanny-program på TV har påverkat vår syn på uppfostran. Metoder som fungerar bra 
behöver inte vara en bra metod i längden för barnets självkänsla och självbild. Honoré (2008) 
beskriver ett föräldraskap som innebär att ta hand om barnen och se till att de får den bästa möjliga 
barndomen. Men Honoré lyfter också fram hur denna typ av föräldraskap framförallt förknippas med 
medelklassen. I många delar av samhället lider många barn snarare av ”underparenting than 
overparenting” (Honoré, 2008, s. 4). Denna aspekt är viktig att lyfta fram då denna del samt följande 
delar lyfter fram en bild av barndom och föräldraskap som representerar en medelklass utan diverse 
sociala problem.  

Westerlunds (2013) studie handlar om föräldraskap där hon har intervjuat svenska föräldrar. Hon 
beskriver hur nya normer och ideal kring föräldraskap, barndom och familjer styr i högre grad idag än 
tidigare hur föräldrar ser på sin föräldraroll. Tidigare var religion en starkt styrande norm. Westerlund 
betonar också individualiseringen som ett centralt begrepp i dagens västerländska samhälle och en 
reaktion på den förskjutning som skett kring normer och ideal runt föräldraskapet, idag står individen i 
högre grad som självbestämmande subjekt. Westerlund (2013) ser normaliteten som en baksida av 
individualiseringen och att den ställer höga krav på individen. Som beskrivet ovan i inledningen har 
människans identitet blivit en uppgift och detta ställer därmed höga krav på uppfostran idag. 
Föräldraskap är en del av föräldrars identitet och genom denna blir det något som görs hela tiden, en 
pågående process (Westerlund, 2013).  
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Forsberg (2009) beskriver hur kulturella normer kring föräldraskap ställer förväntningar på att 
föräldrar ska spendera så mycket tid som möjligt med sina barn och att goda relationer byggs. 
Medelklassföräldern i Sverige förväntas, enligt Forsberg, leva i en parrelation, ha tid över för sina 
barn, ta hand om vardagssysslor samt ha ett heltidsarbete. Inte nog med att föräldrarna ska ha tid för 
sina barn, de förväntas vara insatta och engagerade i barnens skolgång. Att göra detta blir ett sätt att 
positionera sig som den gode föräldern (Forsberg, 2009). Dessa förväntningar säger något om hur vi 
bör leva. Men då individualiseringen uppmuntras så starkt finns det anledning att tänka sig att 
relationer av olika slag blir lidande. Relationen till sig själv, till arbetet, till sin eventuella partner, till 
barnen och så vidare, säger något om hur vårt maximeringssamhälle kan ge sig till uttryck.  

Honoré (2008) betonar hur pressen ökar på barn världen över. Barns kroppar pressas att göra saker 
som inte varit aktuella tidigare. Å ena sidan ökar övervikt bland barn och å andra sidan ökar 
överträning hos barn som tränar aktivt. Samtidigt som kroppen pressas mer än tidigare visar forskning 
att stress, ångest, ätstörningar och mycket annat ökar världen över. Honoré (2008) menar att barn mår 
sämre idag än någonsin på grund av all stress och alla förväntningar som vilar på deras axlar. Låt oss 
också tänka att dessa krav och förväntningar även vilar på föräldrarna och därmed blir dubbel då de 
inte bara ska självförverkliga sig själva utan också sig själva genom barnen. Både Gustafsson (2010) 
och Honoré (2008) kritiserar rådande barnsyn och visar på en vilja att ersätta denna och lansera en 
bättre. Detta står utanför ovan beskrivna socialkonstruktionistiska perspektiv men visar ändå upp en 
viktig debatt som rör barndom och föräldraskap.  

Dolk (2013) beskriver hur vi ständigt gör ett arbete för att passa in i olika normer. Det kan handla om 
normer kring den vuxne och barnet. Dolk menar att detta arbete många gånger görs omedvetet. Att 
göra norm och följa normerna gör att vi inte alltid känner av de normer som finns runt omkring oss. 
Dolk framhåller dock att normer har en tendens att bli alltför snäva och blir därmed något som snarare 
utesluter än innesluter. I sin avhandling intresserar sig Dolk för att undersöka spänningar mellan barn 
och vuxna. Palla (2011) lyfter fram ålder som den främsta kategoriseringsprocessen i sin studie om 
olikheter i förskolan. Det är utifrån denna kategori som barn ofta blir reglerade. Dolk (2013) beskriver 
överföringsnormer som är ett sätt för vuxna att föra över de rätta normerna och värderingarna till barn, 
vilket kan tänkas sker regelbundet inom uppfostran. Att bete sig önskvärt och följa normen blir 
viktigare med barnets ökade ålder. Att skydda sitt barn mot andra normer och ideal samt att stärka sina 
egna vore en anledning att föra över sina egna normer till sina barn. För att inte riskera att barnet ska 
bryta mot normen med ökad ålder gör föräldern förmodligen bäst i att forma sitt barn i rätt riktning. 
Blackford (2010) ger en annan synvinkel i sin studie där hon själv deltar som studieobjekt under 
kategorin förälder som visade på hur spänningar mellan föräldrar kan se ut. I lekparken fanns tydliga 
diskurser kring hur föräldrar förväntas uppfostra sina barn och hur föräldrar förväntas bete sig. 
Förväntningarna handlade bland annat om att tillrättavisa sina barn när så behövdes och även servera 
sina barn rätt mellanmål, det vill säga att föra över rätt normer till sina barn, som Dolk beskriver ovan. 
Dessa spänningar föräldrar emellan ställer höga krav på föräldrar att göra gott föräldraskap.  

Sammanfattningsvis kan vi se hur barndom och föräldraskap socialt konstrueras i olika sammanhang. 
Föräldrars uppgift verkar många gånger vara att ge barnet de bästa förutsättningarna och skydda barnet 
mot det onda vilket också förstärker bilden av att barn behöver skyddas och lotsas i rätt riktning samt 
att föräldrarna har den rätta viljan och förmågan att göra just detta.  
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Teoretiskt perspektiv 
Makt är, som tidigare nämnts, ett centralt begrepp i relationen barn – vuxna och inte minst i uppfostran 
där även övervakning står i fokus, men makt har även lyfts fram i andra relationer, bland annat vuxna 
– vuxna. Här följer en beskrivning och fördjupning kring dessa begrepp inledningsvis av filosofen 
Michel Foucault.  

Foucault (1987) beskriver hur övervakning och styrning har förändrats genom århundradena. Från en 
övervakning där makten var påtaglig och ständigt närvarande där kropparna straffades på ett sådant 
sätt som skulle verka avskräckande för andra. Offentliga avrättningar och straff blev med tiden mer 
ovanliga. Foucault menar att det mest effektiva sättet att få en lydig befolkning, och det mest 
lönsamma, är att få befolkningen så effektiv och samarbetsvillig som möjligt. ”Den disciplinära 
maktens framgång hänger förmodligen samman med att den begagnar så enkla medel: den hierarkiska 
översynen, det normaliserande systemet för bestraffning och belöning samt deras samverkan i en 
särskild process, nämligen examensprocessen” (Foucault, 1987, s. 171).  

Idag kontrollerar vi och övervakar barn i många sammanhang. Redan innan barnet föds mäts och 
övervakas det och sedan kontrolleras barnens kroppar och deras utveckling med jämna mellanrum på 
till exempel barnavårdscentraler. Ett exempel på övervakning i förskola är dokumentation som är ett 
sätt att kontrollera och mäta barns utveckling (Palla, 2011). Denna hierarkiska övervakning är 
dessutom något som många gånger görs utan större reflektion från de vuxna (Lindgren & Sparrman, 
2003). I skolan kontrolleras och övervakas eleverna med betyg som ingår i examensprocessen. Ett 
disciplinärt system består alltid av någon form av straffmekanism, det är själva kärnan i systemet. 
Examen blir ett sätt att kontrollera alla och mäta deras färdigheter och kunskaper samt att hela tiden 
kunna jämföra dem med de andra (Foucault, 1987).  

Foucault (1987) menar även att disciplineringen är normaliserande. På så sätt kan man även tänka sig 
att föräldrar innefattas av denna disciplinering. Denna normaliserande process sätter ramar för hur vi 
människor ska och bör uppföra oss, därigenom också hur föräldrar bör uppfostra sina barn. Det som 
främst är gemensamt för dessa olika styrningssystem är att det ofta är en vuxen som utför den. Den 
mer subtila makten förväntas dock fungera utan att någon fysiskt behöver utöva den. Vårt samhälle 
idag ses många gånger vara fritt då inte makt utövas i samma grad just fysiskt. Foucault betonar hur 
våra idag mer subtilt disciplinära system är rutiner från tidigare generationer. Panoptismen är ett 
sådant system. När pesten var som mest utbredd var människor ständigt bevakade och de ingick i 
disciplinära scheman och rutiner för att eliminera risken att sjukdomen spreds. Panoptismen bygger på 
en övervakning som från början är synlig men som med tiden blir mer subtil. Blackford (2010) gjorde 
kopplingar till denna då hon beskrev ringen av föräldrar i lekparken som övervakade sina barn. Men 
Blackford menar också att panoptismen fungerar normerande mot de andra föräldrarna som anpassade 
sig efter de normer som rådde. Panopticon som från början upprättades för att övervaka fångar eller 
andra människor som behövde övervakning (Foucault, 1987) kan idag lika gärna kopplas till lekparken 
(Blackford, 2010), hemmet eller internet. Det huvudsakliga syftet med panoptismen är att göra 
personen i fråga medveten om att han eller hon ständigt är övervakad av fångvaktare, därigenom blir 
makten automatiserad och behöver därmed inte utövas direkt. Personen blir genom detta sin egen 
fångvaktare (Foucault, 1987). De krav och förväntningar som ställs på föräldrar att uppfostra goda 
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barn, vara en tillgång i samhället och ta hand om sig själv blir en del av panoptismen. Det goda 
föräldraskapet har inte bara blivit automatiserat, det är något som görs mer och bättre hela tiden. Vad 
dessa system om disciplinering och makt försöker uppbringa är en människa som reglerar sig själv. 
Det perfekta samhället, i den liberala demokratin, blir då ett samhälle där medborgarna reglerar sig 
själva i önskvärd riktning och där alla har den goda viljan att göra aktiv val som gynnar samhället. 
Rose (1999) lyfter fram governing som också beskriver detta maktsystem. Utifrån detta beskriver Rose 
governmentality (ss. 20-24) som handlar om att få en så effektiv befolkning som möjligt som gör 
arbetet som den goda samhällsmedborgaren, både för sig själv och för andra. Governmentality bygger 
vidare på tanken kring den självreglerande medborgaren (Rose, 1999; Foucault, 1987). ”(---) 
’freedom’ has become both the instrument and the effect of governing” (Fejes, 2008, s. 3). Frihet har 
många gånger setts som något negativt och som ett hot mot makten. Frihet handlar istället om att 
befolkningen ska tro att de har frihet att välja hur de vill, men disciplinen syftar till att göra att 
människorna gör de rätta valen (Rose, 1999; Fejes, 2008). Rose (1999) beskriver hur friheten också 
kommer med ett ansvar. Föräldrarna blir det ultimata beviset för att se om denna frihet och styrning 
fungerar, föräldern ska ju inte bara göra de rätta valen för sig själv utan för och genom barnet och även 
inför andra vuxna. 

Bartholdsson (2007) ger ett bidrag ur en svensk kontext genom sin avhandling där hon beskriver 
begreppen normalitet och en vänlig maktutövning (ss. 28-29). Normalitet ”beskriver det typiska och 
det utgår ifrån antaganden om hur det borde vara” (Bartholdsson, 2007, s. 13). Lutz (2009) menar att 
det är svårt att definiera vad normalitet är då det ständigt omförhandlas utifrån rådande diskurser som 
sätter referensramar för vad som är normalt respektive avvikande just nu. Bartholdsson (2007) 
beskriver att normalitet går dels att närma sig utifrån genom att se det från positionen av det 
avvikande. Genom att ta detta perspektiv ser man lätt vad som är fel och som är direkt avvikande från 
det normala. Men normaliteten går också att närma sig inifrån. Bartholdsson var intresserad av hur 
denna process kunde se ut, hur normalitet är något vi lär oss och som vi inte talar om. Men 
normalitetens gränser är begränsade, den innesluter endast de som har den goda viljan att verka inom 
denna eller de som har möjlighet till det (Bartholdsson, 2007; Foucault, 1987). Normalitetsprocessen 
är dynamisk och det krävs ständigt nya överenskommelser, om än tysta sådana, för att den ska fungera 
i olika kontexter (Bartholdsson, 2007). Bartholdsson skriver om hur den vänliga maktutövningen 
fungerar som ett subtilt maktverktyg. Att använda en vänlig maktutövning kan vara mer effektivt än 
att använda sig av en mer synlig makt då den tidigare sällan möter lika mycket motstånd. Den ultimata 
uppfostran vore således där barnet förhåller sig till föräldrarnas ramar och normer utan att göra 
motstånd. Ett självreglerande barn är ett barn som inte behöver korrigeras. Det goda barnet är det som 
lär sig vilja det vuxna kräver, och tvärtom; det besvärliga barnet är det som frammanar tillrättavisning 
– det som sätter den vuxne i positionen att vara auktoritär när normen om ett gott föräldraskap 
förespråkar den lyssnande och demokratiske vuxne. Med andra ord: eftersom det goda föräldraskapet 
skapas som demokratiskt behövs det självreglerande barnet så att den vuxne aldrig tvingas framstå 
som auktoritär, vilket är ett exempel på en vänlig maktutövning. Detta går även att applicera på 
interaktionen mellan vuxna genom att föräldrar sannolikt inte vill framstå som auktoritära inför 
varandra. I kontrast till det självreglerande och normerande barnet har vi det bångstyriga barnet som 
Dolk (2013) beskriver i sin avhandling. Motstånd och ett bångstyrigt barn blir ett sätt att få syn på 
normer som annars många gånger är osynliga. Ett bångstyrigt barn gör motstånd mot de förväntningar 
och krav som ställs. Motstånd kan te sig på olika sätt, både verbalt och fysiskt motstånd men också att 
inte vilja vara med och dra sig undan kan vara tecken på motstånd.  
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Kategoriseringar är en del av normaliseringsprocessen beskriven ovan. Forkby (2007) betonar hur 
kategoriseringar gör att man kan ringa in det egna och det andra. ”De långa skiljs från de korta, de 
intelligenta från de svagbegåvade och framförallt skiljs de avvikande från de normala” (Forkby, 2007, 
s. 75). Normaliseringsarbetet är viktigt inom diskursanalys, att studera det som ses som självklart och 
som vanligen inte ifrågasätts (Forkby, 2007). Att analysera diskurser är att analysera något som många 
gånger tas för givet (Cameron, 2001).  

 

Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. Det är en analysmetod 
med vilken vi kan dekonstruera texter för att vis hur dessa innesluter och utesluter, ofta utan att vi är 
medvetna om det. diskursanalys som metodansats passar därför bra att använda när du är intresserad 
av att studera vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed också om vad som är 
onormalt (Bolander & Fejes, 2009, s. 81).  

 

Som har beskrivits ovan så skyddar normer och diskurser ett visst sätt att vara på och de framhåller 
önskvärda sätt att bete sig på. Genom diskursanalys kan man studera gränsdragningar och berättelser. 
Att kategorisera blir att dra gränser mellan vi och dem (Börjesson & Palmblad, 2007). Cameron 
(2001) betonar att man inom diskursanalys kan analysera olika typer av material, både skriftligt och 
muntligt. Det senare är det som har fokuserats på i denna uppsats. Kategoriseringar är diskursivt 
formerade, menar man inom diskursanalys, och vi ser verkligheten på olika sätt beroende på vilken 
position vi innehar. Verkligheten är socialt konstruerad och det kan aldrig finnas en entydig sanning 
om världen. Denna forskningstradition håller sig inom en konstruktionistisk teori och man intar ett 
anti-essentiellt samt reflexivt förhållningssätt (Börjesson & Palmblad, 2007).  

Verklighet konstrueras så fort språk används och vi skapar sammanhang genom att namnge och 
kategorisera. Diskursanalys handlar om att studera diskursernas gränser och kärna, vad som är möjligt 
att säga och göra i olika sammanhang. Det handlar inte om återspegling, utan snarare på vilka olika 
sätt det talas om verkligheten. Att studera stora diskurser handlar om att se till diskurser som går igen 
på flera ställen. I stora diskurser formar forskaren ramarna och sammanhangen. I små diskurser är det 
deltagarna som gör detta och här fokuseras det snarare på hur diskurser byggs upp. Det fokuseras inte 
på att ta reda på varför något skett eller på vilket sätt utan snarare hur (Börjesson & Palmblad, 2007). I 
den här uppsatsen används verbal data som underlag för detta diskursiva perspektiv. I detta material 
kan vi se exempel på både stora och små diskurser. De stora diskurserna går igen och utgör en sorts 
ram och grund för det som studeras. De små diskurserna kan vi se i de nedslag som görs i intervjuerna 
med föräldrarna. Den här uppsatsen fokuseras med andra ord både på hur diskurser bryts ner och hur 
de byggs upp i olika kontexter.  

Börjesson och Palmblad (2007) lyfter fram, och som tidigare nämnts, hur ett specifikt material inom 
diskursanalys inte visar en sannare bild av verkligheten än ett annat. Av denna anledning kan det 
tänkas finnas fördelar med att studera olika sorters material. ”(---) att göra reda för vems kontexten är, 
att motivera kontextvalet samt diskutera följderna av detta val för studien” (Börjesson & Palmblad, 
2007, s. 19). Man kan fråga sig vilka subjekt och objekt som skapas i olika kontexter och vilka sätt att 
vara på som möjliggörs inom dessa (Willig, 2008). Willig beskriver diskursanalys som inte bara en 
insamlingsmetod, utan en metod som söker efter nya sätt och verktyg att se på verkligheten och 
problematisera denna.  

Min analytiska verktygslåda kommer även att bestå av andra diskursiva verktyg där temporalitet och 
berättelser är ytterligare centrala begrepp. Som en avslutning på den diskursivt orienterade teorin som 
används i uppsatsen vill jag därför också säga några ord om berättandet som del i att konstruera 
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föreställningar om barn eller för att göra gott föräldraskap. Cameron (2001) betonar att man kan 
analysera samtal i sig med att man också kan se världen som uppbyggd av berättelser vilka i sig 
möjliggör olika sorters samtal. Hydén (1997) menar att berättelser fångar något om världen som någon 
har upplevt och att vi förstår oss själva, andra, den värld vi lever i och relationer genom berättelser. 
Vidare lyfter Hydén fram att man inte kan studera språklig kommunikation utan att beakta kontexten. 
Verkligheten bygger på berättelser och på så sätt kan den ses som narrativ. Något som är centralt i 
berättelser är den temporala aspekten. Tiden i en berättelse bestämmer hur vi uppfattar och tolkar den. 
Ett enkelt sätt att mäta tid är att göra en tidsaxel för att få ett då, ett nu och ett sedan (Hydén, 1997).  

En berättelse återges och utformas efter åhörarnas behov och den berättas inte på samma sätt flera 
gånger (Andrews, 2008; Mishler, 1997). Westerlund (2013) använder sig av intervjuer i sin studie och 
lyfter fram att även om berättelserna är personliga står de inte fria från normer kring individualism och 
föräldraskap i samhället. Att intervjua föräldrar borde därmed kunna säga något om den samtid vi 
lever i och om de diskurser och normer som råder.  

Blomberg och Börjesson (2013) skriver om hur jaget kan beskrivas olika genom temporalitet i en 
berättelse. I deras artikel, som bygger på material från Blombergs avhandling, beskriver de hur 
mobbning kan ses som en kronologisk process. De betonar hur mobbade lyfter fram sig själva på olika 
sätt i sina berättelser genom olika tids-jag. Man kan framställa sig själv på olika sätt utifrån tid. 
Genom att berätta om hur man var då kan man berätta eller förklara hur man är nu. Olika tids-jag kan 
maskera misstag då de kan kopplas till ett då, som inte är nu. En mobbningsberättelse består ofta av 
vändpunkter och innehåller därmed ett tydligt före och ett efter. Att framställa sig själv genom olika 
tids-jag kan vara ett sätt att visa på en förändring och det kan även vara ett sätt att visa närhet och 
distans till sig själv, antingen ett nutida, dåtida eller framtida tids-jag (Blomberg & Börjesson, 2013).  

Att tala om den andre kan också vara att tala om hur den andre tänker och talar. Jonsson och Milani 
(2009) skriver om att kontextualisera språket och att ikonisera den andre. Språk står sällan som 
betydelsebärande utanför kontexten. Kontexten ger språket dess innebörd som då kan bli positiv eller 
negativ. Att ikonisera kan innebära att tala om de andra, de som använder ett visst språk på ett visst 
sätt och de som beter sig på ett visst sätt. Ikoniseringen innebär också att språkanvändningen av den 
andre är något som antas komma inifrån, ett inneboende karaktärsdrag hos den andre. Gustafssons 
(2011) studie handlar om skolungdomar som konstruerar ett oss genom att konstruera ett dem. Dessa 
konstruktioner visade sig vara viktiga för ungdomars identitetsarbete. Gustafsson beskriver 
identitetsarbetet som en relationell process som konstrueras i olika kontexter. Ungdomarna 
konstruerade också platser som de varken ville befinna sig på eller förknippas med. Jag avser att 
studera materialet med dessa diskursiva resurser i minne – hur föräldrar kan göra gode föräldern 
genom att använda olika tids-jag liksom att förelägga bra eller dåliga exempel på barnuppfostran till 
ett berättar-jag eller till den andre.  

Vårt samhälle har mer och mer kommit att bli ett pratsamhälle (Blomberg, 2010; Cameron, 2001). 
Blomberg (2010) menar att ett terapeutiskt tänk styr vårt sätt att tala på. Det är enkelt idag att tala om 
sitt liv och det verkar finnas ett starkt behov till det. För föräldrar finns det många möjligheter att tala 
om sitt föräldraskap och hur man gör gott föräldraskap. Det kan bland annat göras via forum på 
internet, i föräldragrupper eller i en statusuppdatering på Facebook. Dessa forum ger snabb feedback 
från den som läser och lyssnar. En intressant aspekt som Blomberg lyfter fram är att en god berättare 
många gånger ses som synonymt med att vara en god människa. Våra berättelser säger något om vilka 
vi är eller hur vi vill framställa oss. Därför kan man tänka sig att görandet av gott föräldraskap går att 
få syn på genom föräldrars berättelser. Blomberg (2010) framhåller också att genom att berätta om hur 
något inte är kan vi förstå hur något faktiskt är (James, Jenks & Prout, 1998). Performativitet handlar 
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om att berättelser är sociala handlingar och säger oss lika mycket om berättaren som kontexten. Vi 
definierar oss själva hela tiden inför oss själva och andra (Kohler-Riessman, 2008).  

Att berätta är en del av ett pågående identitetsarbete där diskurser och andra berättelser sätter ramar 
om vad som är möjligt att berätta i en viss situation (Blomberg, 2010). Våra reflexiva jag utvärderar 
och försöker ständigt förbättra oss själva. ”Det innebär att berättelser och diskurser är vägledande för 
vilka kategorier som blir möjliga att tillskriva sig” (Blomberg, 2010, s. 84). Diskurser och kategorier 
finns redan, frågan är vilka berättaren väljer att ansluta sig till i sin berättelse och hur han eller hon 
väljer att positionera sig utifrån denna diskurs. Blomberg beskriver också berättarkontexten som en del 
av tidigare nämnda identitetsarbete. Ochs och Capps (1996) lyfter fram hur jaget och narrationer hör 
ihop. Vi lär oss om oss själva och andra genom narrationer. Som intervjuare är man medskapare av 
berättelsen. Jag som förskolpedagog gör säkert något annat med berättelsen tillsammans med 
föräldrarna än vad någon utan min bakgrund skulle göra.  

Med utgångspunkt i detta diskursiva perspektiv kommer vissa diskursiva verktyg, däribland 
normalitet, berättelser, temporalitet och konstruktionen av andre att göra grunden för analysen i hur 
gott föräldraskap görs i det insamlade materialet som presenteras nedan.  
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Metod  

Urval och avgränsningar 
Det här är en uppsats i barn- och ungdomsvetenskap med vuxna som deltagare. Det finns flera skäl till 
det: För det första är det gruppen föräldrar och deras görande av god uppfostran, barndom och 
föräldraskap som är syftet med projektet. För det andra menar jag att samtycke från barn är mer 
problematiskt och maktpositionen som forskare blir större ju yngre deltagarna är. De flesta deltagarna 
i denna studie är föräldrar vilket gör kopplingen till barn extra tydlig. Från början var tanken att göra 
en etnografisk studie som traditionellt sett går ut på att man observerar till skillnad från intervjuer där 
man ställer frågor och lyssnar (Gobo, 2011). Svårigheter uppstod dock i att få tag på föräldragrupper 
som ville och kunde bli observerade vid fler än ett tillfälle. På flera föräldrar verkade det som att något 
stod på spel i deltagandet av en studie där det ingick att tala om sitt föräldraskap och sin syn på barn. 
Det skulle kunna tolkas som att som att det här är ett känsligt ämne. Steg två blev då att försöka få tag 
på föräldragrupper att följa en gång vardera. Två grupper med mammor ställde upp och sedan kom allt 
från sjuka barn till andra hinder emellan vilket ledde till att det inte blev fler grupper. För att inte 
datainsamlingen skulle bli för utdragen fick steg tre bli att intervjua föräldrar enskilt som komplement 
till de två föräldragrupper som deltog och även ett föräldramöte och ett föräldraråd på en förskola som 
observerades.  

Deltagare och genomförande 
De föräldrar som har deltagit bor antingen i eller norr om Stockholm. Ett föräldramöte och ett 
föräldraråd på en förskola har observerats och övrigt material består av två 
gruppintervjuer/observationer med två mammagrupper samt fyra enskilda intervjuer med fyra 
föräldrar. Alla namn som presenteras nedan är fingerade. Materialet består därutöver av offentliga 
debatter och artikelsökningar i ämnet barnuppfostran och föräldraskap. Att undersöka hur det goda 
föräldraskapet görs i flera olika sammanhang är inte för att försöka få en sannare bild utan snarare att 
få en bild av själva görandet.  

Föräldramötet ägde rum på en småbarnsavdelning där fyra föräldrar deltog och där tre pedagoger höll i 
mötet. Deltagandet gick till på så sätt att föräldrarna och pedagogerna satt i en ring och jag satt 
utanför, större delen av mötet spelades in, jag sade ingenting på mötet. Föräldramötet var upplagt så 
att pedagogerna höll i första delen och lämnade sista stunden öppen för frågor från föräldrarna. 
Anledningen till att inte hela mötet spelades in var bland annat att föräldrarna fick ordet först i slutet 
och det var denna del som spelades in i sin helhet. Dessutom satt jag bakom föräldrarna vilket gjorde 
att jag kunde styra mer över bandspelaren.  

Föräldrarådet hade representanter från samtliga avdelningar på förskolan där 12 föräldrar deltog samt 
förskolechefen och en pedagog. Skillnad mellan föräldramöte och föräldraråd är främst att det senare 
består av föräldrar som valt att vara extra aktiva i sina barns förskolgång. På detta möte satt jag bland 
de andra i en soffa och bandspelaren låg på bordet, hela mötet spelades in och jag sade ingenting på 
mötet. Detta möte var upplagt på ungefär samma sätt som föräldramötet men här höll förskolechefen i 
mötet. Jag ställde inga frågor efter mötet även om jag hade velat göra det. Mötet var klockan åtta på 
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morgonen och jag upplevde att föräldrarna hade bråttom iväg till arbetet. Vid detta möte var det 
mycket som skulle gås igenom varpå det fanns lite tid över till övriga frågor. Förhoppningen med 
dessa två möten var att försöka få syn på tal om barnsyn och föräldraskap i ett sammanhang som är 
konstruerat att handla just om barns vardag.  

Den första föräldragruppen (mammagruppen på caféet) bestod av sex föräldralediga mammor som 
fikade tillsammans med sina barn, alla under ett år gamla. Denna träff var planerad av mammorna från 
början och jag fick tillåtelse att delta och observera. Vid detta tillfälle deltog jag enbart som observatör 
och delar av mötet spelades in, bandspelaren låg på bordet. Det var en lång träff med många avbrott, 
därför spelades inte hela träffen in. Mammorna visste om mitt yrke som pedagog och de ställde vid 
några tillfällen frågor till mig som rörde förskolan men jag försökte då dra mig ur samtalet igen. Dessa 
mammor kände inte varandra så väl vilket avspeglas i materialet då samtalen ibland kan upplevas som 
lite krystade. De har inte heller barn sedan tidigare vilket även detta avspeglas i deras samtal om val av 
förskola bland annat.  

Den andra föräldragruppen (mammagruppen i hemmet) var ett initiativ från en av mammorna som 
bjöd hem fyra mammor och deras barn till sig efter en förfrågan från mig. Denna träff blev med andra 
ord konstruerad utifrån mitt behov av att observera en grupp med föräldrar. Träffen var något stökig 
då 12 barn i olika åldrar sprang runt och gjorde ljudupptagningen delvis något svår. Större delen av 
samtalet spelades in. Även under denna träff stängde jag av bandspelaren under avbrott i samtalet. Till 
en början fick föräldrarna samtala fritt. Samtalet var inledningsvis avvaktande och flöt inte på så bra, 
de verkade störa sig på bandspelaren som låg på bordet. De verkade även tro att jag förväntade mig 
något särskilt av samtalet. Efter ett tag lade jag fram frågor och bilder som de fick samtala kring, vilket 
gjorde att samtalet flöt på mer. Valet av bilder diskuteras mer nedan. Dessa föräldrar har flera barn i 
åldrarna 0-6 år.  

Första intervjun var med mamman Jenny hemma i hennes kök och hennes 1-åriga dotter var med. 
Intervjun genomfördes på så sätt att jag ställde frågor till henne. Dottern ville inte sitta still hela tiden 
vilket ledde till att intervjun har formats efter att passa den situationen och jag valde att inte ha för 
många och långa frågor.  

Andra intervjun var med pappan Simon hemma i hans kök, hans fru och 1-åriga dotter var delvis i 
samma rum. Under intervjun med Simon ställde jag liknande frågor som till Jenny. Den här intervjun 
var lugnare och vi hade tid att gå igenom samma frågor som till Jenny i ett lugnare tempo. 

Tredje intervjun var med mamman Cissi, också den ägde rum hemma i hennes kök och hennes 
nyfödde son var med. Under intervjun med Cissi så fick hon utöver frågorna också reflektera över 
några bilder, samma som mammagruppen i hemmet fick samtala kring.  

Den fjärde intervjun var med mamman Ella och den ägde rum på ett café och hennes 5 månader gamla 
dotter var med. Även Ella fick svara på frågor och reflektera över några bilder. Ingen av föräldrarna i 
de enskilda intervjuerna har barn sedan tidigare.  

Intervjuerna spelades in i sin helhet. Då tillfällena både har varit utformade på olika sätt och krävt 
olika tillvägagångssätt har inte samma frågor ställts till alla föräldrar och bilder har inte heller visats 
vid alla tillfällen. Dessa intervjuer har inspirerats av en halvstrukturerad intervjuform. En 
halvstrukturerad intervju är inte låst till ett frågeformulär men är inte heller ett öppet samtal (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Dessa intervjuer har varierat i grad av struktur och har haft grunden i en lättare 
intervjuguide, se bifogad bilaga. Sedan har frågor och bilder plockats fram utifrån samtalets innehåll. 
Kvale och Brinkmann beskriver också den diskursiva intervjun som syftar till att få syn på hur sanning 
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skapas i olika sammanhang. Det handlar också om att vara uppmärksam på vilka diskurser som kan stå 
på spel och att ibland lyfta fram en fråga som stimulerar detta (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån 
mitt diskursiva perspektiv har denna form funnits med som grund för samtliga intervjuer, 
observationer och i analysen av dessa. Min roll har vid samtliga intervjuer varit att vara saklig, lyssna 
in så mycket som möjligt och försöka följa samtalet när jag valde frågor, informanten har varit den 
som fått utrymme (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga tillfällen är från trettio minuter långa och 
uppåt. De frågor som ställdes är delvis inspirerade av Westerlund (2013), se bifogad bilaga. Frågorna 
och bilderna är styrande på så sätt att de ringar in ett visst ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Bilderna 
är valda av mig och exempel finns med i bifogad bilaga. Syftet med att ha bilder var att få igång ett 
samtal kring vissa delar. Bilderna fångar och lyfter fram vissa teman och fenomen som antingen lyfts 
fram tydligt i debatten kring barnuppfostran eller i tidigare intervjuer och observationer. Bilderna är 
skapade som sådana att locka fram reaktioner och samtal. Att lägga fram en bild på en programledare 
ur ett nanny-program blir ett sätt att spinna vidare på en debatt kring uppfostran som både Eberhard 
(2013) och Gustafsson (2010) håller igång. Detta gör att intervjuerna blir mer strukturerade under 
dessa tillfällen. Bilder och frågor lyftes fram om vartannat och följde samtalet som uppkom när 
föräldrarna talade om deras syn på uppfostran, som var en av intervjufrågorna. Kvale och Brinkmann 
(2009) betonar att man utifrån informantens berättelse kan ändra frågornas utformning och följd vilket 
gör en halvstrukturerad intervju. Detta har skett i dessa intervjuer och därför inte samma frågor ställts 
vid samtliga tillfällen och bilder har inte heller visats vid samtliga tillfällen. En inledande fråga bör 
vara kort och konkret och ringa in det ämne man vill tala om (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Databearbetning och analysmetod 
I linje med Wetherell och Potter (1992) är jag inte ute efter att fånga informanternas inre tankar eller 
någon form av sanning. Jag är inte heller ute efter att ersätta en sanning kring uppfostran med en 
annan. Jag betraktar allt material som social konstruktion. 

Cameron (2001) antar en kritisk ton gällande intervjuer, då forskare tenderar att vara mer intresserade 
av vad som sägs, snarare än hur och i vilken kontext det sägs. Hammersley och Atkinson (2007) 
beskriver hur etnografisk forskning handlar om att inta en objektiv syn och inte om att finna entydiga 
svar. Dessa idéer går igen i detta arbete och en styrka skulle kunna vara att insamlingen skett på olika 
sätt i olika kontexter. Det blir svårt att studera det vardagsnära i denna typ av material, utan det blir 
mer vad deltagarna väljer att visa upp. Cameron (2001) betonar att människor alltid uttrycker sig på 
olika sätt beroende på kontexten. Vad gäller asymmetri, som Cameron tar upp, finns det alltid en risk 
för detta i forskarsammanhang. I detta material är det deltagarna som har talat, men under intervjuerna 
har detta samtal kretsat kring frågor och bilder valda av mig, vilket gör att jag tillsammans med 
deltagarna konstruerar samtalen (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna är inte naturligt 
förekommande samtal (Kvale & Brinkmann, 2009), dock är föräldramötena och ena föräldraträffen 
sådana att de hade ägt rum även om jag inte varit där. Om man är ute efter att göra en diskursanalys 
menar Cameron (2001) att man bör spendera tid med dem man är intresserad av att lyssna på och ge 
dem möjlighet att uttrycka det de vill säga med sina egna ord. Ett sätt att göra detta på skulle kunna 
vara att ställa så öppna frågor som möjligt. ”(---) people are talking all around us all the time. All we 
have to do is get them to do it in such a way we can record it” (Cameron, 2001, s. 20). Valet att 
använda ljudinspelning har varit för att kunna fånga så mycket som möjligt i rummet men samtidigt 
försöka att störa så lite som möjligt, främst då under föräldramötena och föräldraträffarna. Valet i sig 
kan verka manipulativt då det blir ett försök att smälta in så mycket som möjligt. Vad gäller 
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reflexivitet menar Hammersley och Atkinson (2007) att deltagarna å ena sidan påverkas av ens 
närvaro men att det å andra sidan kan vara intressant att analysera just detta. Det blir relevant att 
reflektera vad frågorna i denna studie gör och vilken typ av svar de skapar. I och med att makt 
uppmärksammas och främst maktordningar mellan människor (Foucault, 1987), blir det intressant att 
beakta även den makt som uppstår mellan mig och deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Även om 
det säkerligen finns skillnader mellan den insamlade datan på mötena och vid de enskilda intervjuerna 
kan det dock tänkas att övergripande diskurser och normer kring det som studeras kan gå igen i 
föräldrars berättelser på olika ställen och i olika typer av insamlat material. Men allt är konstruerat 
efter sitt sammanhang och just intervjusituationerna och ena föräldraträffen skulle kunna ses som 
mindre naturliga situationer men inte mindre intressanta att studera för det. Jag har alltså material både 
från situationer som skulle existerat även om jag inte var där och material som har skapats för min 
datainsamling. Cameron (2001) menar att det går att argumentera kring huruvida vissa samtal skulle 
vara naturliga och andra inte då all typ av samtal uppstår efter kontexten. Alla tillfällen har varit 
naturliga genom att de har ägt rum, men däremot är det viktigt att reflektera över hur forskarens och 
deltagarnas roll skapar just det tillfället. Dessutom är det, vid intervjuer, just forskaren som bestämmer 
vad det ska talas om, vilket styr samtalet i högre grad.  

Allt insamlat material har transkriberats och har därefter gåtts igenom i samband med litteraturläsning 
för att finna olika teman. Transkriptionerna har utformats på så sätt att understruket ord betyder att 
personen har betonat det ordet extra och paus har markerats som (.). Tydliggörande information har 
också satts inom parantes. I övrigt har materialet transkriberats ordagrant. För att passa typen av 
analys har inga detaljer utöver det markerats i materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vad gäller epistemologi bygger den här studien på en postmodern kunskapstradition där insamling och 
analys hänger samman och inte kan ses som åtskilda processer. Den syftar inte till att samla in redan 
befintlig kunskap utan att se insamlingen och analysen som en process där antaganden om sociala 
konstruktioner skapar berättelser och normer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Forskningsetiska överväganden  
Kvale och Brinkmann (2009) betonar hur viktigt det är att vara vaksam redan på planeringsstadiet 
kring de etiska aspekterna. Det är en process som bör vara aktiv under projektets gång. Etiska 
överväganden vad gäller information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande har utformats i 
enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (2011).   

Informationskravet har beaktats genom att deltagarna i största möjliga mån fått läsa sig till detta 
inledningsvis. Dock har studien ändrat riktning av och till vilket inte gör denna information 
alltäckande. Vid de tillfällen där det inte varit möjligt för deltagarna att läsa, till exempel vid 
föräldramöten där föräldrar har droppat in sent har denna information dragits kort muntligen. Dessa 
föräldrar har därmed fått mindre information om projektet och jag har också valt att inte lyfta citat från 
just dessa föräldrar i materialet. Skriftligt samtycke har inhämtats från samtliga deltagare, vilket även 
har försvårat insamlingen på så sätt att jag inte kunnat delta på vissa möten där jag inte tillåtits ta tid 
från mötet till att informera deltagarna om detta. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att det handlar 
om en avvägning hur hårt man håller sig till sin intervjuguide och hur mycket man följer samtalet. 
Informanterna har gett samtycke till den information man som forskare gett inledningsvis, om man 
avviker allt för mycket från detta är det svårt att försäkra att deltagarna har samtyckt till det de faktiskt 
har svarat på. I en halvstrukturerad intervju håller man sig mitt emellan sin intervjuguide och följer 
samtidigt samtalet. Detta har varit en avvägning under insamlingens gång. Därför är det viktigt att 
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informanten känner sig trygg med att avbryta eller inte svara på en specifik fråga om det inte känns 
bekvämt. Vidare används inga namn, platser eller detaljer som kan avslöja deltagarnas identitet, enligt 
konfidentialitetskravet. Redan i transkriptionen av materialet har namn och detaljer fingerats. 
Nyttjandekravet har också beaktats då jag garanterar alla deltagare att det insamlade materialet endast 
kommer att användas i detta syfte. Alla deltagare ska kunna läsa det färdiga materialet utan att känna 
sig utpekade eller feltolkade. Dock existerar alltid denna risk då det är jag som styr över hur materialet 
ska analyseras och tolkas. Och här har man som forskare ett stort ansvar.  

Dessa forskningsetiska överväganden har följt med från början till slut. Jag har upplevt att 
forskningsfrågorna har varit av känslig karaktär vilket har lett till att många föräldrar har avböjt. Detta 
har jag förhållit mig till på sådant vis att jag är noga med att inte peka ut specifika föräldrar eller deras 
berättelser. Jag betonar genomgående att berättelserna skapas utifrån kontexten i samspel mellan 
informant och forskare.  

Metoddiskussion och studiens kvalitet 
För att undersöka hur normer skapas och återskapas i olika kontexter vill jag betona att ett diskursivt 
perspektiv är ett effektivt redskap. Genom att studera vad som skapas som normalt kan man också se 
vad som skapas som onormalt (Bolander & Fejes, 2009). Huruvida intervjuer och observationer är det 
bästa tillvägagångssättet att få syn på dessa mönster går givetvis att diskutera. Jag menar dock att 
svårigheten i att få tag på föräldrar som vill och kan ställa upp säger något om den prestationsfyllda 
kultur som råder. Då vi idag verkar vilja visa upp perfekta fasader är det tänkbart att det är 
skrämmande att ställa upp i en studie som handlar om att tala om sitt föräldraskap, väldigt få vill 
förmodligen visa upp eventuella brister. Med detta i åtanke finns det anledning att tänka sig att de 
föräldrar som ställde upp har valt att visa upp en så god sida som möjligt, vilket i sig också talar för att 
vi talar och lyfter fram oss själva på ett visst sätt.  

Svårigheten har till stor del varit att få ihop ett material som på många sätt spretar så pass mycket. 
Men genom denna diskursiva utgångspunkt som vilar på en konstruktionistisk kunskapstradition finns 
det en vilja att undersöka hur rådande diskurser kan tänkas gå igen i olika kontexter. Det blir inte en 
heltäckande studie som kan ge svar om hur föräldraskap görs överallt. Och i linje med Wetherell och 
Potter (1992) handlar det inte om att finna nya sanningar i resultatet av studien. För det är svårt att anta 
att det finns en specifik sanning, då individen konstruerar och reproducerar sig själv utifrån kontexten.  

Värt att beakta är också hur de frågor som ställdes som i sig var normerande och därmed gav 
normerande svar (Kvale och Brinkmann, 2008). Att tänka på är dock, i linje med Cameron (2001) att 
allt samtal konstrueras efter sitt sammanhang. Friare samtal utan styrande frågor står inte heller fria 
från normer och diskurser. Den här studien utgår från att samtal är socialt konstruerade och därmed 
värderas inte vissa typer av samtal högre än andra. Hur föräldrarna i detta material gör gott 
föräldraskap påverkas av kontexten. De svåraste tillfällena skulle kunna tänkas vara de två 
gruppintervjuerna där föräldrarna ställs inför hur de ska förhålla sig och uttrycka sig i relation till mig 
som intervjuare men även till de andra föräldrarna. Mina frågor har kunnat ge vissa svar. De svaren 
som kommit fram i denna studie skulle inte komma ut på samma sätt i en annan, då berättelser skapas 
på olika sätt i olika sammanhang (Andrews, 2008; Mishler, 1997). Däremot kan vi anta utifrån detta 
perspektiv att överordnade diskurser går igen på flera ställen.  
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Resultat och analys 
Syftet för den här studien var att försöka få syn på hur gott föräldraskap görs i olika sammanhang. 
Observations- och intervjutillfällena bestod av föräldrarådet, föräldramötet, mammagruppen i hemmet, 
mammagruppen på caféet samt de enskilda intervjuerna med Jenny, Simon, Cissi och Ella. Här lyfts 
de huvudteman fram som har blivit synliga i genomgången av det insamlade materialet.  

Något som framkommer tydligt nedan är att det inte finns ett enskilt sätt att tala om god barndom. Det 
beror bland annat på vilka förutsättningar som ges barnet, hur trygg omgivningen är vilket Cissi 
betonar i hennes intervju. Sådana omständigheter kommer inte att betonas i detta material även om det 
givetvis är viktigt i allra högsta grad att beakta att en otrygg kontext inte ger goda förutsättningar för 
en god barndom och att barn idag många gånger lider av underparenting än overparenting (Honoré, 
2008). Görandet av god barndom har utgångspunkten i denna uppsats att det förutsätter aktiva 
föräldrar. Den här analysen bygger på att gott föräldraskap görs med hjälp av diskursiva verktyg, där 
barnet är ett av dem. Andra diskursiva verktyg som kommer lyftas fram är berättelsen, temporalitet, 
konstruktionen av den andre och normalitet.  

Normerande föreställningar om barn 
Samtliga samtal och övrigt material grundar sig i att barnet är det centrala. Föräldramötena handlar om 
barnens vardag, föräldragrupperna existerar genom barnen och intervjuerna utgår från tankar kring 
uppfostran. Dessutom då samtliga tillfrågade är föräldrar blir kopplingen till barn än mer 
framträdande. Vad normerande föreställningar om barn kan vara skiljer sig åt, ibland har även 
paradoxala föreställningar om barns lyfts fram. Här följer några exempel för att beskriva detta. 
Inledande exempel är från Simons intervju där han svarar på frågan hur han tror det är att vara barn 
idag: 

 

Det är större krav på barn idag. På alla sätt och vis kan jag tycka. Utbildning, du ska ha en gedigen 
utbildning tidigt, du ska prestera tidigt, du ska se leken som en tävling, du ska se dina kamrater som 
konkurrenter och du ska vara attraktiv, inte både yttre utan även kompetens- och kunskapsmässigt 
och sticker du ut över det normala så är det värre idag än vad det var för tjugo trettio år sen.  

 

I detta exempel kan vi se normerande och paradoxala föreställningar om barn. Barn ska prestera men 
inte sticka ut över det normala. Simons kritik mot detta kommer också fram tydligt i exemplet, han 
menar att barn har större krav på sig, att de ska prestera och vara attraktiva men samtidigt inte sticka ut 
för mycket. Han betonar även det temporala i det här exemplet genom att det är värre idag än vad det 
var förr. Det blir ett exempel på hur man kan beskriva hur något är genom att säga hur något inte är 
(Blomberg, 2010). Krav, prestation och en fara att inte passa in är hot som är svåra att skydda barnet 
emot (James, Jenks & Prout, 1998). Precis som Westerlund (2013) beskriver kan vi se hur 
individualismens baksida är normaliteten. Simon lyfter fram det svåra i att göra normalitet samtidigt 
som vi ska prestera och maximera oss själva. Detta går även i linje med panoptismen och 
governmentality (Foucault, 1987; Rose, 1999). Att anpassa sig till normen och göra aktiva val som 
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inte är alltför utsvävande. Ett annat hot mot den goda barndomen är teknologin. Ella berättar så här 
utifrån en bild där några barn sitter med varsin telefon: 

 

Det, men jag tycker att det är så, alltså det är ju vi som skapar det. Jag menar tänk på, jag vet ju själv. 
Jag menar när jag sitter och leker med henne hemma, då kan jag sitta och hålla på med min iPhone 
också. Man bara ’vänta här nu, jag sitter och leker med mitt barn och jag håller på med min iPhone 
samtidigt’ eller ’jag tittar på TV’ eller gör något. Vi kan liksom inte va här och nu och det är så himla 
lätt att slänga fram en iPhone som barnen får spela på istället för att faktiskt umgås, nu är det där 
stress igen. Så jag tycker det är jättesynd. Jag menar från att, som sagt vi lekte med kottar liksom, det 
tycker jag var så fantastiskt roligt att leka med kottar, men du vet så här, ute i skogen, alltså barn är 
inte ute idag.  

 

Det här exemplet visar på normerande förställningar kring barn och barndom som säger att barn ska 
vara ute och barn ska bli sedda, men även att det idag finns många hot mot barnet (James, Jenks & 
Prout, 1998), vilket i sig säger något om att barnet är något som är oskyldigt och som ska bevaras på 
ett visst sätt. Här kan vi se tydliga inslag av panoptismen, att känna sig övervakad av andra föräldrar 
och vara orolig över vad de ska säga om en och samtidigt vara självreglerande (Foucault, 1987). Ella 
lyfter också fram flera normerande föreställningar om föräldraskapet, till exempel att man bör vara 
utomhus, man bör se sitt barn, man bör vara närvarande och umgås. En annan berättelse som handlar 
om teknologin kommer från mammagruppen i hemmet där en mamma berättar följande utifrån frågan 
hur det är att vara barn idag: 

 

Mamma 1: Men jag tänker mycket på det här med tillgängligheten av det som vi, vår 
generation kanske började med, med TV, jämt, nu kan de liksom (.) De 
blir inte uttråkade på samma sätt, ja sätta på TV:n, där går det ju någonting 
hela tiden, man kan kolla SVT-play och, vi hade ju i alla fall lite tråkigt, de 
lär sig ju att det finns så stort utbud.  

Mamma 2: De har inte tråkigt på samma sätt. 

Mamma 3: Ja men det är ju som när de åker bil, man har ju TV-apparater och (.) Allt 
för att underhålla dem, så visst är det så. 

Mamma 4: Men det är nog mycket för oss själva också, att man själv liksom ska få 
tyst och lugnt.  

Mamma 5: Sen kan det vara så att de har för mycket saker också, mina barn har så 
mycket saker de inte leker med, som de inte vet hur de ska leka med, det är 
för mycket på något sätt. Jag hade en del grejer och jag har blivit rätt 
normal tycker man. 

 

Det som mamma 4 säger är ett väldigt ärligt exempel som kanske inte handlar allt för mycket om att 
göra gott föräldraskap enligt normen, men som passar in på det som Forsberg (2009) tar upp, att 
föräldrar idag ska hinna med sig själva mitt i allt. Ella däremot kritiserar detta tänk och även sig själv 
som faller offer för teknologin. Hon beskriver stora kontraster och schablonbilder över olika 
barndomstider. Hon drar in mig i ett vi när hon betonar att vi lekte med kottar. Att göra kontrasterna 
stora och beskriva ett förr då man lekte med kottar och ett nu där barnen inte är ute och leker, blir ett 
sätt att förstärka bilden av hur det har varit och hur det är idag. Ella använder sig av tydliga tids-jag 
(Blomberg & Börjesson, 2013) i detta exempel genom att berätta hur hon var, hur hon är och även hur 
hon vill vara som förälder. I sista exemplet betonar föräldrarna flera gånger att barn inte har tråkigt 
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idag, det är ett exempel som tas upp i inledningen av Honoré (2008). I Honorés fall och kanske även 
föräldrarnas verkar det handla om att ersätta denna bild av barndomen med en annan, en som är bättre, 
där barnen kan ha tråkigt, där de inte behöver bli underhållna hela tiden och där de inte har ett överflöd 
av leksaker. Normerande föreställningar om barndom handlar därmed om att barn ska vara aktiva, ha 
lagom med leksaker och skyddas från olika hot, där för mycket stillasittande innelek är ett av dem. 
Mamma 5 lyfter också fram att hon blev normal, det blir ett sätt att använda sig själv genom att berätta 
hur något var och hur det kanske blir (Blomberg & Börjesson, 2013). En god förälder ser dessa hot 
och problem, Ella verkar vilja göra något åt det men de andra nämner inget om detta. Nästa exempel 
kommer från intervjun med Ella där hon också gör gott föräldraskap genom tydliga riktlinjer. Här 
berättar hon vad hon vill förmedla till sitt barn.  

 

Hon ska inte förvänta sig att få saker hela tiden utan hon kommer få, presenter när hon fyller år och i 
julklapp, men jag menar hon kommer inte få saker hela tiden. Då ser jag hellre att jag jobbar lite 
mindre så finns jag där i ställer, än att hon får massa saker. 

 

Vi kan se här hur ett barn alltså inte ska leva i överflöd av saker. Det verkar vara något många barn 
gör, om vi följer dessa exempel och vad debatten idag många gånger säger kring uppfostran, men 
ingen lyfter fram det som något positivt. Det här exemplet visar också på ett motstånd mot hur Ella 
verkar mena att många andra gör, alltså skulle det kunna vara ett motstånd mot den rådande normen 
(Dolk, 2013) samtidigt som hon visar att den riktigt gode föräldern är någon som tar sig tid att vara 
ledig med sitt barn, för att barn behöver föräldrar som tar sig tid för dem. Forsberg (2009) beskriver 
hur föräldrar förväntas ge mycket tid till sina barn och samtidigt upprätthålla alla andra delar i livet. 
Ella talar dessutom mer om sig själv än vad mammorna i exemplet ovan gör. Hon lyfter fram sig själv 
som en självreglerande förälder som tar ansvar (Foucault, 1987; Rose).  

’Hur gammal var ditt barn när hon började på dagis?’ 

En annan normerande föreställning om barndom är att barn går på förskola. En stor del av de flesta 
barns småbarnsår tillbringas just i förskolan, vilket verkar leda till att det blir en naturlig del i 
föräldrarnas berättelser, vars barn alla är i förskoleåldern eller snart är det. Simon och jag sitter i 
Simons kök och bandspelaren ligger på bordet. När jag ber Simon att berätta om hur det är att vara 
förälder idag svarar han bland annat så här: 

 

Men jag kan tycka det är viktigt också att man hittar kanske förskolor som tänker likadant och att 
man hittar skolor som har samma värderingar och människosyn. Och jag kan bli förvånad kan jag 
säga vilka svar jag får på förskolan när jag ställer såna frågor (---) Så att jag är lite sugen på att byta 
förskola och hela skiten egentligen, men hon är ju lycklig än så länge och det är ju också viktigt kan 
jag tycka.  

 

Utifrån detta exempel går det att tänka sig att valet av förskola är ett viktigt beslut för barnets framtid 
och att den gode föräldern är väljande, aktiv och uttrycker värderingar. Föräldern har i detta fall rätt 
värderingar och människosyn, enligt honom själv, och därigenom blir förskolans pedagogik något 
barnet eventuellt måste skyddas emot. Ett annat exempel kommer från mammagruppen på caféet där 
samtalet just nu kretsar kring när och var barnens förskolstart blir. I det här exemplet talar mamma 4 
om vilken förskola de har valt till deras barn och varför: 
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Mamma 4:  Vi har ställt oss i kö (berättar var). 

Mamma 3: Aa ok. 

Mamma 1: Jaha tog du där borta? Ok! 

M 4:  Kusinen går där och så jobbar jag också nära.  

M 1:  Ja det är ju bra att ha nära. 

 

Här ser vi två olika exempel. Det som skiljer Simon och mamma 4 mest åt är att Simon lyfter fram 
värderingar och människosyn som viktigt i valet av förskola medan mamma 4 lyfter fram närhet till 
hennes arbete och att kusinen går där. Sedan går det alltid att fundera kring hur berättelsen utformas 
för åhöraren. I intervjun är det jag som är åhöraren och Simon lyfter fram det han vill lyfta fram och så 
som han vill framstå som förälder. I mammagruppen är jag egentligen inte direkta åhöraren då 
mammorna talar med varandra och väljer samtalsämnen själva, men det går dock inte att utesluta att 
mammorna inte aktivt väljer vad de berättar med tanke på min närvaro (Andrews, 2008; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Mishler, 1997). Från båda exemplen kan vi se att det inte verkar räcka med att säga 
vilken förskola man har valt, utan det krävs en förklaring. Utifrån idéer om identitetsarbete och att 
kulturella normer gör att man positionerar sig som en god förälder (Westerlund, 2013; Forsberg, 2009) 
skulle Simons förklaring ses som mer legitim i sammanhanget då han visar tecken på att göra mer 
aktiva val i sitt föräldraskap. Det normen säger i dessa exempel är att valet kräver välöverlagda val i 
själva görandet. Som förälder bör man visa att man planerar, är reflexiv och inte låter slumpen styra. 
Om man ändå gör mindre aktiva val är det viktigt att reparera det man har sagt med en förklaring. 
Cissi som själv arbetar på förskola när hon inte är föräldraledig beskriver känslan kring val av förskola 
så här när hon svarar på hur hon tänker kring detta val: 

 

Eh, just nu, eftersom jag jobbar på, eller har jobbat på en ganska stor förskola, så tycker jag att det 
känns lite läskigt, nu när man fått barn själv, eh, de här stora grupperna som faktiskt är.  

 

Här kan vi se ytterligare en aspekt, nämligen de stora grupper som är idag. Hot som vi kan se i 
exemplen ovan är om förskolan inte delar samma värderingar som en själv, att förskolan inte uppfyller 
praktiska krav eller i det här fallet – att grupperna är för stora. Det Cissi gör är att hon skapar barnet 
som sårbart, den stora barngruppen ses som ett hot mot det unika barnet. En se-barnetdiskurs står på 
spel vilket också skulle kunna vara fallet i Simons fall, i alla fall att se barnet på det sätt han vill att det 
ska ses. Det vi kan se i Cissis exempel är att barn är sårbara och att som förälder gör man rätt i att visa 
oro, vilket blir ett tecken på gott föräldraskap (Forsberg, 2009). Återigen är det viktigt att inte vara 
slumpmässig i sitt val av förskola. Här följer ytterligare ett exempel från mammagruppen på caféet. I 
detta exempel talar de om hur gamla barnen kommer vara när de börjar förskolan. Barnet till mamma 
1 är äldre än de andra och hon får frågan när hennes dotter ska börja på förskolan. Den här mamman 
har fått plats för dottern och datumet är bestämt.  

 

Mamma 1: Hur gammal, hur många månader blir hon då, när hon börjar, ett och ett 
halvt? 

Mamma 3: Eh (.) Nej hon blir fjorton månader bara. 

M 1: Vad sa du? 
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M 3: Fjorton månader. 

M 1: Fjorton månader, ett och ett halvt. 

M 3: Ja, men eftersom jag har ett ganska bra jobb eller eftersom jag kan 
bestämma mina arbetstider själv, så ska jag försöka att det inte blir så 
långa dagar.  

 

Här verkar mamma 1 inte helt nöjd med svaret hon får och hon korrigerar svaret till det hon själv 
verkar vilja höra. Mamma 3 verkar också förstå att mamma 1 inte är helt nöjd med svaret och gör sig 
inte besvär att meddela att 14 månader inte är detsamma som ett och ett halvt år, utan hon gör ett 
försök att reparera genom att förklara varför dottern börjar på förskolan vid 14 månaders ålder. Det 
säger något om att barn mår bra av korta dagar på förskolan och att inte börja för tidigt, en annan 
normerande föreställning om barnet. Normer både kring föräldraskap och familjeliv syns tydligt i detta 
exempel (Westerlund, 2013). Vi kan även se hur normen blir framträdande i och med att någon gör 
motstånd mot den, nämligen mamma 3. Genom att hon måste försvara sig så blir normen synlig, ett 
val enligt normen kräver inga förklaringar (Dolk, 2013; Bartholdsson, 2007). En annan vinkel av detta 
får vi i nästa exempel som kommer från intervjun med Jenny. Här talar Jenny utifrån frågan hur det är 
att vara förälder idag. Jag och Jenny sitter vid hennes köksbord och dottern sitter på sin stol. Jenny blir 
märkbart irriterad över det hon beskriver nedan: 

 

Ja men nej jag tänker mycket på det på förskolan och så, ehm, när man, när vi går dit och lämnar och 
hämtar och så, det är ju väldigt lite föräldrar, eller barn som går längre. Och vi då, eller jag som 
jobbar inom sjukvården och har mina arbetstider, hon går ju ganska långa dagar för att vara så liten 
och på nåt sätt så känns det, det är väl min uppfattning förstås, att ju kortare dagar barnen går på 
dagis desto bättre, för då satsar man på barnet och då har man en karriär och allt vad det är. Och så 
undrar man liksom, vad jobbar folk med egentligen, som liksom kan lämna barnen klockan nio och så 
kommer de och hämtar klockan tre. Det är mycket prestige i allting, att det ska jämföras, ’hur 
gammal var ditt barn när hon började på dagis?’ ’Ja, men ett år, oj var inte det lite tidigt?’ 

 

Jennys exempel lyfter också fram ett sätt att göra motstånd mot normen. Hon lyfter även fram 
dubbelheten i normen att den i det här fallet verkar vara allt för snäv (Dolk, 2013). Foucaults (1987) 
beskrivning om den effektiva människan sätts på prov här. Jenny arbetar vilket man bör men hon har 
svårt att följa en norm som verkar existera att barn ska gå korta dagar på förskolan när de är små. 
Precis som i exemplet ovan där mamma 3 försvarar sitt val att sätta barnet tidigt på förskolan. Att vara 
en närvarande förälder och göra gott föräldraskap innebär därmed också att ha tid för barnet. Att inte 
kunna hämta barnen tidigare från förskolan blir då ett sätt att uteslutas ur normen och kanske riskerar 
man att framstå som en förälder som inte tar sig tid för sitt barn, även om föräldern i fråga inte har 
möjlighet att göra på något annat sätt.   

Den gode föräldern 
Den gode föräldern är en förälder som ser till barnets behov och gör aktiva val för att skydda barn från 
diverse hot har vi kunnat se ovan. Här nedan följer ett exempel på hur den gode föräldern kan väntas 
uttrycka sig, alltså som inte är förvånande inslag i en förälders berättelse. Detta exempel är från 
intervjun med Jenny där hon får frågan vad som är det viktigaste hon vill förmedla till sitt barn: 
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Det viktigaste, självklart kärlek! Och typ, hon är ju verkligen det viktigaste för mig. Och jag vill att 
hon ska känna att hon är älskad och verkligen önskad också, det tror jag hon känner.  

 

Det här exemplet är ett av många liknande uttalanden från föräldrarna och ett givet svar som följer 
normen kring vad föräldrarna kan förväntas vilja förmedla till sina barn. Frågan i sig är normerande 
och kan tänkas skapa denna typ av svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Här nedan ger Cissi exempel på 
hur en god framtid skulle kunna se ut för hennes barn: 

 

Hur vi lever, hur vi äter, alltså det är så här, eh, vi kan inte fortsätta äta kött i den utsträckning som vi 
gör och ja, men vi måste börja tänka mer ekologiskt och hela den liksom, naturaspekten, ehm (.) Man 
vill ju såklart att han ska kunna uppleva det som vi har fått liksom, med marker och skog och vatten 
och att det finns kvar, att liksom naturen ska må bra, så att det är svårt, det är jätte, jättesvårt att 
förändra hur man själv liksom lever och äter och tänker liksom, men det skulle ju jag vilja bli bättre 
på för hans skull, för att han ska få det så bra som möjligt sen liksom.  

 

Cissi gör här arbetet som den självreglerande föräldern, i linje med Foucault (1987). Jennys och Cissis 
exempel visar upp två viktiga positioner inom föräldraskapet, nämligen positionen som den 
kärleksfulle och som den moraliske föräldern. För att hantera det moraliska kravet på föräldern 
använder Cissi olika tids-jag i berättelsen (Blomberg & Börjesson, 2013). Cissi betonar en förändring 
hos sig själv för att skapa en god framtid för sitt barn. Genom att ändra något hos sig själv kan 
framtiden bli en annan genom aktiva val i nutid. Den här berättelsen om sig själv blir också att säga 
något om hur man är som människa (Blomberg, 2010), en god och moralisk människa som vill gott, 
inte bara för barnet men för kommande generation. Nästa exempel går eventuellt emot en del normer 
kring hur man bör framställa sig själv. Det är Jenny som talar om sin dotter och att dottern ligger före 
många andra i den verbala utvecklingen. Det här är ett svar på vad Jenny vill förmedla till sitt barn: 

 

Det är många på förskolan som inte pratar lika mycket, och det blir man ju lite stolt över, men det är 
ju ändå ingenting som jag skulle gå omkring och ’ooh, kolla här, kolla här!’ Men det känns bra i 
själen, att hon är så duktig på det.  

 

Som Jenny beskriver är det inget hon skulle gå runt och berätta, även om hon gör det här, men hon 
lyfter ändå fram att det får henne att må bra, vetskapen av att hennes dotter är duktig. Det säger också i 
allra högsta grad något om att hon har gjort arbetet som den gode föräldern på ett bra sätt. Hennes 
dotter blir ett sätt att berätta detta för andra, utan att Jenny behöver berätta det själv, att hon har lyckats 
göra gott föräldraskap. På det sättet blir barnet ett diskursivt verktyg för att kunna berätta den goda 
berättelsen om sig själv (Foucault, 1987; Blomberg, 2010). Det säger något om normen inom 
föräldraskapet, att man inte ska skryta och berätta för alla hur duktigt ens barn är men det säger också 
något om att den gode föräldern inte bara ska älska sitt barn utan även skapa ett presterande barn. I 
linje med examensprocessen som Foucault (1987) beskriver blir det här ett sätt att visa upp sitt goda 
arbete på, det presterande barnet blir ett kvitto för det goda föräldraskapet. Nästa exempel kommer 
från mammagruppen i hemmet där de samtalar kring frågan vad de vill förmedla till sitt barn: 

 

Mamma 1: Ja eller någon som kommer och säger ’titta när jag hoppar’, vad duktig du 
är som hoppar så bra, det känner man ju spontant, men då blir det (.) Det 
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här hela tiden med prestation och det leder ju till ganska bra 
självförtroende genom prestation, men inte kanske jag duger som jag är. 

Mamma 2:  Ja och jag tycker absolut tillit och kärlek. 

M 1: Jag menar fantasi och humor, kreativitet. 

M 2: Kreativitet är ju jätteviktigt tror jag. Och det tycker jag är jätteviktigt att de 
kan göra något själva ibland. (---) 

M 3: Ja men respekt för andra och så (Barnet sitter i hennes knä och spelar på 
hennes telefon). Precis det här vill jag förmedla (skratt). 

 

Det här blir en motberättelse till Jennys exempel ovan där hon beskriver sin duktiga dotter. Här talar 
föräldrarna istället om självkänsla och kreativitet som de vill förmedla till sina barn. Andra 
normerande föreställningar om barn blir därmed att de ska ha god självkänsla men även respekt för 
andra. Vad det visar också är att de vill föra över goda normer och värderingar till sina barn. Ella ovan 
vill föra över att tid tillsammans är viktigt, snarare än saker och dessa föräldrar vill föra över att det är 
viktigt med bra självkänsla och att barnet har kreativitet och visar respekt för andra. De 
överföringsnormer som Dolk (2013) beskriver kan se olika ut beroende på vad man vill föra över till 
sitt barn. Mamma 3 skrattar också när hon ser vad hon i den stunden förmedlar till sitt barn, och hur 
hon kanske framstår inför de andra mammorna och inför mig.  

Det goda föräldraskapet görs inte på ett sätt, men något som är gemensamt är att det kräver en aktiv 
och väljande förälder. Mammagruppen på caféet talar vid ett tillfälle om huruvida de ska döpa sina 
barn. De här mammorna känner inte varandra så väl, de har träffats ett par gånger och alla 
samtalsämnen har en artig underton från samtliga deltagare. Under samtalet om dopplaner förklarar 
mamma 2 att de precis haft ett dop för deras barn, mamma 3 å andra sidan har valt att inte döpa sitt 
barn medan mamma 1 beskriver att de istället har tänkt sig en namnceremoni. Det här är ett utdrag ur 
det samtalet där mamma 2 precis har berättat om barnets dop: 

 

Mamma 2: Jag tycker det var så här, det var ju ändå att man firar det lilla barnet.  

Mamma 3: Det är ju en tradition mer, det är ju ingen religiös sak, det är ju mer 
tradition. 

Mamma 1 & 2: Aa. 

M 2: Och så fick ju alla släktingar komma och fira med oss och så där.  

M 1: Men det är ju roligt. Vi funderar på en sån här namnceremoni. 

M 3: Jaha? 

M 1:  Kan man ju ha av något slag. Så vi får se. Jag vet inte ens vad det är.  

M 3: Nä (skratt).  

M 2: Ska det vara, då behöver man inte ha någon, det är inte motsvarande 
borglig vigsel eller så? 

M 1:  Nää. 

M 2: Att man behöver ha en officiell person? 

M 1: Nä, det är väl typ bara en fest. 

M 2: Man gör det själv? 

M 1: Aa, bara att fira att man (.) Inte vet jag, fått barn. 
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Precis som Westerlund (2013) lyfter fram har religionen tappat sin position som styrande norm. Dopet 
är väl i sig visst en religiös ”sak” som mamma 3 påstår att det inte är, men däremot verkar det ha 
tappat mycket av sitt värde. Mamma 2 förklarar sitt val av att döpa barnet, den enda föräldern som tar 
upp detta, med att säga att det mer är en tillställning där man ”firar det lilla barnet”. Dock gör mamma 
1 ett subtilt motstånd mot det traditionella dopet när hon beskriver att de istället tänker sig en 
namnceremoni. Här blir normer om traditioner och föräldraskap synliga. Att döpa barnet har varit en 
stark tradition i Sverige, men den moderna föräldern väljer något annat även om man inte vet 
innebörden av det. Ett aktivt val bör ändå göras och då lyfts namnceremonin fram som ett alternativ 
till dopet. Det intressanta är att mamma 1 inte vet vad en namnceremoni innebär, hon betonar att det är 
väl någon form av fest där man firar att man fått barn. Här tänker jag, i linje med Westerlund (2013), 
att den moderna föräldern har nya normer och ideal att förhålla sig till. Mamma 1 som inte själv vill ha 
dop stödjer dock mamma 2 genom att säga att det är roligt. Även om de tänker och väljer olika blir det 
aldrig någon diskussion utan det råder en artig samtalston under hela samtalet. Ingen blir ifrågasatt, 
bara man förklarar varför man valt som man har gjort. Något som utmärker detta exempel är också att 
föräldrarna inte talar om den andre för att beskriva sitt eget val, de visar närhet till varandras val även 
om de väljer olika. Det är även tänkbart att föräldrar varken behöver döpa eller namnge sina barn då 
det inte finns regler kring detta. Men det som gör det goda föräldraskapet här är att de på något sätt gör 
aktiva val för sina barns bästa och en aktiv förälder är som nämnts tidigare en god förälder (Forsberg, 
2009). Det går också att se att en god och modern förälder inte följer en auktoritär institution vilket 
också skulle kunna beskriva det vänliga föräldraskapet där man bryr sig om sitt barn. Det vill säga 
alternativet att inte döpa eller namnge sitt barn innefattar risken att framstå som inaktiv förälder. 
Namnceremoni blir då en resurs i att göra ett aktivt föräldraskap.  

Motberättelser 

Som redan har beskrivits finns det inte ett sätt att göra föräldraskap på. Här lyfter jag fram några 
motberättelser. Först kan vi läsa Ellas reaktion av en bild på en programledare från ett nanny-program 
på TV: 

 

Mm, ja det är hon nannyn, ja just det. Hon är rolig tycker jag. Ehm, men jag tycker det är bra att man 
ska, barn ska veta om de gör någonting fel! Eh, man ska säga till men man gör det på ett bra sätt och 
man ska också veta, barn ska också veta att jag finns kvar (---) Barn måste veta gränser, barn utan 
gränser är oroliga barn.  

 

Vad vi kan se längre ner är hur en annan förälder reagerar helt annorlunda på samma bild. Denna typ 
av uppfostran är inte ovanlig idag då vi är ganska vana vid att läsa om olika metoder i media och se 
sådana här program på TV. Jenny berättar om hur det är att vara förälder idag här genom att tala om 
sin syn på uppfostran: 

 

Och så vet jag, det såna här jättebra, jag tror den här förskolan också har det. Så finns det liksom som 
’en hälsning från ditt barn’ att ’vi mår bra av att bli tillsagda och att mamma och pappa sätter 
gränser’. Vilket jag tror är, det är en jättesvår grej där man, som tidigt i morse så stod (dottern) upp i 
soffan eller om hon stod på soffbordet eller vad det var. Då sa (maken) nej! Och så blev han arg och 
då får du vara på ditt rum tills du, ja tills det har gått en minut eller vad som helst, eller tills du är 
snäll igen. Och hon blir helt förtvivlad.  
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Vad dessa exempel framför allt visar är att god barndom och gott föräldraskap görs på olika sätt, men 
det centrala i dessa och andra exempel är att det hela tiden görs och att alla föräldrarna är aktiva. Vissa 
föräldrar är mer för en auktoritär uppfostran medan andra är emot denna typ av uppfostran. Det blir 
som motberättelser (Blomberg, 2010) men som ändå har det gemensamma i att det är ett pågående 
arbete. Dessa två exempel kan kopplas till debatten kring hur barnen tog makten som Eberhard (2013) 
står i spetsen för. Eberhard skriver om hur brist på uppfostran idag skapar oreda i hem och skola och 
Björklund tillsätter, som nämnt inledningsvis, en utredning om ordning och reda i skolan (Regeringen, 
2014). Diverse nanny-program på TV syftar till att hjälpa föräldrar med olika metoder som ska få 
barnen att lyda mer, ett exempel som en förskola lyfter fram i Jennys exempel ovan är att barn mår bra 
av att få gränser och att bli tillsagda. Dessa tankegångar visar på en maktordning där barnen blir de 
som ska formas och förbättras av några, nämligen de vuxna (Dolk, 2013; Bartholdsson, 2007). Vilket 
krockar med barnkonventionens vision och vad James, Jenks och Prout (1998) beskriver som en 
modern barnsyn. Det visar också på, i kontrast till panoptismen, att man inte litar på att barnen ska 
reglera sig själva och att de därför behöver en synlig styrning (Foucault, 1987). Friheten att göra rätt 
val under eget ansvar (Rose, 1999) tas här tillbaka och ifrågasätts. Eberhard (2013) beskriver hur vi 
idag inte sätter gränser för våra barn och hur barn curlas. Palla (2011) menar att ålder är den största 
normerande kategorin och Dolk (2013) betonar att så länge vi inte omförhandlar dessa tankar kring 
makt och ålder så kommer de att bestå. Vidare vore det inte tänkbart att säga till sin partner, kollega 
eller vän att denne får gå till sitt rum tills den är snäll igen. Det är något som legitimeras utifrån de 
maktsystem som gör att vissa kategoriers makt är mer legitim än andras. En motberättelse till detta 
kommer från Cissi när hon talar utifrån samma bild på en programledare från ett nanny-program: 

 

Mm, det ser ju väldigt hårt ut, det känns lite så här, makt liksom, ’du ska lyssna på mig, du ska vara 
tyst och göra som jag säger’, typ alltså. Väldigt så där, inte att man samarbetar med ett barn, utan att 
det är liksom så här ’jag står över dig’ på nåt sätt. Ehm, lite så här, ja ’du ska vara lite rädd för mig 
för att jag är äldre än dig.’ Och ja, lite så här, ja, lite så. Det känns lite skrämmande på nåt sätt.  

 

Cissi reagerar starkt på den bilden där nannyn höger fingret åt ett barn och beskriver det som lyfts 
fram ovan om åldersmaktsordning, hur vuxna ofta tar sig rätten att styra just på grund av att de är äldre 
(Dolk, 2013). Så här berättar Cissi tidigare i intervjun om hennes syn på uppfostran: 

 

Men vi tänker väl lite så här kring att sova och ehm, vi vill helst att han försöker sova i sin egen säng, 
han får jättegärna liksom somna i vår famn, men vi vill att han ska försöka liksom, ja från dag ett har 
vi varit ganska hårda med det att när han sover så ska han sova där. (---) Men att man försöker vara 
hård på det som man tycker är viktigt för en själv. 

 

Dessa exempel är alla motberättelser mot andra exempel och gentemot varandra. Att göra normalitet 
verkar vara att inte vara för hård men ändå att använda metoder, vilket gör engagerad förälder – 
oavsett metod. Gustafsson (2010) beskriver detta som ett problem idag, att föräldrar är ute efter snabba 
lösningar. Men i det maximeringssamhälle som råder har vi kanske inte tid eller möjlighet att vänta in 
förändringar på samma sätt. Det dessa exempel ovan har visat är inte att ett sätt att göra föräldraskap är 
mer rätt än ett annat men att det görs på olika sätt och att föräldrarna motiverar detta arbete genom sina 
berättelser. 
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Hotet mot det goda föräldraskapet 
Vi har redan kunnat se olika hot mot den goda barndomen. Genom denna rubrik vill jag lyfta fram hur 
föräldrarna lyfter fram olika hot som kunde vara hotande mot själva görandet och upprätthållandet av 
deras goda föräldraskap. Här följer några exempel som föräldrarna lyfter fram i sina berättelser. Det 
första exemplet är från intervjun med Jenny där hon talar om hur det är att vara förälder idag: 

 

Och att hålla, att vara konsekvent och att hålla sina gränser, det är ju skitsvårt och så vill jag inte bli 
någon jävla curlingförälder, men alltså man kämpar med det där, och vad är bäst för henne? (---) Och 
så känns det som om att för egen del för att de ska få en lättare uppväxt att man uppfostrar dem rätt, 
sen så inför andra människor, att hon ska sköta sig och kunna föra sig bland folk utan att (.) Skämma 
ut oss.   

 

Jenny vill ha ett väluppfostrat barn som kan föra sig bland folk och för att få det krävs det kanske 
metoder som ett verktyg för att inte misslyckas. Ett barn som inte är väluppfostrat och inte kan sköta 
sig inför andra blir ett barn som inte visar upp en gott föräldraskap. Jenny lyfter även fram ett begrepp 
som ses som hotfullt, nämligen curlingförälder. Det är ett begrepp flera föräldrar nämner men som det 
inte är tänkbart att någon frivilligt skulle positionera sig själv som. Det är ett fenomen som verkar 
motverkas genom att föräldrar tar upp en mer auktoritär uppfostran. Föräldrar ska inte curla sina barn 
utan de ska göra val som gör att barnen blir duktiga och självständiga, i linje med Eberhard (2013). 
Längre ned följer ett exempel med ett annat begrepp som ses som ett hot, nämligen hen. Begreppet 
curlingförälder verkar också ses som negativt från andra föräldrar, något som kan kopplas till 
panoptismen, hur man aktar sig för att få en negativ stämpel av andra föräldrar och därmed reglerar sig 
själv (Foucault, 1987). Ett annat sorts hot lyfter Ella fram i sin berättelse kring hur det är att vara 
förälder idag. Ella lever ensam med sin dotter och har ingen medförälder att dela ansvaret med: 

 

Så, men det är ju den åldern och det är jättejobbigt, att inte vara, inte vara två (.) Det kommer alltid 
att vara en sorg att vara själv, jag menar man ska inte göra det här själv liksom. 

 

Här kan vi se ett normativt hot. Normen innesluter och utesluter (Bartholdsson, 2007) och i detta 
exempel blir det tydligt hur Ella ställer sig utanför eller utesluts från normen kring hur man gör 
föräldraskap. Föräldrar förväntas bland annat att leva i en parrelation (Forsberg, 2009). Den här 
berättelsen blir möjlig genom att normen säger att man ska vara två. Ella gör inte motstånd mot 
normen men hon beskriver en sorg i att inte kunna uppfylla normen och den blir även synlig genom 
detta. Det är även en position som är svår att reglera. Ett hot som många gånger blir framträdande i 
berättelserna är hotet från andra vuxna. Här kommer vi till en del av panoptismen som Blackford 
(2010) tar upp, hur andra vuxna kan fungera som en anledning att korrigera sig själv. Här nedan 
berättar Jenny om hur det är att vara förälder idag: 

 

Jag skulle typ så här säga först prestationsångest. Det är så mycket, det är typ så modernt så här att 
göra på speciella sätt, jag tycker det är, alla föräldrar är så, på något sätt, pretentiösa och så där, de 
går på kurser, och de går på föreläsningar och diskuterar mycket om hur man ska uppfostra, det finns 
moderna sätt att göra det på, så då blir jag så här, men gud varför kan man inte bara (.) Åh, göra det 
som känns bra? 
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Alla är upptagna med att göra föräldraskap, vissa framstår som pretentiösa och andra som mer 
naturliga. Det är positivt att vara en trygg förälder och det är negativt att vara en osäker förälder som 
jagar något. Hotet mot det goda föräldraskapet kan innebära vad andra föräldrar ska tycka om att man 
dels inte orkar leva upp till allt som man bör men även att uppfattas som pretentiös. De hotfulla 
föräldrarna är i detta exempel, pretentiösa. Simon berättar så här när han får frågan om hur det är att 
vara förälder idag: 

 

Men jag tror också att det jobbigaste är vad andra tänker om en också. Jag kan känna att jag tänker 
lite för mycket på vad kommer andra att tycka? 

 

Flera av dessa exempel visar på att föräldrar har mycket tankar och en stor vilja att göra gott för sina 
barn, men samtidigt en rädsla att inte passa in som förälder och bli utpekad av andra, som Jenny kallar 
det, rädslan att ses som pretentiös kanske, vilket återigen går att koppla till panoptismen (Foucault, 
1987). Vi kan även tänka utifrån den frihet som Rose (1999) beskriver, att det blir slitningar mellan 
friheten att göra som man vill, inom vissa ramar, och att pekas ut som någon som gör fel. 
Individualismen (Westerlund, 2013) gör att ramarna eventuellt vidgas och att normalitetens gränser 
inte är så tydliga som föräldrarna önskar att de var. Vi ser också vilken makt normen har 
(Bartholdsson, 2007) och hur den kan innesluta och utesluta om man gör fel val eller inte beter sig 
önskvärt. Ella beskriver hur det är att vara förälder idag på det här sättet: 

 

Pressande. Stressande, är det. Det är mycket som ska göras. Fast nu vet jag ju inte riktigt hur det är 
sen när man ska jobba och så där. Men det är väldigt mycket som ska hinnas med. Och det är väldigt 
ensamt att vara förälder idag, alltså det är så här, jag menar förr, då (.) Jag menar då bodde man 
tillsammans med mormor och morfar, det var mer händer per barn, än vad det är nu. Och så ska du 
hinna med allt annat, du ska förverkliga dig själv och så ska du träna sex dagar i veckan och så ska du 
vara så här assnygg också samtidigt. Det är ju inte lätt liksom. Och så ska man se barnet (skratt).  

 

Ella verkar förstå ironin kring att vara en supermänniska som ska klara av allt detta och samtidigt se 
barnet, vilket normen säger. Föräldraskapet verkar utifrån detta mest handla om att prestera vad gäller 
karriär, uppfostra barn, vara en närvarande förälder, ta hand om sig själv och barnen (Forsberg, 2009). 
Enligt Foucault (1987) är den perfekta människan en effektiv och lydig människa. Föräldrarna tar 
minst sagt denna effektivisering på allvar och att man ska effektivisera allt (Westerlund, 2013; 
Honoré, 2008). Åtminstone är det en bild många väljer att lyfta fram i sina berättelser. Återigen blir 
det tydligt hur det temporala verkar spela en stor roll i berättelserna. De talar mycket om hur det är 
idag i kontrast till hur det var förr. Ett förr innebär inte alltid när de själva var små utan en sorts 
schablonbild av hur det var förr, då man bodde många tillsammans och hjälptes åt. Jenny lyfter också 
fram hur sättet att göra gott föräldraskap på är ett modernt sätt, vilken hon förvisso inte verkar ställa 
sig helt positiv till. Ella gör också distans till normer kring föräldraskapet och visar närhet till hur det 
var förr. De/det andra lyfts fram som ett hot (Gustafsson, 2011). Föräldrarna positionerar sig också 
som ett offer för det andra, vilket i detta fall kan vara krav och prestationsångest. Hotet handlar sällan 
om något som kommer från föräldern själv. Dessa olika hot kanske också fungerar normaliserande i 
sig, genom friheten att göra vad man vill finns rädslan att inte passa in vilket gör att föräldrarna i 
slutändan väljer att göra det rätta (Foucault, 1987; Rose, 1999).  
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”Jag hatar hen!” 

Här nedan följer två exempel där språket ses som ett hot mot den normerande ordningen. Språket i sig 
är ett starkt normerande system då det både innesluter och utesluter. Diskurser, det vill säga hur vi 
talar om olika fenomen i olika sammanhang är ett maktsystem i sig (Foucault, 1987). Första exemplet 
är från föräldramötet. I slutet av mötet öppnar pedagogerna för frågor varpå den enda mamman på 
mötet lyfter en fråga om ordet hen. Mamman talar ganska intensivt kring detta och de två papporna 
lyssnar. En av papporna inflikar sedan med en kommentar, han verkar road av mammans fråga: 

 

Förälder 1: Den där föräldramöte vi hade med förskolechefen då pratade vi, jag vet 
inte om alla var med. 

Pedagog: Mm. 

F 1: Då pratade vi om det med (.) Hen. 

P: Aaa, juuust det. 

F 1: Ja, för jag är emot hen. Vadå hen? Han är han och hon är hon! (Skratt 
bland de andra) (---) 

P: Ja, nej vi använder inte det uttrycket, inte alls, ingen av oss. 

F 1: För hon pratade väldigt mycket om, det blir om vi inför det här. 

P: Neeej. 

F 1: Vad skönt. Jag var faktiskt orolig (---) Man säger inte heen gick och 
hämtade, nej man menar man, uuu. 

P: Nä, nä, nä, det finns ju inte. 

Förälder 2: Du skulle flytta till söderort. 

F 1: Nej fyyy, jag skulle inte klara av det (skratt). 

P:  Vi har en kollega som har höns hemma som är biolog, hon säger ju alltid 
det att det betyder ju höns på engelska (skratt).  

 

Nästa exempel är från mammagruppen i hemmet, här diskuterar de kring en bild där ordet hen finns 
med. Den här diskussionen är alltså skapad av mig då jag har valt att lägga fram denna bild för att se 
reaktionen, främst utifrån mammans uttalande i föregående exempel. 

 

Mamma 1: Åh hen, jag hatar hen! 

Mamma 2: Jag med! 

Mamma 3: Men jag är fascinerad över hur fort det gått till att till exempel Svenska 
Dagbladet skriver hen, eller heen eller vad det heter. 

Mamma 4: Det läste jag här om dagen bara. 

M 1: Var det någon som läste artikeln som jag la upp på Facebook? För mig, 
alltså för mig är det jätteviktigt att mina barn får känna en tillhörighet, jag 
tror att det är farligt att göra, jag tror att de känner sig rot- alltså inte 
rotlösa, men jag vet inte hur jag ska förklara det, att de känner att de inte 
har någon tillhörighet, att det blir fel. 

Mamma 5: Men man ska liksom inte styra barnen (---) 
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M 3: Jag kan tycka att det är lite taskigt också, om nån har långt hår och är fyra 
år, och så tror man att det är en tjej och går och pratar om den som att det 
är en tjej och så är det en kille. Jag menar med föräldrar som medvetet styr 
att man inte ska se om det är en tjej eller kille. Då kan jag tycka att det 
känns lite, det är ju ändå vår identitet, vilket kön vi har.  

 

Båda dessa exempel visar på starka känslor. De visar också på att det inte finns en universell förälder. 
Här ges flera exempel på diskursiva verktyg som hjälper till att göra gott föräldraskap. En av dessa är 
att distansera sig från andra föräldrar. Genom att tala om andra föräldrar som man är olik kan man tala 
om sig själv. Dessa föräldrar kan kopplas till platser eller klass för att beskriva hur de är. Dolk (2013) 
beskriver överföringsnormer som ofta ses som negativt, att man inte ska föra över vissa sätt att vara på 
till sina barn. Genuspedagogik har kritiserats för just detta, att ersätta ett sätt att vara på med ett annat. 
Detta tar mamma 3 upp då hon beskriver att man inte bör klä eller klippa sitt barn så att man inte kan 
se barnets kön. Det vore att föra över fel normer till sina barn. Dock menar jag att överföringsnormer 
är vad man än väljer som rätt väg för sitt barn, men att just den egna värderingen är mer rätt och därför 
mer legitim. Mamma 5 tar upp att man inte ska styra barnen. Den naturliga ordningen ses som 
självklar och ses därför inte som styrande (Foucault, 1987). Dessa föräldrar lyfter fram hen som ett hot 
mot den naturliga ordningen. Ordet hen verkar inte heller enbart vara ett ord, det verkar ha en stark 
och hotande innebörd. Den naturliga ordningen går mer i linje med den vanliga överföringspedagogik 
kring genus som sker dagligen, där flickor och pojkar kategoriseras in som motsatspar. Ordet hen är 
därmed något som hotar den vänliga maktutövningen (Bartholdsson, 2007), den subtila styrningen och 
den naturliga ordningen (Foucault, 1987; Rose, 1999). Det temporala inslaget syns främst i exempel 2 
där mamma 3 lyfter fram det underliga i att ordet hen har fått så stor spridning på så kort tid. 
Mammorna i andra exemplet distanserar sig från ordet också genom att inte veta hur det uttalas, 
omedvetet eller medvetet. Ett tydligt exempel på ”vi och de” är i första exemplet där förälder 2 säger 
till förälder 1 att hon borde flytta till söderort varpå hon svarar med starkt missnöje och även ett skratt 
för att visa det skämtsamma i det uttalandet. De visar på föreställningar om den andre som använder 
ordet och visar också att ordet skulle vara knutet till en viss plats. De använder söderort som resurs för 
att säga något om de som bor där och något som sig själva. I linje med Jonsson och Milani (2009) kan 
vi också se hur ordet hen kopplas till den andre, detta skulle med Jonsson och Milanis ord kunna 
beskrivas som en ikonisering av de som bor i söderort. Vidare kan vi också se hur föräldrarna 
kontextualiserar språket för att ge språket en viss innebörd. De gör detta arbete genom att koppla ordet 
till en viss stadsdel och ger därmed ordet en specifik innebörd. I andra exemplet sätter också 
föräldrarna in ordet i en kontext vilket ger det en specifik betydelse som inte framgår om man enbart 
läser ordet i ett lexikon. Det är svårt att säga att ordet hen faktiskt gör det som föräldrarna i dessa 
exempel påstår. Däremot kan man anta att ordet används på olika sätt i olika sammanhang och därmed 
får olika betydelser. Mamma 1 i exempel 2 menar också att det kan vara farligt med användandet av 
ordet hen eftersom barnen behöver en tillhörighet, hen bryter därmed mot normen. Det som exemplen 
ovan visar är också att hen skulle vara ett hot över huvud taget, att ordet hen har den kraften att sudda 
ut könsgränserna och att göra barnen identitetslösa. Westerlund (2013) betonar ju hur individualismen 
har blivit en så viktig del i görandet av den goda människan. Den gode föräldern gör bäst i att skydda 
barnet mot det onda, det som bryter mot den normaliserande ordningen (Foucault, 1987). Hon och han 
menar jag tillhör den naturliga ordningen och blir inte synlig i vanliga fall, men i denna diskussion blir 
normer kring kön synliga och precis som Dolk (2013) betonar kan motstånd gör normer synliga. 
Mammorna tar upp begrepp som identitet som tillhör en normerande föreställning om barn och 
mamma 3 tycker också att det är taskigt att undanhålla barnets kön. Här kan vi också se hur det är 
givet från början att vi talar olika till flickor och pojkar, helt enligt den naturliga ordningen. 
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Föräldrarna styr sina barn genom att välja hur de ska tala till och om sina barn. Det här exemplet är 
inte på något sätt unikt. Vi kan titta in i vilken kommersiell klädbutik som helst och se hur dessa 
mönster går igen. Flickor och pojkar kategoriseras lika mycket som motsatser som vuxna och barn. 
Genom berättelsen kan man också göra ett politiskt arbete. Genom att ansluta sig till eller ifrån något 
kan man visa var man står och var man inte står (Kohler-Riessman, 2008). Gustafssons (2011) studie 
visar på områden ungdomarna inte går till, så kallade no-go-areas. Dessa områden är inte bara 
områden man inte önskar att befinna sig i utan även områden som man inte vill bli associerad med. 
Hen-diskussionen går att koppla till detta då det är ett begrepp som föräldrarna inte vill associeras med 
och även begreppet curlingföräldrar går att koppla till detta.  

Berättelsen om sig själv med barnet som resurs 
Det går att anta att man genom sitt sätt att uppfostra säger något om sin egen uppfostran och sitt sätt att 
se på uppfostran, att på det sättet man vill att ens barn ska bli säger något om hur man själv vill 
framstå. Alltså blir det ett sätt att berätta något om sig själv och sitt föräldraskap genom barnet. Här är 
ett tydligt exempel på just detta där Simon berättar om hur en framtid skulle kunna se ut för hans barn: 

 

Och att hela tiden, jag vill förmedla till (dottern) och om man får flera barn, det är väl att våga leva 
livet tycker jag. Och det säger jag inte för att jag inte har gjort det, för det har jag gjort och det gör 
jag.  

 

Det verkar finnas en rädsla i att uppfattas på ett visst sätt genom att berätta om sina tankar om barnens 
framtid, att det skulle vara något som fattas i ens eget liv. Här talar Simon om själv, genom att tala om 
dotterns framtid talar han om sin dåtid och nutid (Blomberg & Börjesson, 2013). Alltså kan han 
berätta om framtiden om sig själv genom dottern. Det blir dessutom mer legitimt att påstå något när 
han själv kan understryka det med egen erfarenhet. Här följer ett annat tydligt exempel där man kan 
säga något om sig själv genom att berätta något om någon annan. På föräldrarådet berättar chefen om 
en vattenläcka som skapat kaos på förskolan. Hon drar denna slutsats, efter att barnen har fått 
autografer av brandmännen: 

 

Sen blev det autografskrivning! Och fröknarna fick skriva autografer och Hemi i köket fick skriva 
autografer och allihopa, de sprang med sina lappar och ’har du skrivit?’ (skratt från föräldrarna). Ja 
men det var (.) Sen att de såg det, alltså barn kan ju se så okomplicerat, ja men vi såg ju besvärligt vi, 
’hur ska det bli nu då? Ska vi evakuera? Vad blir det nu då? Byggfläktar i flera dagar’, liksom så här. 
Men de ser det ju som ’wow! Vilket äventyr det här blev!’ 

 

Det här citatet går att jämföra med Skoglund och Börjessons (2013) beskrivning av juvenocracy där 
barn framstår som de med kompetensen att lära ut, i det här fallet att ha rätt inställning till livet. 
Skoglund och Börjesson ger exempel genom reklamkampanjer där barn är de som visar sina föräldrar 
hur de ska göra. Här lyfter chefen fram hur barnen och deras inställning som den rätta och den 
inställning de vuxna har som den felaktiga. Det här citatet säger mycket om vuxna genom att det säger 
mycket om barn, att beskriva hur något är genom att beskriva hur något inte är (Blomberg, 2010). 
Föräldrar och barn som motsatspar förstärks genom detta uttalande (James, Jenks & Prout, 1998). I 
talet om det kompetenta barnet eller det som är i behov av att lära sig att göra rätt blir det här en annan 
sorts ytterlighet. I Eberhards (2013) och Regeringens (2014) anda där man talar om barn som har tagit 
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makten och hur vuxna behöver ta tillbaka denna och sätta gränser blir detta något helt annat när vi 
talar om att det är de vuxna som behöver ändra inställning och se lättare på saker och ting. För chefens 
del blir det också att säga att vuxna inte alltid har rätt och även ett sätt att berätta om en förskola som 
har positiva och glada barn. Här följer ett annat exempel där Simon talar om dotterns förskola. Det här 
exemplet visar att man inte behöver tala om barnet för att använda det som resurs i berättelsen om sig 
själv, utan man kan även tala om något som är förknippat med barnet. I detta exempel visar Simon upp 
sig som en aktiv förälder: 

 

För att jag är väldigt skeptisk till den förskola vi är i idag, och jag har ifrågasatt det och jag har haft 
möte med dem och har nästlat in mig i föräldrarådet för att kunna få reda på mer (---) 

 

Att göra gott föräldraskap handlar många gånger om att göra aktiva och välöverlagda val som vi har 
kunnat se ovan. Den gode föräldern vill sitt barn väl och Forsberg (2009) beskriver hur den aktiva 
föräldern idag också förväntas vara aktiv i barnens skol- och förskolgång. Genom att göra aktivt 
föräldraskap för sitt barn berättar Simon något om sig själv. Här kan vi se ett exempel på hur man kan 
berätta något om sitt föräldraskap genom att vara en aktiv förälder som deltar vid föräldraråd. 
Föräldrarådet jag deltog vid var ett lugnt möte där föräldrarna mest lyssnade på vad förskolechefen 
berättade. Men genom att delta på föräldrarådet kan man visa att man är aktiv och mån om sina barns 
bästa, även om man inte är aktiv på själva mötet. Det blir därmed ett sätt att göra gott föräldraskap 
genom handling och inte bara med ord. Den här typen av föräldrar visar också upp föräldern som gör 
rätt val och som är påläst. Med Foucaults (1987) och Roses (1999) synsätt kan vi kalla den här 
föräldern för den ultimata samhällsmedborgaren. En person som är aktiv, självreglerande och som gör 
gott för sig själv och för sina barn. Utifrån tankar om panoptismen kan vi se ett aktivt föräldraskap 
som har blivit automatiserat.  

De sista exemplen betonar berättelsen om sig själv med tal om barnet men där även temporaliteten 
betonas än mer. I exemplet nedan lyfter Ella fram detta när hon berättar hur en bra framtid för hennes 
barn skulle kunna se ut: 

 

Ehm, men framför allt att hon är trygg. Det tror jag hon blir genom att jag är närvarande, eller det att 
hon har närvarande föräldrar och personer runt omkring sig, det är det absolut bästa man kan göra. 
Och sen vad hon vill göra med sitt liv sen, det är ju upp till henne. Jag kommer ju stöta henne vad 
hon än vill göra.  

 

Den här frågan är sig också normerande och det blir tydligt att den typen av fråga skapar en viss typ av 
svar. Vad som blir tydligt i denna typ av svar är också hur berättelsen om föräldern kommer fram extra 
tydligt när de talar om en god framtid för sitt barn eller vad de vill förmedla till sitt barn. Genom att 
Ella gör arbetet som en närvarande förälder nu, så kommer dottern att känna sig trygg sedan. Att 
använda temporalitet som resurs blir att rekrytera barnets framtid som resurs för att göra gott och 
tryggt föräldraskap i nuet. Det blir också ett kvitto på att Ella har varit närvarande om dottern är trygg 
sedan. Det spinner vidare på Jennys exempel med hennes duktiga dotter. Om ens dotter eller son är 
duktig eller trygg så har föräldern gjort ett gott arbete. Berättelsen om den gode föräldern förstärks 
därmed genom olika diskursiva verktyg. Det visar också hur en automatiserad styrning har infunnit sig 
hos föräldrarna, de gör detta arbete själva, de har en inneboende vilja att göra rätt (Foucault, 1987; 
Rose, 1999). Simon får här frågan om hur en bra framtid skulle kunna se ut för hans barn: 
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Och sen vet ju jag, man kan ju bara spekulera i hur framtiden kommer se ut, men framtiden är ju vad 
hon gör den till och sen så kommer jag stötta henne oavsett vad hon väljer att göra, så länge hon inte 
väljer att vara destruktiv mot sig själv så, då är det ju en annan sak. Men jag skulle vilja vara en 
person eller en förälder som stöttar oavsett.  

 

Det här svaret hänger ihop med Ellas svar ovan. Här väljer Simon att berätta att han vill vara en person 
som stöttar oavsett vad dottern väljer att göra, dock med reservation för destruktiva beteenden. Vad 
dessa exempel gör är att de visar på normerande föreställningar om barndom, även om exemplen 
skiljer sig åt. Dessa normerande föreställningar handlar bland annat om att barn ska vara trygga, bli 
sedda, stöttade och att de ska få göra fria val i framtiden. Detta skapar föräldern som trygg, 
närvarande, stöttande men även en som tar ansvar och inte låter barnet välja en destruktiv väg i livet. 
Vi kan här se hur panoptismen genomsyrar föräldern och som subtilt styr sitt barn i rätt riktning. I sista 
exemplet berättar Simon om hans tankar kring uppfostran. Detta exempel är väldigt talande för den 
bild av normer som har lyfts fram ovan: 

 

Sen tycker jag att det är viktigt med uppmärksamhet, att vara närvarande som förälder men inte för 
närvarande att det blir en, en symbios där barnet inte kan släppa taget om föräldern, men ändå att 
barnet alltid kan känna trygghet i att komma hem. 

 

Det här exemplet belyser på många sätt kärnan i normen, nämligen lagomheten (Bartholdsson, 2007), 
att det inte får bli för mycket eller för lite, vilket följer den naturliga ordningen (Foucault, 1987). 
Simon gör både trygg och närvarande förälder där han visar att en god förälder ser till att inte vara för 
närvarande vilket skulle kunna skapa otrygga barn. Eberhard (2013) spinner vidare på begreppet 
trygghet i det han kallar för trygghetsnarkomani, ett tillstånd som han menar kan uppstå om barnet får 
för mycket trygghet i sin uppväxt. I en tid av stress och prestationsångest (Honoré, 2008) som sprider 
sig allt mer och allt längre ner i åldrarna ska vi alltså akta oss även för att låta barnen växa upp i en 
symbios, som Simon kallar det, där de inte kan släppa taget och bli självständiga. Vi ska inte heller 
curla, som Jenny nämnde längre upp och inte ge barnen för mycket saker, som Ella betonade. Vad vi 
kan se i allt detta är att föräldraskap görs, hela tiden, och det görs i syfte att vara gott, det finns få 
likheter i hur det görs, poängen är snarare att det görs. Dessa föräldrar är aktiva och de är präglade av 
panoptismen (Foucault, 1987) att göra aktiva och välöverlagda val för sina barns framtid, vilket också 
säger något om dem som föräldrar, att de är goda och väljande. Olika hot står i föräldrarnas väg, de 
kan se olika ut, det handlar bland annat om andra föräldrar, språket, prestationskrav eller en förskola 
som inte delar ens ideologi. Att hålla sig inom normens ramar är att göra god förälder. Men det finns 
en rädsla att uppfattas som någon som gör fel. Föräldrarna har visat att man kan beskriva hur man är 
eller inte är genom att beskriva hur det/den andre är eller inte är. De andra kan vara till exempel 
pretentiösa föräldrar, curlingföräldrar och det kan också vara de om bor i söderort. Det andre kan vara 
något man visar närhet till eller i många fall något man visar distans till. Många har också gjort stora 
kontraster genom talet av tid. Tid har fungerat som en resurs att förstärka olikheter. Tid har också varit 
en resurs i talet om uppfostran. Att tala om sitt föräldraskap blir att tvingas in i olika positioner men 
även om att välja fritt, utifrån de positioner som finns möjliga vill säga.  
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Diskussion  
I detta avsnitt avser jag inledningsvis svara på syfte och frågeställningar, sedan följer en 
resultatdiskussion där empiri och teori binds samman i en avslutande diskussion.   

Svar på syfte och frågeställningar 
Dessa är frågorna som ställdes inledningsvis: Vad skapas som normerande föreställningar om barn? 
Hur används kategorin barn i görandet av bra föräldraskap? Vad skapas som den gode föräldern och 
vilka andra diskursiva verktyg används i detta görande? 

Normerande föreställningar om barn är lätta att komma åt bara vi tittar runt omkring oss. Jag har visat 
att barn laddas med en rad värden, behov och normerande föreställningar. En normerande föreställning 
om barn kan vara att barn ska ges trygghet, kärlek, ekologisk mat och en god framtid. Barn ska vara 
aktiva och barn ska möta vuxna som har tid att vara med dem. En del av dessa normer är paradoxala: 
Barns prestation och kompetens värderas högt samtidigt som de omgärdas av föreställningar om att 
skyddas mot prestationskrav. Barn ska inte vara curlade och de ska helst bli väluppfostrade och göra 
självständiga och fria val senare i livet. Mitt bidrag med denna uppsats har varit att beakta alla dessa 
normer som omger barn som resurser i görandet av gott föräldraskap. Att uttrycka sin syn på barn och 
uppfostran, att ta ställning, visa engagemang, ha en åsikt om barn, är att göra det goda, engagerade, 
pålästa föräldraskapet som gör informerade och goda val för sina barns bästa.  

Ett tydligt exempel där barn används i görandet av det goda föräldraskapet är där föräldrarna beskriver 
att de vill att barnen ska bli väluppfostrade. Ett välmående barn med god självkänsla är något som inte 
syns på samma sätt. Ett artigt barn är ett bevis på att föräldrarna har lyckats. Som Jenny lyfter fram 
kan det också kännas bra när barnet är duktigt, som i hennes exempel där dottern har kommit långt i 
den verbala utvecklingen. Att göra kön verkar också vara en viktig del i att göra gott föräldraskap 
genom barnen, i dessa exempel. Det goda föräldraskapet är ett resultat av de normaliserande 
styrsystem som gör att vårt goda uppförande har blivit automatiserat (Foucault, 1987). Att göra goda 
val för sina barns skull blir att framstå som en god förälder, dessutom är det enkelt att lyfta fram varför 
man gör på ett visst sätt genom att förklara att det görs för barnets bästa. Den hett debatterade hen-
diskussionen ovan är ett exempel på detta.  

Förutom att använda sina barn som resurs använder föräldrarna andra diskursiva verktyg, tid till 
exempel. Själva berättelsen i sig är också ett diskursivt verktyg, med berättelsen kan man skapa olika 
saker med sin identitet. Vad som också har kommit fram i materialet är att när föräldrarna talar om 
barnen talar de också om sig själva. Närhet och distans är en annan aspekt som också är nära 
sammankopplat till tid. Närhet och distans till sina egna val, till andra föräldrar, till hotfulla aspekter 
och så vidare gör mycket i själva görandet av det goda föräldraskapet. Vad som skapas som den gode 
föräldern är bland annat den trygge, närvarande förälder som ser barnet men som inte curlar eller oroar 
sig för mycket.  
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Resultatdiskussion  
Värt att upprepas är själva utgångspunkten för studien, nämligen att föräldrar och barn är 
sammankopplade på ett sådant sätt att det är svårt att tala om den ena utan att tala om den andra.  

Berättelsen om sig själv har kommit fram då föräldrarna talar om barnet. Genom att berätta om sitt 
barn berättar föräldern något om sig själv, både nu, då och sedan. Även det föräldraråd där föräldrarna 
inte talade på kan delvis förstås genom detta perspektiv. Det blir ett sätt att visa upp sitt aktiva jag som 
gör aktiva val för sitt barns framtid. Genom det kan även icke verbala berättelser säga något om det 
goda föräldraskapet. Så, det pratsamhälle som Blomberg (2010) lyfter fram kan alltså ge sig till 
uttryck även utan ord. Föräldrarna har även gjort motstånd mot normer och diskursiva ramar på olika 
sätt. Hen-diskussionen blir ett sätt för föräldrarna att visa upp normer kring kön genom att göra tydligt 
motstånd. Dolk (2013) beskriver motstånd som ett bra verktyg för att få syn på normer. Att ändra på 
dessa normer vore att beskriva normerna på ett nytt sätt, att omförhandla diskurser kring kön, vilket 
dessa föräldrar inte var redo för. Istället för att omförhandla väljer föräldrarna att kontextualisera ordet 
hen och distansera sig från det och från de som använder det. Den andre kan vara andra föräldrar, 
förskolan eller olika begrepp och många gånger ses den/det andre som ett hot. Och den andre föräldern 
kan vara en förälder som är pretentiös, en som gör fel, som är dömande och så vidare. Men Cissi var 
ensam om att lyfta fram sig själv som trygg nog att kunna stå emot den andres åsikter och kanske 
kunna se den andre som en resurs snarare än ett hot. Möjliga och omöjliga positioner inom görandet av 
god barndom och gott föräldraskap har också kommit fram i materialet. Dock har oönskade positioner 
lyfts fram som möjliga. Barnet som aldrig behöver ha tråkigt, som matas med intryck och saker att 
göra konstant lyfts fram som ett barn av vår tid (Honoré, 2008; Westerlund, 2013). Det föräldrarna gör 
är att de framställer det som något problematiskt men de nämner inte att de själva är medskapare av 
denna nutida norm.  

Jenny lyfter fram att det känns bra att hennes dotter talar väl och flera andra menar att det är viktigt att 
deras barn är väluppfostrade. Detta går att koppla till examensprocessen som är ett normerande system 
(Foucault, 1987). Det blir ett sätt att visa upp om man har lyckats som förälder eller inte, och att 
jämföras med andra föräldrar. Istället för att få väl godkänd som betyg kan man genom att visa upp ett 
väluppfostrat och artigt barn visa att man har gjort ett bra jobb som förälder. Panoptismen (Foucault, 
1987) kan ses som en förutsättning för gott föräldraskap men också som ett hot. Föräldrar verkar vara 
rädda för vad andra ska säga. Däremot gör föräldrarna arbetet som självreglerande vilket upprätthåller 
det goda föräldraskapet (Foucault, 1987; Rose, 1999). De flesta i samhället har den goda viljan att 
göra det rätta. Normaliteten är en del av detta som förhoppningsvis de flesta ska vilja eller kunna passa 
in i. Men som Bartholdsson (2007) beskriver tenderar normer att vara allt för snäva och utesluter 
snarare än innesluter. Föräldrarna gör ett aktivt arbete att innesluta sig själva i normen genom att lyfta 
fram vad andra gör fel och på så sätt ställa dem utanför. Det här är en svår balansakt: En förälder som 
anstränger sig för mycket hamnar utanför normen. Den som anstränger sig för lite framstår å andra 
sidan som oengagerad. Panoptismen kan också ses som en del av sociala medier som idag blir en slags 
gård där man bevakas av andra människor som direkt kan visa att de håller med eller att de inte gör 
det. James, Jenks och Prout (1998) betonar hur diverse hot har flyttat allt mer in i hemmen och genom 
internet och telefoner är vi ständigt uppkopplade och på många sätt mer bevakade än tidigare. Vi 
öppnar oss på ett annat sätt än tidigare och möts därför också lättare av direkta reaktioner, vilket 
givetvis inte gäller alla föräldrar. Det blir ett sätt att uttrycka sina åsikter på och att visa upp sig som 
förälder och även sina barn. Blackfords (2010) exempel i lekparken är bara en del av denna 
exponering av föräldrar. Genom individualismen (Westerlund, 2013) kan det också tänkas att föräldrar 
står mer blottade idag. Genom att vi ska självförverkliga oss själva på så många sätt finns det även 
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många sätt att misslyckas på. Att skapa identitet görs därigenom genom att maximera sig själv. Några 
mammor lyfte fram att ordet hen hotar deras barns identitet.  

Den duktiga, lydiga föräldern och tillika medborgaren som följer normer är något som eftersträvas och 
förväntas (Foucault, 1987). Den frihet som Rose (1999) lyfter fram blir många gånger en förutsättning 
för fogliga medborgare. Människan som känner sig fri har förmodligen större vilja till att sköta sig än 
den som känner sig styrd. Den individualism som Westerlund (2013) lyfter fram går lite i samma linje 
som den frihet Rose (1999) beskriver. Friheten är inte oändlig och den starka normaliseringen som 
råder hindrar individen från att bli alltför spretig och att gå sin alldeles egna väg (Foucault, 1987). 
Individualismen kräver ordentligt automatiserade och självreglerande människor som har den goda 
viljan att göra rätt och gott. Individualismen som betonas starkt idag innebär att individen har frihet att 
maximera sig själv och vi förväntas också göra det på ett annat sätt än tidigare. Men panoptismen finns 
där hela tiden som en påminnelse att inte ta beslut och göra något av sitt liv som inte passar in i ramen 
för det väl fungerande samhället. Föräldraskapet handlar mycket om detta, som vi även kunnat se i 
flera exempel. Det handlar om att stärka barnet och ge det kärlek och uppmuntran att gå sin egen väg. 
Även om föräldrarna lyfter fram att de vill att deras barn ska gå sin egen väg finns det en underbyggd 
förståelse av att den vägen fortfarande betyder en som följer normen. Forsberg (2009) betonar de 
kulturella förväntningar som vilar på föräldrar och som går i linje med Honorés (2008) beskrivning av 
att maximera sig själv. Kategorin god förälder blir inte bara möjlig att välja, det blir en position som 
den svenska medelklassföräldern förväntas välja och upprätthålla. Det här är hela tiden en balansgång, 
att hålla sig inom normen men ändå vara unik. Dock verkar det finnas tendenser till att inte lita på att 
denna självreglering hos individen ska fungera i och med Regeringens (2014) initiativ till en utredning 
i ordning och reda. Den självreglerande och automatiserade individen behöver inte styras på det sättet, 
det är själva kärnan i panoptismen. Men någonstans verkar vissa anse att individen börjar bli för 
spretig och inte längre håller sig inom ramarna för vad en foglig samhällsmedborgare bör göra. Barnen 
verkar dessutom ha tagit makten från de vuxna, om vi ska tro det Eberhard (2014) Björklund 
(Regeringen, 2014) beskriver. Detta för oss också till hur vi ser på barn och barndom. Är det så att 
barn har tagit makten? Har det skett ytterligare ett paradigmskifte? Eller är det så som Ryan (2008) 
beskriver att vi inte kan förstå världen på så sätt att olika sanningar ersätter varandra (Wetherell & 
Potter, 1992) då världen konstrueras på olika sätt i olika sammanhang. Vi skulle därmed kunna säga 
att det inte finns någon sanning om barn och barndom. Det finns inte ett sätt att se barndom på, men 
det finns sätt enligt normen att beskriva den och att framställa den på. Ett bidrag med min uppsats är 
att visa att situationer där vuxna talar med andra vuxna, eller där föräldrar gör gott föräldraskap med 
andra föräldrar som åhörare, är ett sammanhang där barn och god barndom mycket tydligt artikuleras. 
Och även att få syn på hur det blir extra viktigt att göra gott och aktivt föräldraskap i en tid där 
maximering står som norm. För att knyta an till Honorés (2008) citat i inledningen som handlar om att 
föräldrar vill göra det mesta och bästa av sina barn kan vi därigenom också säga, utifrån detta material, 
att det även handlar om att göra det mesta och det bästa av sig själv som förälder bland annat genom 
berättelsen om sig själv och sina barn.  



37 
 

Referenser  
Andrews, M. (2008). Doing narrative research. Thousand Oaks: Sage.  
Bartholdsson, Å. (2008). Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. 

(Doktorsavhandling, Stockholm studies in social anthropology). Stockholm: Stockholms universitet.  
Blackford, H. (2004). Playground panopticism: Ring-around-the-children, a pocketful of women. Childhood, 

11(2), 227-249.  
Blomberg, H. (2010). Mobbning, intriger och offerskap: Att tala om sig själv som mobbad i arbetslivet. 

(Doktorsavhandling, Örebro studies in Science 13). Örebro: Örebro Universitet.  
Blomberg, H. & Börjesson, M. (2013). The chronological I: The use of time as a rethorical resourse when doing 

identity in bullying narratives. Narrative Inquiry, 23(2), 244-260.  
Bolander, E. & Fejes, A. (2009). Diskursanalys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys 

(ss. 81-105). Stockholm: Liber.  
Börjesson, M. & Palmblad, E. (Red.). (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber.  
Cameron, D. (2001). Working with spoken discourse. London: Sage.  
Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan. (Doktorsavhandling, Stockholm 

studies in pedagogy) Stockholm: Ordfront.  
Eberhard, D. (2013). Hur barnen tog makten. Falun: Scandbook.  
Fejes, A. (2008). To be one’s own confessor: Educational guidance and governmentality. British Journal of 

Sociology of Education, 29(6), 653-664. 
Forkby, T. (2007). I normalitetens närhet: Etnografi och samtalsanalys i en specialskola. I M. Börjesson & E. 

Palmblad (Red.). Diskursanalys i praktiken (ss. 74-101). Malmö: Liber.  
Forsberg, L. (2009). Involved parenthood: Everyday lives of swedish middle-class families. (Doktorsavhandling, 

Linköping studies in arts and science 473). Linköping: Linköping Universitet.  
Foucault, M. (1987). Övervakning och straff (4 uppl.). Lund: Arkiv förlag.  
Gobo, G. (2011). Ethnography. I D. Silverman (Red.). Qualitative research (3 uppl.) (ss. 15-34). London: Sage.  
Gustafsson, L. H. (2010). Växa – inte lyda. Stockholm: Norstedts.  
Gustafsson, K. (2011). No-go area, no-go school: community discourses, local schoolmarket and children’s 

identity work. Children’s Geopgraphies, 9(2), 185-203.  
Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practise (3 uppl.). London: Routledge.  
Honoré, C. (2008). Under pressure: Rescuing our children from the culture of hyper-parenting. New York: 

HarperCollins.  
Hydén, L-C. (1997). De otaliga berättelserna. I. L-C Hydén & M Hydén (Red.), Att studera berättelser: 

Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv (ss. 9-29). Stockholm: Liber.   
James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Cambridge: Polity Press.  
Johannesen, N. & Sandvik, N. (2009). Små barns delaktighet och inflytande: Några perspektiv. Stockholm: 

Liber.   
Jonsson, R. & Milani, R. (2009). Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den ”Andre” i media 

och skola. Utbildning & Demokrati, 18(2), 67-86. 
Kohler-Riessman, C. (2008). Narrative methods for the human sciences. London: Sage.  
Korczak, J. (1988). Barnets rätt till respekt. Stockholm: Natur och Kultur.  
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Lindgren, A-L. & Sparrman, A. (2003). Om att bli dokumenterad. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1-2), 58-

69. 



38 
 

Lutz, K. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern: Styrning och administrativa processer. 
(Doktorsavhandling, Malmö Studies in Educational Sciences 44). Malmö: Holmbergs.  

Meadows, S. (2010). The child as social person. New York: Routledge.  
Mishler, E. G. (1997). Modeller för berättelseanalys. I L-C. Hydén & M. Hydén (Red.), Att studera berättelser: 

Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv (ss. 63-126). Stockholm: Liber.  
Ochs, E. & Capps, L. (1996). Narrating the self. Annual Review of Anthropology. 25, 19-43. 
Palla, L. (2011). Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. 

(Doktorsavhandling, Malmö studies in educational sciences 63). Malmö: Holmbergs.  
Qvarsell, B. (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Barns perspektiv och barnperspektiv. 

Temanummer. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1-2), 101-113.  
Rose, N. (1999). Powers of freedom: Refraiming political thought. Cambridge: Cambridge University Press.  
Ryan, P. J. (2008). How new is the ”new” social study of childhood? The myth of a paradigm shift. Journal of 

Interdisciplinary History, 38(4), 553-576.  
Regeringen (2014, 25 februari). Jan Björklund tillsätter ny utredning om ordning och reda i skolan. 

Pressmeddelande. Hämtad från http://www.government.se 
Skoglund, A. & Börjesson, M. (2013). Mobilizing ’juvenocratic spaces’ by the biopoliticization of children 

through sustainability. Children’s Geographies, 23(2), 245-261.    
Sommer, D. (2003). Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld (3 uppl.). Stockholm: Liber.  
Svenska Dagbladet (2013, 13 maj). Barnuppfostran handlar inte om produktutveckling. Svenska Dagbladet. 

Hämtad från http://www.svd.se 
Utrikesdepartementet (2006). Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: 

Regeringskansliet, UD info.  
Vetenskapsrådet. (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 

från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
Westerlund, K. (2012). Frihetens sammanhang: Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. 

Falun: ScandBook.  
Wetherell, M. & Potter, J. (1992). Mapping the language of racism: Discourse and the legitimation of 

exploitation. New York: Columbia university press.  
Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology. New York: Open university press.  
 
 
 



39 
 

Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

(Detta är ett utdrag av frågorna, dessa frågor ställdes till alla, sedan ställdes även andra frågor i olika 
intervjuer) 

Berätta lite om dina tankar kring uppfostran 

Vad är det viktigaste du vill ge/förmedla till ditt barn? 

Hur är det att vara barn idag? 

Hur är det att vara förälder idag? 

Hur skulle en bra framtid kunna se ut för ditt barn? 

Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare 

(Detta brev har sett olika ut beroende på vem mottagaren har varit, här är dock en grund). 

Hej, 

Jag heter Petra Bäckius och läser masterprogrammet i barnet bästa och mänskliga rättigheter vid 
Stockholms Universitet. Jag ska just påbörja min masteruppsats som undersöker hur det talas om barn 
i olika sammanhang och hur föräldrar tänker kring uppfostran. I studien kommer jag att delta i flera 
olika sammanhang där föräldrar samverkar på olika sätt och där ni är några av de tillfrågade.  

När du tagit del av informationen i denna text ber jag dig att fundera över om du vill medverka i 
studien. Om du har frågor innan eller efter att du träffat mig kan du också kontakta mig via mejl.  

Med vänliga hälsningar 

Petra Bäckius 

Masterstudent, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet 

E-post: XXX 

 
Vill du delta i ett projekt som handlar om vuxnas syn på barn och uppfostran? 

Bakgrund 

Jag är förskollärare och både under min tid i förskolan och på universitetet har barns delaktighet och 
motstånd intresserat mig. Debatten om barnsyn är också aktiv idag. Det talas ofta om det kompetenta 
barnet i styrdokument och i media. Jag tycker att det är intressant att fundera över vad det gör med 
barnen, beroende på vilken barnsyn vi har. 
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Hur går studien till? 

Den del av studien som du tillfrågas att delta i handlar om vuxnas tankar om barn. Jag kommer att 
delta som observatör på det möte som äger rum den XX. Om skriftligt samtycke från samtliga 
deltagare ges kommer jag göra ljudinspelningar av vissa delar av mötet. I annat fall kommer jag endast 
att föra fältanteckningar och observera. Endast de som vill delta kommer att observeras.  

Information 

Inga personer kommer att pekas ut i materialet. De citat som lyfts fram kommer göras helt anonymt. 
Inga namn kommer att användas i studien. Detaljer om sammanhang byts ut, för att förhindra ett 
igenkännande av miljön. Bara de som gett sitt skriftliga samtycke till det, kommer att dokumenteras.  

Hantering av insamlad data 

Eventuella intervjuer/samtal kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelning, och därefter 
skrivas ut. Dina svar kommer att behandlas och förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av 
dem. Alla namn på personer, förskolor och platser byts ut. 

Frivillighet 

Bara om du ger skriftligt samtycke att delta, kommer du ingå i studien, och du har rätt att när som 
helst, utan särskild förklaring, avbryta din medverkan. Den som inte önskar medverka kommer inte bli 
dokumenterad på något sätt under mötet. Om du ändå av något skäl inte vill ha forskare på besök, trots 
att du garanteras att lämnas utanför studien, kommer ditt önskemål givetvis att respekteras.  

Ansvariga 

Ansvarig för projektet är Petra Bäckius, epost: XXX 

Handledare är Rickard Jonsson, epost: XXX 

 

Samtyckesformulär 

Jag har informerats om forskningsprojektet som beskrivs i texten ovan. Jag har fått tillfälle att ställa 
frågor, fått dem besvarade och samtycker härmed till att delta i studien. 

 

Underskrift   Ort och datum 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Bilder  

(Exempel på bilder som diskuterades) 

Bild 1, programledare från ett nanny-program 

 

 

Bild 2, barn som sitter med telefoner 

 

 

Bild 3, en bild med ordet hen 

 



 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


