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Inom socialt arbete med barn och familj är föräldraskap och hur barn och föräldrar 
ser på just detta en viktig faktor. Därför är det väsentligt att medvetenheten om 
vad som innefattas i ett bra, fungerande föräldraskap fördjupas. Barns uppfattning 
om sin egen tillvaro efterfrågas sällan. Vid en översikt av den forskning som 
bedrivits om barn och deras livssituation kunde vi konstatera att empirin i dessa 
avhandlingar i väldigt liten utsträckning kom från barnen själva.  
 
Uppsatsens syfte var att fördjupa kunskaperna om vad bra föräldraskap är sett ur 
barns perspektiv. Våra frågeställningar var: Hur ser barns bild av ett gott föräldra-
skap ut? Finns det några skillnader mellan hur en bra mamma och en bra pappa 
ska vara? För att besvara dessa frågeställningar lät vi en grupp 6: e-klassare skriva 
uppsatser utifrån de underliggande frågeställningar som bland annat handlar om 
bra egenskaper hos en förälder, vad som är viktigt att kunna prata med en förälder 
om och vikten av gränssättning. Studien utgår dels från Bowlbys anknytnings-
teori, där bindning och en trygg bas är centrala begrepp. Vi anlade ett system-
perspektiv i vår kvalitativa analys och tittade på föräldraskap både utifrån familjen 
som ett socialt system och familjen sett i ett samhällssystem. Analysen indelades i 
olika teman som både bygger på de frågeställningar barnen hade vid uppsats-
skrivandet och de mönster vi kunde se i deras uppsatser. 
 
Resultatet av empirin visade att ett gott föräldraskap handlar om att ge sina barn 
omsorg, skydd och trygghet. Vi kunde även se en viss skillnad i hur den under-
sökta gruppen barn beskriver en bra mamma respektive en bra pappa. 
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In social work with children and families parenting is an important matter. Chil-
dren’s and parent’s point of view in this matter are of great importance. What 
might be included in good parenting therefore needs to be examined. Children’s 
opinion about their daily life is seldom asked for. When overlooking the scientific 
research that has been made about children and their situation, it became clear that 
the empirical material in a very small amount comes from children themselves.  
 
The purpose of this study was to obtain deeper knowledge about what good par-
enting is from children’s perspective. Our questions were: What are children’s 
beliefs about good parenting? Are there any differences between a good mother 
and a good father? In order to answer these questions we gave a group of children 
in 6-th class the task to write an essay about good qualities in parents, what’s im-
portant to be able to talk to ones parents about and the importance of boundaries. 
The study emanates from Bowlby’s attachment theory which holds attachment 
and a secure base as central concepts. In our qualitative analysis we applied a 
systems perspective and looked at parenting as a social system from a family per-
spective as well as from a society perspective. The analysis was classified in 
themes that emanated from the questions the children used when writing their 
essays.  
 
The results showed that good parenting is about giving the children care, protec-
tion and security. We were also able to see certain differences in how this group 
of children described a good mother and a good father.  
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Först och främst vill vi tacka alla de barn som bidragit med sina uppsatser till denna studie. 
Ett tack också till barnens lärare som hjälpte till att förmedla följebreven till föräldrar och 
bistod oss under barnens uppsatsskrivande och till Kristina Larsson Sjöberg för flera värde-
fulla tips i studiens inledningsskede. Denna studie har varit spännande och intressant att 
genomföra bland annat med tanke på dess upplägg med att låta barn skriftligen få ge uttryck 
för sin uppfattning om föräldraskap. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Pia Hellertz för ditt 
engagemang och för att du hela tiden funnits tillhands och varit oss till stor hjälp med tips och 
råd. 
 
 
 
 
 

 
”När man säger att barn inte ses och hörs tillräckligt i vårt samhälle eller 
att det inte tas tillräcklig hänsyn till barns behov, det vill säga att barn är 
osynliga, så kan dessa påståenden vara begripliga som idealkrav. Poängen 
är emellertid att sådana påståenden bara kan visa sig och väcka gehör i en 
kultur där barn redan är synliggjorda.” 
 
Dion Sommer, psykolog 
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1 INLEDNING 
 

Det här kapitlet är tänkt att ge en bakgrund till studien och att presentera syfte och 
frågeställningar. Eftersom vår utgångspunkt är barnperspektivet, ger vi en beskrivning av hur 
det vuxit fram. Vi avslutar med att ge en historisk bakgrund till hur föräldraskapet sett ut 
under de senaste århundradena.  
 
 

�������		
I den tidiga barnforskningen var det ofta vuxna som var respondenter och berättade retro-
spektivt om sin egen barndom (Brunnberg & Larsson Sjöberg 2004). I senare barnforskning 
har det blivit allt vanligare att barn själva fått ge uttryck för sina tankar och upplevelser. Det 
är i analysen av barns berättelser som barndomens sociala villkor blir synliga menar 
Brunnberg och Larsson Sjöberg. De båda har gått igenom barnrelaterade avhandlingar i soci-
alt arbete som publicerats i Sverige mellan åren 1980 och 2003. Cirka 33 procent av avhand-
lingarna i socialt arbete handlade om ett barnrelaterat ämne. Av de avhandlingarna var det 
dock bara 29 procent där empirin kom från barn eller ungdomar själva. Det är alltså tydligt att 
behovet av skildringar där barn med sina egna ord beskriver sin familjesituation är stort. Inom 
socialt arbete med barn och föräldrar är det viktigt att ha kunskap om hur både barn och 
föräldrar ser på föräldraskap. Mycket litteratur finns tillgänglig som beskriver hur vuxna ser 
på detta. Barns åsikter speglas i mindre utsträckning. En viktig utgångspunkt i denna studie 
har varit att låta barn ge uttryck för egna åsikter utifrån sitt eget perspektiv. 
 
Ämnet för denna uppsats är studier av det moderna föräldraskapet sett ur barns perspektiv. 
Ämnesförslaget är utarbetat av en lärare på Örebro universitet. Förslag på tillvägagångssätt 
var att samla in det empiriska materialet genom att låta barn skriva uppsatser om ämnet. Det 
som fångade vårt intresse var den föreslagna metoden att samla in materialet på.  
 

�����		
Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskaperna om vad bra föräldraskap är sett ur barns per-
spektiv.  
 

��������������		

För att uppfylla syftet utgår vi från följande frågeställningar: 
Hur ser barns bild av ett gott föräldraskap ut? 
Finns det några skillnader mellan hur en bra mamma och en bra pappa ska vara? 
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Då många barn av idag lever i olika föränderliga familjekonstellationer, har vår utgångspunkt 
inte varit att fokusera endast på det biologiska föräldraskapet. Barnet har i stället getts möjlig-
het att beskriva ”föräldrar” i mer generella termer och utifrån sina egna referensramar. 
 


����������		

I denna studie har vi endast studerat vad barn uppfattar som det ”goda” hos föräldrar. Att 
fråga efter det avvikande eller mindre goda föräldraskapet valdes bort då intresset i denna 
studie istället ligger i att kunna beskriva hur barn tycker att bra föräldrar ska vara. Barnen som 
fått skriva uppsatser i denna studie är elever i årskurs 6 och är barn i åldern 12-13 år. För att få 
en större spridning av barnens åldrar hade studien även kunnat omfatta både äldre och yngre 
barn än de som valdes. Om studien riktat sig till fler ålderskategorier än den som valdes 
bedömde vi att materialet skulle ha blivit alltför omfångsrikt. Den ålder som de utvalda 
barnen uppnått bedömdes vara passande för uppgiften, då det enligt Nordström (1990) är först 
hos barn i tonåren som skriftspråket är ordentligt utvecklat och förmågan att skriva uppsatser 
är ganska god. Vid insamlandet av materialet visade det sig att underlaget från en klass var 
tillräckligt stort. Detta material utgör underlaget för denna studie (se kap. 4).  
 

��������������	
Enligt Bäck-Wiklund (2001) var det Philippe Aries som först urskilde barndomen som ett 
historiskt föränderligt fenomen. Han hävdade att barns villkor inte förbättrats i takt med den 
historiska utvecklingen. Synen på barn speglar det samtida samhällets villkor och värderingar. 
På det sättet är vårt sätt att värdera barn aldrig socialt eller kulturellt neutralt menade Aries, 
enligt Bäck-Wiklund.  
 
Själva grundtanken i barnperspektivet är att barnet ses som ett eget subjekt, med intressen 
som skiljer sig från föräldrars och andra vuxnas. Barndomen ges egen status och ses inte 
enbart som en övergångsperiod. När man diskuterar det nya barnperspektivet betonas vikten 
av att ifrågasätta föreställningar om att barns identitet formas och är konstant, menar Bäck-
Wiklund (2001). Moderna teorier menar att barn utvecklar strategier för att kunna förhålla sig 
i olika kontexter. Barnet ses som en kompetent person som anpassar sig och gör det bästa av 
sin situation menar Bäck-Wiklund. Barnperspektivet tar enligt författaren fasta på hur barns 
villkor ska förstås och göras begripliga. Det är viktigt att fokusera på barnets rätt att komma 
till tals, att barnet får göra sin röst hörd och ses som en egen individ. Detta är värderingar som 
i alla fall officiellt, avspeglar viktiga förändringar i synen på barn. Barn ses inte längre som 
passiva objekt, utan som självständigt handlande subjekt. Om vi vill förstå barnen behöver vi 
ta fasta på deras röster, annars kan ord som ”barnets röst” och barnperspektivet bli tomma 
honnörsord menar Bäck-Wiklund.  
 

���	�	���	���������	���������	
Det sekel som vi precis lämnat bakom oss skulle enligt Ellen Key, lärare och barnrättsaktivist, 
bli barnets århundrade skriver Barnombudsmannen (2000) i sin rapport. Uppfattningen om att 
så blev fallet går dock, enligt Barnombudsmannen, isär. Minnen från barndomen och vilka 
förhoppningar som finns om framtiden färgar denna bedömning. Barnen har otvivelaktigt fått 
det bättre under detta århundrade, både medicinskt och materiellt som kulturellt och socialt.  
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Att få gå i skolan och att ha tillgång till en god hälsovård är numera en självklarhet för alla 
barn. Vårt land har även varit förskonat från krig, naturkatastrofer och svält. Utvecklingen har 
däremot inte varit positiv ur alla aspekter menar Barnombudsmannen. En ökande trafik, 
miljöproblem och en allt mer ökande kroppsfixering och krav på utbildning är negativa exem-
pel på detta. Barnens uppväxtvillkor har blivit en viktig del i debatten om välfärdssamhället. 
Barnen har i vår historia varit mer eller mindre osynliga. De har levt långt ner på samhälls-
stegen, enligt de vuxnas villkor, maktlösa och beroende. Det är först under 1900-talet som 
synen på barn har förändrats radikalt. Även uppväxtvillkoren för barn och unga har förändrats 
under detta århundrade genom en genomgripande omvandling från jordbruksland till industri-
nation med en i genomsnitt högre levnadsstandard. Detta har inneburit en allt större fysisk, 
psykisk och materiell trygghet. Om man ser tillbaka på barns uppväxtvillkor så har det alltså 
inte alltid sett ut så enligt Barnombudsmannen. Vid förra sekelskiftet var våld mot barn 
vanligt förekommande, aga var inte bara tillåtet, utan rekommenderades till och med av lag-
stiftarna. Barnarbete ansågs nödvändigt, barnens inkomster var viktiga eller i en del familjer 
helt nödvändiga för familjens försörjning. Skillnaden mellan överklass och borgerskap å ena 
sidan och arbetare och bönder å andra sidan, var mycket stora hävdar Barnombudsmannen. 
 
På 1920-talet växte ett nytt tänkande fram när det gäller omsorgen om barn, menar 
Barnombudsmannen (2000). Förändrade sociala strukturer och en kraftigt minskande nativitet 
var anledningen till detta. Man ville skapa en tillgång till en framtida arbetsstyrka, vilket 
gjorde att landsomfattande kampanjer om barna- och hälsovård med syfte att rädda liv, 
motarbeta vanvård och sjukdomar, startades. Med detta ställdes för första gången barnets egna 
behov i fokus. Nya professioner såsom barnläkare och barnmorskor, som var experter på barn, 
såg dagens ljus. Barnläkare sågs nu istället för prästen som en auktoritet när det handlade om 
barnuppfostran. Läkarna rekommenderade en hård disciplin och en noggrann hygien. Det 
känslomässiga välbefinnandet hos barnet var inget som beaktades speciellt. Under 1940-talet 
började dock en del barnläkare och barnpsykiater implementera nya idéer om barnuppfostran 
som skilde sig mot tidigare ideologier. De menade att föräldrarnas kärlek och omsorg var 
viktigast för barnets utveckling. Från 1950-talet och framåt började barnet ses av de vuxna 
som en egen individ med självklar rätt till respekt (Barnombudsmannen 2000).  
 
Barnperspektivet började växa fram. De vuxna började med intresse lyssna till barnen. 
Barnets psykiska välbefinnande fick nu ett värde. Forskning om barns utveckling och situa-
tion blev intressant, menar Barnombudsmannen (2000). Barnets historia skrevs, sagor analy-
serades. En ökad förståelse för barnets inre och yttre värld växte fram. Barndomen sågs inte 
längre som en förberedelse för vuxenlivet. Byggandet av fritidshem och barnstugor sattes 
igång. Barns juridiska rättigheter har även under 1900-talet genomgått en stor förvandling. 
Omkring 1920 kom den första lagstiftningen som gällde barns skydd. I den betonades föräld-
rarnas ansvar för att barnet skulle växa upp under goda förhållanden. Lagstiftningen under 
större delen av 1900-talet handlade dock främst om den vuxnes eller myndigheters förplikt-
elser mot barnet. Först 1977 blev barnen likställda juridiskt, skillnaden mellan oäkta, egna 
barn och adoptivbarn togs bort. 1983 formulerades för första gången barnets egna rättigheter i 
svensk lagstiftning (Barnombudsmannen 2000).  
 

����������	�������	��	������������		
Vad som betraktas som eftersträvansvärt i relationen mellan fadern och modern och mellan 
respektive förälder och barn har varierat mycket mellan olika tidsåldrar och samhällen 
(Sandqvist 1990). Samhällets paradigm för föräldraskapet kommer fram i lagar, i tankar och 
idéer och i människors vardagsliv.  
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Antagligen avviker nog vardagslivet för många människor från vad som anses som ”rätt” eller 
”idealiskt” menar Sandqvist. Strävan är dock ofta att leva så nära idealet som möjligt. Tre 
olika paradigm för föräldraskapet i Sverige kan enligt Sandqvist urskiljas under de senaste 
seklerna. Det tidigaste paradigmet (fram till ca 1860) kännetecknades av att fadern och 
modern hade olika makt och roller. Det fanns då ingen tanke på jämställdhet. I det andra 
paradigmet (ca 1860-1970) sågs föräldrarna som lika mycket värda. Makten i familjen skulle 
delas, men modern och fadern skulle fylla helt olika roller. I det nuvarande paradigmet (1970- 
och framåt) är jämställdhetsidealet så viktigt att modern och fadern ska ha lika roller menar 
Sandqvist.  
 
Det första paradigmet karakteriserades enligt Sandqvist (1990) av att fadern hade makt och 
beslutanderätt över alla familjemedlemmar. Moderns roll var att vara en solidarisk med-
hjälpare till fadern. Kyrkan och staten betonade att hustrun skulle var sin make undergiven 
och mannen hade fram till 1864 laglig rätt att aga sin hustru. Det var endast mannen som var 
myndig och som hade rätt att föra familjens talan. Hustrun skulle delta i familjens försörjning 
genom att producera nödvändiga varor för hushållet. Det var dock husbonden som bestämde 
över hennes arbete. Barnen skulle fostras i ”Herrans tukt och förmaning”. Detta var utgångs-
punkten för båda föräldrarnas relation till barnen enligt Sandqvist. 
 
Liberalare tankar började göra sig gällande under 1800-talet. Vid övergången från naturahus-
hållning till ett starkare beroende av inkomster i form av kontanta medel förändrades den 
ekonomiska strukturen, enligt Sandqvist (1990). Faderns roll blev att stå för familjens ekono-
miska försörjning i form av eget företagande eller genom lönearbete. Funktionen som 
familjens överhuvud flyttades ut från hemmet och kunde inte utövas lika direkt som förut. 
Moderns ansvar som barnuppfostrare utkristalliserades och kvinnans moraliska överlägsenhet 
blev allt tydligare. Mannen och kvinnan sågs nu som lika mycket värda och skulle ha lika 
mycket inflytande i familjens angelägenheter, menar Sandqvist. Rollerna skulle däremot se 
olika ut. Rollen att sköta försörjningen genom lönearbete hamnade hos fadern medan moderns 
roll blev att skapa ett gott hem och en moraliskt god miljö för barnen. Detta krävde olika 
personlighetsideal. Det ansågs, enligt Sandqvist, att fadern skulle var aktiv, effektiv och en 
auktoritet i familjen. Modern skulle vara mild och oegennyttig. Kyrkans roll i familjelivet 
försvagades under 1900-talet och ett mer psykologiskt tankesätt började användas, enligt 
Sandqvist. Det handlade om att modern var viktig för barnets primära känsloanknytning och 
för dess grundtrygghet. Fadern hade en speciell betydelse för barnets moraliska och intellek-
tuella utveckling. Moderskap ansågs av kvinnor vara nödvändigt för ett fullgott liv. Faderskap 
ansågs inte ha lika stor betydelse. Heterosexuell kärlek och en position i samhället ansågs vara 
viktigare. Rollfördelningen i familjen förändrades inte när kyrkans inflytande minskade, 
enligt Sandqvist.  
 
Under 1960-talet startades en intensiv könsrollsdebatt i Sverige. Kvinnorna gjorde uppror mot 
sin roll som hushållsarbetande hemmafru. En orsak till detta var, enligt Sandqvist, att allt fler 
kvinnor började ge sig ut i förvärvslivet. Könsrollsdebatten resulterade i en grundläggande 
princip som innebar att alla i samhället skulle vara likställda. Mannen och kvinnan skulle ha 
lika makt och rollfördelningen skulle vara lika både inom och utom familjen. Båda 
föräldrarna skulle genom förvärvsarbete ha en aktiv samhällsroll. Även pappan förutsattes ta 
ansvar för barnavård och hushållsarbete. Den känslomässiga relationen till barnen skulle för-
delas lika mellan föräldrarna (Sandqvist 1990). 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

I det här avsnittet ges en inblick i aktuell forskning om familj och föräldraskap. Både 
internationell och svensk forskning presenteras.  
 
 

�������������	��������		

 �������	����	���	��	�����!	���	����������	

Enligt Mayall (2002) är det specifika med barndomen att det är genom att leva tillsammans 
med sina föräldrar som barn upplever att de får just statusen som barn, genom att de vuxna 
definierar dem som barn. Definitionen av barndom kan däremot variera om man frågar barn i 
olika familjer. Många av dessa menar att det är genom föräldrarnas beteende som barnen 
formar sin barndom. Enligt en undersökning utförd av Mayall, som bygger på intervjuer med 
engelska barn i åldern 5-13 år, upplevde flickor och pojkar i alla åldrar att de konverserade 
mer med sina mammor än med sina pappor. Även om en del menade att pappan hade det 
moraliska ansvaret i deras familj, ansåg de flesta att mamman hade det huvudsakliga ansvaret 
för hushållet och interaktionen med barnen. De flesta barn talade varmt om upplevelsen av att 
ingå i en familj. När de beskrev familjen handlade det för dem om en källa till materiell 
standard, trygghet och betydelsefulla relationer. Mest uppskattades när familjen gjorde något 
tillsammans, speciellt om pappan aktivt deltog.  
 
Mayall (2002) redovisar vidare att när barn själva beskrev barn-föräldrarelationen utgick de 
ifrån att föräldrar har olika roller; mammor har ansvaret för det vardagliga arbetet med hem 
och barn, pappor har huvudsakligen det försörjningsmässiga ansvaret. När man såg till deras 
verklighet hade däremot dessa normer brutits när kvinnan var ensamförälder, när föräldrarna 
var på väg att gå skilda vägar eller om pappan i familjen var arbetslös. När barn beskrev sitt 
dagliga liv uttryckte väldigt få barn negativa känslor gentemot sina mammor. Istället accepte-
rade de enligt Mayall deras ilska och irritation med en förståelse om att mamman lever ett 
stressigt liv och att denna ilska baserades på en grundmurad kärleksfull relation. Den huvud-
sakliga ilskan riktades istället i huvudsak av de äldre barnen mot pappan. Det handlade då om 
att inte klara av att ta hand om eller försörja familjen. Mamman beskrevs som den mest närva-
rande föräldern. Oavsett om pappan var närvarande eller inte så beskrevs hon som den som 
fanns till hands både genom sin närvaro och relationsmässigt. Moderns huvudsakliga arbets-
uppgift bestod enligt barnen i att formulera regler, vara närvarande och ta hand om hemmet, 
fatta beslut och tillsammans med barnen diskutera och förhandla om barnens fritid. Barnen 
menade dock att de till skillnad från föräldrarna skulle vara relativt fria från ansvar och att 
barndomen var en tid då de kunde njuta av denna frihet. De flesta barn uttryckte även att det 
var viktigt att ha någon att prata med. Mamman uppgavs vara den som de var mest förtrogna 
med enligt Mayall.  
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Brannen, Heptinstall och Bhopal (2000) har forskat om brittiska barns syn på vad en familj är 
och hur barn ser på omsorg och relationer i familjen. De barn som deltog i studien var 11-13 
år gamla. Barnens kriterier för familjeliv var att där skulle finnas barn, att man levde ihop 
med minst en förälder, känslor av trygghet och tillhörighet, och viktigast av allt, föräldrarnas 
förmåga att ge barnen ovillkorlig kärlek. Enligt Brannen et al (2000) var barnens syn på vad 
mammor och pappor ”borde” göra för sina barn och hur de skulle agera i sina föräldraroller, 
till viss del en spegling av den allmänna, vuxna, diskursen. Barnen skildrade föräldraskapet 
könsneutralt och jämställt och ansåg att mamman och pappan skulle vara lika involverade i 
familjelivet. Barnen menade att familjelivet i huvudsak skulle handla om barnen och att när 
föräldrarna tog olika beslut som berörde barnens liv, borde de ha rätt att påverka de besluten. 
Att arbeta och försörja familjen sågs mer som krav som den vuxne skulle uppfylla för att vara 
en lämplig förälder enligt Brannen et al. Innebörden av ”en bra mamma” handlade för barnen 
om att hon skulle ge omsorg, i betydelsen att ge barnen tid och uppmärksamhet. När det 
gällde gränssättning tyckte de flesta barnen att föräldrarna hade förnuftiga och acceptabla 
gränser för dem. De frågor som både barn och föräldrar tyckte att det skulle finnas gränser 
kring, täcker delvis det som speglar de två målen i föräldraskap, nämligen att barn ska lära sig 
att bli självständiga och ge barn skydd mot olika risker och faror. Enligt Brannen et al tyckte 
en del barn att deras föräldrars riktlinjer och förväntningar på dem var underförstådda. De 
flesta barn ansåg att föräldrarna var rättvisa, att reglerna var rimliga och att de lyssnade på 
barnen. Barnen gestaltade den normativa bilden av familjeliv med sig själva i centrum. Det 
var viktigt att det fanns kärlek och ömsesidig respekt mellan familjemedlemmarna. Kärlek 
som var stabil, konsekvent och fanns med i vardagen, var mycket viktigare för barnen än hur 
familjens struktur såg ut. Slutsatser som författarna drog av nämnda forskning är att barn är 
aktiva deltagare i konstruktionen av familjelivet. Barn själva är också mycket barnorienterade 
och anser sig vara det centrala i familjelivet och att deras behov och intressen ska prioriteras 
(Brannen et al 2000). 
 

������	��������	
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Halldén (2001) redovisar tre forskningsprojekt som pågick under åren 1989-1996 och handlar 
om barns och ungdomars sätt att fundera över familj, identitet och framtid. Barn i åldern 8-10 
år och 7: e-klassare skrev berättelser om sig själva och sin tänkta familj. Arbetet var ett skriv-
projekt i en skolklass. Läraren gav ett tema som instruktion till barnens texter och teckningar. 
Temat var "Min framtida familj". Halldén diskuterar i sin forskning hur barn reflekterar och 
formulerar sina tankar kring familjen. Syftet är att lyfta fram ett barnperspektiv på familj, 
kvinnlighet och manlighet. De frågor Halldén behandlar rör familjebegreppet, barns uppfatt-
ning om olika samspelsmönster och olika positioner för huvudpersonen i familjen. Jaget i 
berättelserna ses av Halldén som författarens alter ego och är en vuxen person sedd ur barns 
perspektiv, och skildras utifrån det enskilda barnets föreställningar om vad som är viktigt i 
livet och då särskilt i relation till familjelivet. Barnens berättelser är alltså framtidsbilder som 
utgår från den erfarenhet som fanns vid tiden för skrivandet. Centralt i Halldéns analys är 
barnperspektivet och könsperspektivet. Halldén anser att när barn berättar en historia bidrar 
det till att deras egen självbild formas. Familjen är av mycket stor betydelse under denna 
process. Att berätta om sig själv innebär att den egna positionen undersöks i ett kulturellt 
system. Skrivandet är ett sätt att förstå utifrån kulturella verktyg som är inbyggda i språket 
och i olika förebilder, menar författaren.  
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Subjektiviteten i barnens berättelser ser Halldén som mångtydig i och med att den förändras 
beroende på vilka olika relationer det är som aktualiseras i det särskilda barnets berättelse. 
Halldén menar dock att det inte går att knyta varje enskilt barns berättelse till dess självbild 
utan snarare ska ses som möjliga och tillgängliga positioner för barnet, kvinnan och mannen 
som berättelsen handlar om.  
 
Halldén har i sin forskning analyserat barnens berättelser bland annat utifrån olika teman. Ett 
framträdande tema handlar om relationer. Ett sätt som relationer skildrades på i barnens 
berättelser var genom beskrivningar av hur man tog hand om varandra och hur vardagliga 
rutiner sköttes. Att skildra omsorgsrutiner i berättelserna var betydligt vanligare hos flickorna 
än hos pojkarna. Flickorna skildrade dessutom dessa rutiner och familjens inre liv mycket mer 
ingående än pojkarna. Omsorgstemat framträdde också tydligare i de yngre barnens berättel-
ser än i de äldre barnens. Vid läsning av barnens berättelser menar Halldén att det gick att 
finna en närvarande omsorgsperson och mäktig moder i flickornas berättelser. I pojkarnas 
berättelser sågs inte någon utövare av makt utom möjligtvis barnet självt. Den mäktiga 
modern var frånvarande, men det fanns inte heller en stark far. Halldén framhåller att i den 
familjeform som är representerad i olika skildringar av familjen och som är förankrad i vår 
kultur, är kvinnan den centrala gestalten, genom att familjen är centrerad kring modern. Enligt 
Halldén är ett möjligt sätt för pojkarna att undvika modern, att inte heller identifiera sig med 
en stark far. Modern ses som omöjlig för pojkarna att identifiera sig med och Halldén antyder 
en möjlighet att modern också ses som alltför hotfull att opponera sig, och revoltera, emot. Att 
istället undvika modern i berättelserna skulle då kunna förklara varför inte heller en stark far 
skildras. Detta eftersom en stark fadersgestalt i någon mån hade aktualiserat kvinnan som 
partner, menar Halldén. Genom att beskriva olika teman har barnen skapat en fiktion och 
Halldén tolkar det som att flickornas fiktion är den födande, närande och kontrollerande 
modern. Med denna tolkning skulle undvikandet av den mäktiga modern i pojkarnas berättel-
ser kunna förklaras med att pojkarna såg det som alltför hotfullt och främmande för att vilja 
utforska denna makt i sina berättelser.  
 
När livsformen i familjen analyserades menar Halldén att det blev mycket tydligt hur köns-
skillnaderna framträdde i materialet. När det undersöktes hur gemenskap skildrades i texterna 
visade det sig att flickorna oftare skildrade gemenskap med familjen medan hälften av 
pojkarna skildrade detsamma delat mellan familj, arbetskamrater och vänner. Inte någon av 
pojkarna skildrade gemenskap där hela intresset ställde familjen i centrum. När det gäller 
barnets roll i familjeskildringarna menar Halldén att de beskrivningarna i viss mån speglar 
självbilden hos ungdomarna som berättar. Vidare konstateras att barnen i berättelserna ofta 
beskrivs som betydelsefulla personer i de beskrivna familjerna. Av Halldén tolkas det som att 
denna betydelsefulla position i familjen är den som barn ska eller bör ha.  
 

����������	���	��	����������		

Lee Gleichmann (2004) har i sin doktorsavhandling ”Föräldraskap mellan styrning och sam-
hällsomvandling. En studie av syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under 
perioden 1957–1997” jämfört föräldraskapet i Sverige under fyra decennier, från 1950-talet 
och framåt. Gleichmann menar att olika syn på föräldraskapet präglade de olika decennierna. 
Det specifika med 1950-talet var att tilltron till föräldrarnas förmåga var svag. Under 1970- 
och 1980-talet var föräldrars inbördes relationsproblem mest intressant. Kompetens och 
autonomi tillskrevs föräldrar först på 1990-talet. Från och med detta decennium ser man på 
föräldrar allt mer som en resurs.  
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Författaren har studerat familjeliv kontra samhällets krav och omsorger och funnit att stats-
makten bland annat genom föräldrautbildning haft en ambition om att stödja utveckling av 
jämlikhet och demokrati. Genom detta menar Gleichmann att man velat stärka barnets ställ-
ning i samhället å ena sidan och å andra sidan försökt styra barnets fostran och vård genom 
föräldrarna. Gleichmann har i sin undersökning bland annat använt sig av barnhälsovårdens 
journalkort, offentliga utredningar om föräldrautbildning och tidskrifter. 
 

����������	���	��#��	������	

Psykologen Bim Riddersporre (2003) har i sin doktorsavhandling ”Att bli förälder till ett barn 
med Downs syndrom” undersökt hur föräldraskapet gestaltar sig i en familj med ett barn som 
fötts med Downs syndrom. Anledningen till undersökningen var att hon ville besvara frågan: 
”Hur är det att bli förälder till ett barn med Downs syndrom och inse att föräldraskapet kom-
mer att bli annorlunda än vad man tänkt sig?” Hon har följt tio familjer under barnets första 
levnadsår och dokumenterat föräldrarnas känslor inför det nya, annorlunda barnet. Föräld-
rarna har upplevt känslor av sorg och förvirring men samtidigt en växande kärlek. Ett föräld-
raskap som nödvändigtvis måste delas med professionellt kunniga personer resulterande i en 
förvirring om vem som har den bästa kunskapen om barnet. Riddersporre anser att könsroller 
blir mer befästa i familjer med handikappade barn. Anledningen till detta är den ökade pres-
sen som gör att man som förälder återfaller i en traditionell rollfördelning. Även om man 
bestämt att dela på föräldraledigheten innan förlossningen tar papporna i en del familjer inte 
ens ut sin pappa-månad. En viktig roll i detta anser Riddersporre att personalen på habilite-
ringen spelar, genom att bara vända sig till mamman. Pappan kände sig i och med det över-
flödig. 
 

����	����������	���	���	���������	

Ungdomars beteende kan i högre grad påverka föräldrars agerande när de uppfostrar sina barn 
än tvärtom. Det menar Kari Trost (2002) i sin doktorsavhandling ”A new look at parenting 
during adolescence: Repriprocal interactions in every day life”. Trost har sammanfattat ett 
antal undersökningar om hur föräldrar uppfostrar sina barn som omfattar drygt 2000 barn. 
Studierna har haft andra utgångspunkter än tidigare studier som finns nedskrivna i psyko-
logisk litteratur. Författarens studier visar att både yngre och äldre barn i hög grad påverkar 
hur deras föräldrar uppfostrar dem. Studierna innefattar bland annat vad barnen gör när de inte 
är hemma, hur tilltron till barnet byggs upp och i vilken grad tilltron och föräldrarnas kontroll 
inverkar på barnets utveckling. Forskning, om vilken möjlighet tonåringar har att påverka sin 
relation till föräldrarna, efterfrågas. Nuvarande empiri som finns om föräldraskap handlar 
främst om föräldrars beteende gentemot sina barn. Det motsatta förhållandet har inte varit 
speciellt intressant. Trost menar att föräldrakontroll har betydelse för barnets sociala och 
psykologiska anpassning, men inte i lika hög grad som man trott tidigare. Att föräldrar vet vad 
deras barn gör på fritiden bygger på ett förtroende som byggts upp mellan barn och förälder. 
Detta gör att barnet blir öppet med vad det berättar hemma. Trost är kritisk till att man ser 
ungdomstiden som en speciell utvecklingstid som förklaras utifrån olika modeller. Istället bör 
man se på barnets utveckling mer långsiktigt och fokusera mer på den relation föräldrar har 
till sina barn på ett tidigt stadium. 
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Göran Jutengren (2004) har i sin doktorsavhandling, Dealing with intergenerational disagre-
ements, gjort en jämförelse mellan hur svenska och amerikanska föräldrar använder sin aukto-
ritet. Amerikanska föräldrar valde, enligt Jutengren, i högre grad än svenska bestraffande 
metoder för att ge barnen en läxa när de ville få barnen att lyda. Svenska föräldrar uppgav att 
de hellre beordrar, tjatar eller skäller och därmed nöjer sig med att få stopp på det barnet för 
stunden gör mot förälderns vilja. Benägenheten att ta till hårdhandskarna var högre hos de 
svenska papporna än hos mammorna när de inte åtlydde en tillsägelse vid grövre övertramp. 
Jutengren menar att vuxna ska använda sin auktoritet under noga övervägande och inte alltid 
sätta hårt mot hårt. Tonåringars uppfattning om hur deras föräldrar löser konfliktsituationer är 
av stor betydelse för hur de själva fungerar i vardagen. De tonåringar som upplevde att de 
hade minst problem med sig själva och omgivningen var, enligt Jutengren, de som respekte-
rade föräldrarnas livserfarenhet och därmed deras tillsägelser. Slutsatsen han gör är att kon-
flikter inte alltid behöver vara av ondo om de inte är svårlösta eller urartar. Konflikter som 
utspelas i ett tryggt sammanhang kan i positiv riktning påverka barnets utveckling genom att 
det får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Samtidigt tränar sig barnet inför olika sociala situa-
tioner. Jutengren menar vidare att en ”bra” förälder möjligen är en förälder som lyckas skapa 
och vidmakthålla ett positivt samspel när det hettar till.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Detta kapitel innehåller teoretiska utgångspunkter som kommer att användas som 
tolkningsram i vår analys.  
 
 


���������		
Perris (1996) menar att det enligt John Bowlbys anknytningsteori uppstår en tillgiven bind-
ning först och främst mellan barnet och en huvudanknytningsperson, medan sociala band 
uppstår mellan barnet och andra personer i dess omgivning som det har mer eller mindre 
känslomässiga relationer med i sitt nätverk. En tillgiven bindning kan dock även förutom till 
huvudpersonen förekomma till andra personer, ordnat i en viss hierarki av barnet. Den biolo-
giska modern är den som i de flesta fall utgör huvudanknytningsperson för barnet, men det 
kan även handla om en person som fungerar ”som en mor”. Gemensamt för denna person är 
enligt Perris att det är en välidentifierad person som av barnet uppfattas som en stark och klok 
individ. Förutsättningar som bidrar till att en mamma utgör en trygg bas för sitt barn är främst 
lyhördhet, tillgänglighet och omsorg. Faktorer som kan påverka och störa den tillgivna bind-
ningen mellan barnet och anknytningspersonen, är personliga förhållanden som t.ex. tillgång 
till emotionellt stöd och den egna mentala hälsan, enligt Perris.  
 
Uppfattningen om den ideala modern är enligt Sommer (1999) kopplat till föreställningen om 
det sårbara barnet med ett speciellt behov av en särskild föräldragestalt. Det är ett historiskt 
fenomen som kan spåras tillbaka till 1700-talet, till den växande industrialismen. Ett ökat 
medvetande och en idealisering av känslorna mellan moder och barn uppstår. Detta betraktas 
som en viktig del i kvinnans liv och för hennes identitet. Moderskapet upphöjs till ett livsnöd-
vändigt förhållande kopplat till starka positiva känslor och ses som en självklarhet. Denna 
uppfattning har, enligt Sommer, varit odiskutabel ända fram till vår tid, understödd av barn-
psykologin. Författaren menar att den barnpsykologiska forskningen under 1950- och 1960-
talet spädde på uppfattningen om att den biologiska modern är den som är mest lämpad för 
omvårdnad av barnet. Det sågs som självklart att det bästa för barnet var att knyta an endast 
till en person. Eftersom kvinnor på den här tiden i de flesta fall var husmödrar blev hon som 
biologisk moder automatiskt sedd som denna anknytningsperson. Fadern sågs som en stöd-
jande person som skulle stötta makan för att hon på bästa sätt skulle kunna sköta sin roll som 
moder. Under de senaste åren har dock den idealiserade bilden av modern motsagts av 
omfattande forskning, enligt Sommer. 
 
Om föräldrarna kan förstå och besvara barnets signaler uppfattas de som pålitliga. Detta leder, 
mycket förenklat till en trygg relation mellan barnet och föräldrarna. De flesta barn utvecklar 
vid 7 månaders ålder ungefär samtidigt känslomässiga band både till mamman och till pap-
pan, menar Hwang (2000). Under andra levnadsåret förändras dock situationen något. Pojkar 
vänder sig mer ofta till pappa än till mamma. Flickorna söker sig fortfarande utan urskiljning 
till båda föräldrarna. Det finns olika sammanhang då barnet föredrar mamman.  
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Är barnet inte stressat föredras ingen förälder framför den andre. Kommer någon främmande 
in i rummet eller om något särskilt händer spelar det heller ingen roll vem av föräldrarna som 
är närvarande. Först när barnet fritt får välja vem det vill gå till när något stressande inträffar 
föredrar barnet mamman. Detta handlar om att barnet bygger en hierarki bland de vuxna som 
barnet utvecklar en anknytning till. I en stressande situation uppfattas mamman vara en mer 
pålitlig källa till tröst och trygghet enligt Hwang. Förståelsen om hur barn reagerar på sina 
föräldrar ökar genom detta resonemang. Man kan skilja mellan å ena sidan kontaktbeteende, 
som att le, skratta och prata med någon, och å andra sidan anknytningsbeteende, som handlar 
om att gråta och söka tröst hos någon. Barnet ler, pratar och skrattar med många olika sorters 
människor. Först när behovet av tröst och trygghet uppstår, visar barnet vem eller vilka det 
vill var tillsammans med. En trygg anknytning har de flesta barn till båda sina föräldrar, men 
under vissa omständigheter föredrar barnet mamman, även om båda finns närvarande. Hwang 
söker olika orsaker till att det är så. För att finna en tänkbar förklaring menar författaren att 
man kan titta på hur den traditionella rollfördelningen mellan män och kvinnor påverkar båda 
föräldrarnas attityder gentemot barnet. Fortfarande är det mamman som i första hand är 
ansvarig för omvårdnaden om barnen, vilket gör att det ter sig naturligt att barnet vänder sig 
till henne när de är hungriga, sjuka, trötta eller ledsna. Det blir också naturligt för dem att 
vända sig till mamman vid stressande förhållanden (Hwang 2000). �
 
Flera undersökningar har, enligt Hwang, visat att pappans indirekta påverkan har stor bety-
delse för barnet. Man har funnit att den känslomässiga relationen mellan förälder och barn är 
kopplat till om föräldrarna sinsemellan tycker om varandra. Även mammans känslighet när 
hon ammar sitt barn har man funnit ha ett samband med hur den känslomässiga relationen ser 
ut mellan föräldrarna enligt Hwang. Amningen fungerar mycket bättre om pappan är mer 
stödjande gentemot mamman. Föräldrarnas relation och dess betydelse för barnets sociala 
känslomässiga utveckling är odiskutabel. Motsatt förhållande existerar också, att pappans 
relation till barnet påverkar relationen mellan mannen och kvinnan. Det har också visat sig att 
mammor i familjer där pappan hade valt att stanna hemma med barnet ansåg att detta haft en 
positiv effekt på relationen mellan föräldrarna. Svårigheten med den här typen av under-
sökning ligger i att man inte kan säga vad som orsakar vad. Hwang frågar sig om det är den 
dagliga samvaron med barnet som påverkar föräldrarnas relation, eller om det är den goda 
relationen mellan mannen och kvinnan som gör att mannen väljer att stanna hemma med 
barnet?  
 

�������	����������	�	���	���	���	

I utredningen Familj, makt och jämställdhet (SOU 1997:138) har en jämförelse gjorts mellan 
åren 1984 och 1993 som består i hur mycket tid män och kvinnor ägnar åt förvärvsarbete och 
hushållsarbete, samt omsorg om barnen. Anledningen till utredningen var att man ville utröna 
om fördelningen mellan män och kvinnor förändrats under dessa år. En förändring kunde 
märkas när det gäller männens andel av hushållsarbetet och barnomsorgen, som hade ökat 
samtidigt som de hade minskat sin andel av förvärvsarbetet. Men trots att männen numera 
enligt Hwang (2000) tar ett större ansvar för hem och barn (åtminstone svenska män) är 
fördelningen på hur mycket tid de ägnar åt hem barn jämfört med kvinnor relativt liten. 
Förklaringarna till varför det förhåller sig så är för det mesta varken hållbara eller väl genom-
tänkta menar Hwang. Att kvinnan är den som i första hand bör ta det största ansvaret för hem 
och barn är en uppfattning som tidigare varit så självklar, att grunderna för påståendet varit 
odiskutabelt. Hwang menar vidare att det finns olika förklaringsmodeller för att beskriva 
varför män är mindre engagerade i hem och barn. En modell fokuserar på naturen och biolo-
gin, skillnaden mellan män och kvinnor förklaras utifrån det biologiska arvet.  
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Andra påvisar ekonomiska, psykologiska och sociala förklaringar på varför mäns och 
kvinnors roller ser ut som de gör. Den psykologiska och sociala förklaringsmodellen 
innefattar betydelsen av olika former av social påverkan. Pojkar och flickor uppfostras och 
förbereds för sina traditionella vuxenroller. Fokus på ekonomiska förklaringar omfattar bland 
annat yrkesroller, ekonomiska förhållanden och kraven i arbetslivet, enligt Hwang.  
 

����������	�����	

När man hänvisar till biologiska orsaker och föräldrars olika engagemang i hem och barn, 
hänvisar man ofta till att orsakerna ligger i generna eller att det är mer naturligt för en kvinna 
att ha hand om omvårdnaden av barnen enligt Hwang (2000). Dessa argument är tillräckligt 
vaga för att de ska vara omöjliga att skärskåda närmare menar Hwang. De är så löst formule-
rade, att de i grunden egentligen inte är någon förklaring menar författaren. Forskare med 
psykoanalytisk inriktning väljer, enligt Hwang, med förkärlek denna förklaringsmodell med 
hänvisning till ”sunt förnuft” eller psykoanalytiska tolkningar av kliniska observationer. Man 
kopplar gärna till att kvinnan har en modersinstinkt som gör henne speciellt anpassad till att 
hand om barnen. Männen förklaras sakna motsvarande instinkt, vilket skulle utesluta dem 
som kompetenta föräldrar och göra dem oväsentliga. Hwang refererar till John Bowlby, upp-
hovsmannen till den så kallade anknytningsteorin, som bland annat menar att: 
 

”… mammor är biologiskt sett särskilt avpassade för detta; om mammor inte tar hand om 
barnen kommer de inte att utvecklas” (Hwang 2000. s. 47).  

 
Andra psykoanalytiker menar att relationen mellan pappa och barn bygger på mannens funk-
tioner i samhället, eller att kvinnan av naturen getts den anatomi som behövs för att föda barn 
och att hon därigenom är motiverad och har den skicklighet som krävs för uppdraget att fostra 
barn. Detta förklaras vara kopplat till en moralisk, psykologisk och biologisk förpliktelse att ta 
hand om barnet menar Hwang. 
 
Forskare av idag angriper dock på ett mer nyanserat sätt hur biologiska faktorer påverkar 
mäns och kvinnors del i omvårdnaden av barnen enligt Hwang (2000). Könsrollerna anses 
vara konstruerade av att barn tidigt i livet vårdas av en kvinna – sin mamma. Detta sätter 
igång processer som gör att nästa generation förbereds för de roller som liknar föräldrarnas. 
Den sociala erfarenheten förstärker det biologiska arvet. En annan grupp av forskare som 
kallas sociobiologer menar, enligt Hwang, att våra könsroller grundar sig i att mannen från 
urminnes tider utvecklingsmässigt har haft jägarens och försörjarens roll, vilken medfört ett 
behov av styrka, uthållighet och aggressivitet. Dessa är egenskaper som inte ses som är 
lämpade för att ta hand om barn. Denna teori är dock svår att bevisa vetenskapligt genom att 
den bygger på utvecklingsprocesser, menar Hwang. Resultatet är det enda som kan prövas, att 
mannen är mindre intresserad än kvinnan av sin avkomma. Hwang nöjer sig dock inte med att 
bara göra detta konstaterande. Förklaringarna är mer mångfacetterade än så. Fokus kan i 
stället riktas på vad föräldrarna gör tillsammans med sina barn. Vissa forskare menar, enligt 
Hwang, att mannen saknar den inlevelse, ömhet och tålamod som krävs för ett föräldraskap. 
Man har även funnit att kvinnor är mer återhållsamma, lugna och disciplinerade i samvaron 
med sina barn, medan männen är mer fysiskt stimulerande och mer rytmiska. Svårigheten 
ligger i att förklara om orsaken är det biologiska arvet, eller om det har att göra med våra 
könsroller. Klart är i alla fall, betonar Hwang, att det inte finns några bevis för att män skulle 
vara mindre känsliga än kvinnor. Där det finns skillnad i kompetens bygger den snarare på att 
män i mindre grad träffar sina barn och därmed aldrig får möjlighet att utveckla kompetens.  
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Ett möjligt svar på varför män i mindre grad engagerar sig i hem och barn får man enligt 
Hwang (2000) om fokus riktas på den sociala påverkan pojkar och flickor, män och kvinnor 
utsätts för. Barns uppfostran bygger från tidig ålder på vissa mönster för både pojkar och 
flickor. Föräldrar har redan från allra första början en förväntan på hur deras barn ska vara, 
vilket gör att barnen beter sig enligt dessa förväntningar. Den sociala påverkan blir allt 
tydligare med stigande ålder. Barnen uppmuntras till att följa traditionella könsrollsmönster. 
Flickor ska vara mer passiva och osjälvständiga, medan pojkar ska var aktiva och oberoende. 
Detta är även något som de vuxna märkligt nog är omedvetna om, påpekar Hwang. När man 
frågar dem om hur de tycker att man ska behandla flickor respektive pojkar anser de, enligt 
författaren, att man ska behandla dem lika och utgår från att de också gör det.  
 
Könsroller grundläggs tidigt under sannolik social påverkan av föräldrar. Ett exempel på detta 
är att flickor i vårt samhälle uppmuntras till att vara hjälpredor och tränas i mammarollen 
genom sin lek med dockor. Pojkar tar i mindre utsträckning än flickor hand om sina syskon 
och betraktas med skepsis om de leker med dockor. Dessa erfarenheter begränsar pojkars 
möjligheter att ta till sig hur man tar hand om barn, menar Hwang. En mans sämre kunskaper 
och mindre erfarenheter förstärks ytterligare av de normer och värderingar som han möts av i 
samhället. En mer eller mindre outtalad norm är att mannen är den som har hand om 
försörjningsbördan i hemmet, en annan att männen inte ska engagera sig i barnomsorgen. En 
gängse uppfattning bland männen är också att de själva tar tillräcklig stor det av 
hushållsarbetet, men att män generellt borde öka sitt engagemang. Förmodligen ligger 
förklaringen i att de inte är beredda att ändra något i sitt eget beteende, men att de är 
påverkade av jämställdhetsdebatten, framhåller Hwang.  
 

����������	
Många forskare menar enligt Hwang (2000) att mannens förhållande till sin egen far är av stor 
betydelse för hur han själv blir som pappa. Detta gäller särskilt de psykoanalytiskt inriktade 
forskarna. Sammanfattningsvis innebär detta att om han haft ett bra förhållande till sin far, 
påverkar detta relationen till barnet i positiv riktning. Motsvarande gäller även kvinnans rela-
tion till sin mor. Engagemanget i hemmet och barnen kan med detta resonemang sägas ha ett 
samband med den historiska föräldrarelationen. Hwang menar att en del forskare dock vänder 
på resonemanget och menar att män ofta använder sina fäder som negativa förebilder. De vill 
med andra ord ge sina barn den barndom de själva inte anser sig ha fått. Hwang frågar sig 
vilken teori som är med verkligheten överensstämmande, men menar att det verkar finnas ett 
samband mellan mäns uppfattning om deras egna pappors engagemang och deras eget intresse 
för barnens omsorg. En ”bra” pappa skulle alltså öka sannolikheten för att sonen också blir en 
”bra” pappa. Man har dock även funnit att mäns och kvinnors minne av i vilken utsträckning 
deras föräldrar engagerade sig inte stämmer med föräldrarnas uppfattning. Hwang menar att 
andra undersökningar har visat att det kan finnas en koppling mellan mäns negativa förebild 
och en önskan om att vilja göra något positivt av den.  
 

������	�����	�	�����!��		
Barnet har fått en speciell plats i dagens samhälle i en mer generell mening enligt Bäck-
Wiklund (2001). Barn är både objekt för de vuxnas omsorger och medskapare i relationer och 
till sina egna livsvillkor. Genom den vuxnes vägledning formas barnet men även den vuxne 
utvecklas i relationen till barnet.  
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Som ett gemensamt projekt består föräldraskapet av ett obegränsat antal samhandlingar för-
äldrarna emellan. En förutsättning för detta är att föräldrarna kan överlämna sig och uppgå i 
föräldraskapet just som en ömsesidig handling menar Bäck-Wiklund. En viktig familje-
funktion är att barn får den fostran som är nödvändig för deras liv och utveckling menar 
Evenshaug och Hallen (2001). För att barn ska få det måste det finnas en eller flera vuxna 
som tar på sig föräldraansvaret och uppfostrar och drar försorg om barnen. Föräldrars tankar 
om barndom och föräldraskap är i stort sett en färdigkonstruerad ram i det aktuella samhälle 
och den kultur som existerar. Föräldrars egna erfarenheter av samspelet med sina barn och 
åsikter från experter är faktorer som kan göra att uppfattningar om barndom och föräldraskap 
anpassas och omformas, enligt Evenshaug och Hallen. Inom den forskning som rör föräld-
rarna är de vuxnas tankar och idéer eller teorier ett viktigt tema. Det föräldrarna gör i sin upp-
fostran bygger på tolkningar av barnens beteende och utveckling och hur de ser på sin egen 
roll i sammanhanget. Evenshaug och Hallen menar att detta påverkas av föräldrarnas all-
männa uppfattning av barn och av föräldrauppgiften och vilken syn de har på barns utveckling 
och uppfostran. Enligt Bäck-Wiklund (2001) bär vi alla med oss en kulturell bild av vad vi 
vill att familjelivet ska vara vilken ligger till grund för hur vi förstår oss själva som mödrar, 
fäder och barn.  
 
Enligt Evenshaug och Hallen (2001) har flera undersökningar påvisat att det finns ett samband 
mellan föräldrars syn på barns motivation, inlärning och utveckling och vad de faktiskt gör i 
sin uppfostran. Barn som betraktas som spontana och nyfikna av sina föräldrar stimuleras med 
frågor som sporrar dem till självständigt tänkande. Barn som å andra sidan betraktas som 
passiva kommer att bemötas med direktiv, förmaningar och främjas inte lika bra i sin kogni-
tiva utveckling. Det tycks som om föräldrars förförståelse om barns utveckling, inlärning och 
uppfostran har en mer direkt inverkan på deras uppfostran än faktorer som handlar om yrke 
eller socioekonomisk status menar Evenshaug och Hallen. Barns utveckling till självständig-
het tycks ha samband med hur de upplever sina föräldrar. Bilden av hur föräldrarna är som 
personer blir tydligare för barnet under tonåren. Det gör att barnet då kan skilja mellan de 
roller som föräldrarna har och hur föräldrarna är som personer menar Evenshaug och Hallen.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) anser att vi måste vara öppna för uppfattningen att barn själva 
bidrar till att forma sin egen utveckling och föräldrars uppfostransmönster. Betraktas familjen 
ur ett systemperspektiv är det viktigt att betona det ömsesidiga samspelet i relationerna mellan 
barn och föräldrar, såväl inom som utom familjesystemet. Genom att betona familjen som 
system markeras att det handlar om ett ömsesidigt samspel där de olika personerna påverkar 
och påverkas av varandra, menar författarna. Att systemet är i balans och fungerar på ett bra 
sätt är grundläggande för att familjemedlemmarna ska må bra. Vi är alla beroende av goda 
relationer för att kunna fungera på ett bra sätt.  
 

(�����������	)	��	������������&	
Skodvin (2002) ställer frågan om det är nödvändigt att sätta gränser för barns handlingar, om 
det inte är bättre att låta dem pröva sig fram själva utan att föräldrarna tvingar på dem sin vilja 
och med det begränsar dem? Författaren svar på detta är att varje barn måste lära sig att ta 
hänsyn till andra människor. Det är nedärvt i barnets anlag att det ska växa upp till en männi-
ska.  
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För att kunna fungera socialt måste då barnet lära sig hur samhället ser på och hur det 
förväntar sig att människor ska agera sinsemellan. Både biologiska och sociala faktorer spelar 
in i under uppväxten. Gränssättning är tänkt att ske utifrån barnets bästa och; 
 

”… ska hjälpa barnen att bli bra människor som det är lätt att ha att göra med” (Skodvin 
2002 s. 9).  

 
Hur föräldrar ser på gränser har skiftat historiskt sett. För inte allt för länge sedan var det 
självklart att ett barn först och främst skulle lära sig att lyda och att föräldern var en aukto-
ritet. Denna förtryckande attityd gjorde dock att man som en reaktion radikalt började tänka 
om. Ord som medbestämmanderätt och frihet användes av nytänkande föräldrar. På senare 
tid har debatten handlat om respektlösa barn utan gränser och ”curlingföräldrar” är ett 
begrepp som allt mer aktualiserats. Enligt Carling och Cleve (2005) är det dock viktigt att 
poängtera att riktigt små barn behöver curlingföräldrar. Det är viktigt att föräldrarna är enga-
gerade och lyssnar på sina barn, ger dem omsorg och hindrar dem från att skada sig. Carling 
och Cleve menar att det är när barnen blir äldre som det är viktigt att föräldrarna låter barnen 
pröva sig fram på egen hand. Det handlar om att ge barnen frihet i allt större proportioner var 
efter de blir äldre. Skodvin (2002) menar att vår syn på gränssättning är kopplat till vilken 
människosyn vi har och hur vi ser på samhällskulturen i allmänhet. Att sätta gränser för barn 
påverkar oss i vardagen och kan många gånger vara både krävande och mödofyllt. Det 
handlar även om att inta en speciell hållning till barnuppfostran. Hur vi väljer att markera 
gränser har stor inverkan på hur barnet ser på sig själv. På lång sikt resulterar det i inlärning 
på olika sätt hos barnen. Föräldrar av idag vill inte gärna vara auktoriteter för sina barn 
menar Skodvin. Gränssättning försvaras sällan med att det handlar om att man utövar sin rätt 
som förälder eller att det är barnets plikt att lyda. Däremot är de flesta medvetna om att man 
ibland tvingas ingripa och sätta gränser för barnen. En del upplever gränssättning som något 
som de vill undvika, men inser att det är ibland är nödvändigt. Författaren frågar sig med 
vilken rätt en förälder gör sina gränser till barnens, om det inte är så att även barnen har 
gränser som vuxna inte bör överträda, och menar att åsikterna om detta varierar. Den vuxne 
sätter gränser utifrån sina värderingar och reflekterar inte över om det finns en nödvändighet 
att rättfärdiga gränssättandet.  
 

����	������	���	��������������	
Många tidigare undersökningar om barns språkutveckling har enligt Evenshaug och Hallen 
(2001) påvisat att flickor har en snabbare språklig utveckling än pojkar, samt att flickor 
använder sig av en strategi i språkinlärningen vilken innebär att de snabbare kan ta till sig 
språkets syntax. Nyare undersökningar ger dock inget klart stöd för denna uppfattning. 
Författarna menar ändå att det finns vissa könsspecifika språkmönster som barn tillägnar sig 
på ett tidigt stadium, som är kopplat till sociala faktorer. Kvinnor använder fler utfyllande 
eller förstärkande ord, uttrycksfulla adjektiv och omskrivningar som är förmildrande. Pappor 
talar enligt Evenshaug och Hallen redan från späd ålder på ett mer rakt, styrande sätt när de 
talar med sina söner. Vid kommunikationen med sina döttrar använder de mer känslomässiga 
uttryck. Hartman (1987) menar att flickor i skolåldern har ett mognadsmässigt försprång, inte 
minst på det språkliga planet, jämfört med jämnåriga pojkar. Detta visar sig tydligt när de 
uttrycker sig skriftligen. Flickorna skriver i allmänhet längre än pojkarna och deras språk är 
oftast mer nyanserat. Enligt författaren kan man i olika sammanhang se att det finns markanta 
könsskillnader i årskurs 4 och 5, men denna skillnad tycks utjämnad i årskurs 6. Anledningen 
till detta kan vara att pojkarna i någon mån legat efter i utvecklingen, men att de i 12-13-års-
åldern hunnit i kapp flickorna, förklarar Hartman. 
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4 METOD 
 

I det här avsnittet redogör vi för upplägg och genomförande av vår studie och gör 
metodiska reflektioner.  
 
 

$��	��	�����		
Metodvalet för denna studie var att låta 19 barn i en mindre kommun skriva uppsatser utifrån 
de frågeställningar vi gett dem. Anledningen till att vi valde just detta tillvägagångssätt var att 
vi ville försöka sätta oss in i barnens situation och se det goda föräldraskapet ur deras 
perspektiv. Ambitionen var att beskriva ett bra föräldraskap ur barns perspektiv och bedöm-
ningen gjordes att de frågeställningar som använts skulle kunna besvaras med den valda 
metoden. Fördelen med den metod som valts är att ledande frågor enligt Holme och Solvang 
(1997) undviks och att risken att påverka respondenterna minskar.  
 

$��	��	���������		

Barns språkliga mognad var ett hänsynstagande som gjordes inför valet av åldersgrupp på 
barnen. Nordström (1990) menar att det finns en skillnad mellan barns talspråk respektive 
skriftspråk och att det ställer större krav på barnet att uttrycka sig i skrift än i tal. I det talade 
språket är sammanhanget inte begränsat till själva språket utan är en del av situationen där det 
används. I skriftspråket saknas detta omgivande sammanhang och måste vara tydligt för att 
kunna förstås. Sättet att använda ord är med största sannolikhet olika i de två sätten att 
använda språket. Förmågan att skriva hela meningar kan vara olika väl utvecklad hos barn. 
Det anses att först hos barn i tonåren är skriftspråket ordentligt utvecklat och förmågan att 
skriva uppsatser är ganska god, menar Nordström. Detta har påverkat valet av åldergrupp på 
barnen som fått skriva uppsatserna. Eftersom uppsatsskrivande som metod inte ger möjlighet 
till följdfrågor vid oklarheter gjordes bedömningen att barnen behövde ha uppnått viss mog-
nad för att det skulle bli en tydlighet i materialet. Den valda åldergruppen bedömdes ha 
uppnått den mognad som behövdes för att kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt skriftligt. 
 

���	���	����������	

Barn tillfrågas i liten utsträckning om sina egna erfarenheter och uppfattningar i forskning, 
enligt Rasmusson (1999). Problem som pekas ut är, enligt Rasmusson, dels olika hinder i 
kommunikationen mellan barn och forskare och dels i själva forskarsamhället. Att försöka 
förstå dessa hinder och problem menar Rasmusson är en viktig del av förberedelserna i att 
forska om och med barn. De krav som kan ställas på god forskning avseende exempelvis 
etiska aspekter och medvetenheten om maktrelationer är allmängiltiga problem. Dessa krav är 
oberoende av om det är barn eller vuxna som studeras menar författaren.  
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Dagens synsätt på barn kan vara utmanande för vuxenvärlden betonar Rasmusson och menar 
att det bottnar i barns och vuxnas olika sätt att se på världen. Detta kan vara en orsak till att 
barnforskare ibland betraktas med skepsis. Författaren menar att ett av de svåraste hindren i 
kommunikationen mellan forskare och barn är att barn både är mycket nära och lätta för 
vuxna att identifiera sig med samtidigt som de är avlägsna och svåra att lära känna. Barns 
sociala värld är ofta hemlighetsfull och vuxna behöver en särskild nyckel för att få tillträde till 
den menar Rasmusson. Det faktum att vi själva varit barn är grundläggande för vår förmåga 
till inlevelse i barns värld samtidigt som det kan vara ett hinder för förståelse. Det kan göra att 
vi tror att vi förstår men vårt vuxencentrerade tänkande kan istället vara ett hinder, menar 
Rasmusson.  
 
Ett problem i barnforskning är auktoritetsproblemet enligt Rasmusson (1999). Vuxnas natur-
liga auktoritet i förhållande till barn kan vara svårt att bryta. Det är då viktigt att försöka skapa 
så gynnsamma förhållanden som möjligt när barn och forskare möts. Miljön är väsentlig i 
detta sammanhang. Flexibilitet i mötet med barn liksom att relatera metoden som används till 
barns utvecklingsnivå och kognitiva förmåga är viktiga utgångspunkter, betonar Rasmusson.  
 
I ett försök att skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för barnen i vår studie valde vi 
att låta barnen skriva sina uppsatser i en för dem välkänd miljö, nämligen i deras eget klass-
rum med deras egen lärare närvarande. Att barnen i någon mån kände sig trygga med läraren 
närvarande menar vi visade sig genom att de valde att vända sig till henne vid oklarheter.  
 

 �����	�����������		
Kvale (1997) menar att all forskning med människor måste tjäna vetenskapliga och mänskliga 
intressen och att etiska avgöranden måste finnas med under hela forskningsprocessen. Det är 
viktigt att informera respondenterna om syftet och upplägget med undersökningen. Vidare ska 
det framgå att medverkan är frivillig och att det när som helst under studiens gång går att 
avbryta sitt deltagande menar Kvale. Vid första mötet med barn och lärare gavs information 
om studiens syfte, upplägg och att deltagande var frivilligt. I följebrevet till föräldrarna infor-
merades om att barnens uppsatser skulle komma att behandlas anonymt och om att de skulle 
makuleras efter att vår studie sammanställts. Enligt Kvale måste respondenterna i en under-
sökning skriftligt godkänna att information som kan kännas igen publiceras. I vår studie har 
citat använts som möjligen kommer att kunna kännas igen av de barn som uttryckt dem. I det 
följebrev till föräldrar som delades ut fanns information om att då citat användes i vår studie 
skulle fiktiva namn komma att användas. Vi anser därför att skriftligt medgivande till att 
använda citat erhållits. Innan syftet till denna studie formulerades gjordes övervägandet att 
inte fråga barnen om vad som inte accepteras hos föräldrar. Detta för att vi anser att det skulle 
ha medfört ett ansvar för att hantera de eventuella negativa känslor som hade kunnat uppstå 
bland barnen. Däremot anser vi att man aldrig kan friskriva sig ifrån att det kan ges uttryck för 
eventuella negativa aspekter av en frågeställning. Därför gjorde vi även övervägandet att i 
resultatet ta med barnens uppfattningar om negativa egenskaper hos föräldrar för att ge en bild 
av alla åsikter som framkom.  
 

*���	���	�������	
När syftet med en undersökning är bestämt är det enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2003) lämpligt att välja en urvalsram som är relevant för undersökningen. För att 
inte materialet ska bli allt för omfattande är det sedan nödvändigt att utifrån denna urvalsram 
göra ett urval.  
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Tillvägagångssättet i ett sådant är att man först gör ett slumpmässigt urval av exempelvis 
skolor och sedan ett slumpmässigt urval av individer i den utvalda skolan. I denna studie fann 
vi det lämpligt att göra ett klusterurval. Urvalsramen i denna studie är barn i klass 6 och klust-
ret som valdes är en sjätteklass i en mindre svensk kommun. Nackdelarna med klusterurval är 
att möjligheterna att få ett representativt urval begränsas enligt Esaiasson et al. Individurvalet 
kan bli en dålig spegling av populationen om individerna är kopplade till det man vill under-
söka. Detta anser inte vi är fallet i vår studie då den utvalda gruppen barn inte är vald utifrån 
någon annan variabel än ålder. 
 
Det totala antalet barn i den aktuella klassen är 19 stycken. Fem barn deltog inte i uppsats-
skrivandet. Två av dessa barn var frånvarande den aktuella dagen och tre av barnen deltog 
inte på grund av att medgivande till att delta i studien inte lämnats. Bortfallet är således cirka 
26 procent. Huruvida det var de aktuella barnen själva som inte ville delta eller om det var 
deras föräldrar som inte medgav detta är ovisst. Detta bortfall torde dock inte ha påverkat 
utfallet i någon högre grad då syftet var att få så innehållsrikt material som möjligt, vilket vi 
menar har uppnåtts trots nämnda bortfall. Totalt skrev således 14 barn uppsats. Av dessa var 
tio pojkar och fyra flickor. 
 

����������	���	������	
Enligt Silverman (2000) är det viktigt att börja analysera materialet så snart som möjligt efter-
som det ger en uppfattning om frågorna som använts är relevanta och valida. Genomläsningen 
av barnens uppsatser gjorde vi i nära anslutning till uppsatstillfället oberoende av varandra 
och därefter gjordes en avskrift av barnens uppsatser. Detta för att inte markeringar och annat 
skulle behöva göras i barnens originaltexter. Pojkars och flickors uppsatser sorterades därefter 
var för sig. Första genomläsningen gjordes för att få en uppfattning om, och en helhetsbild av, 
materialet. Holme och Solvang (1997) menar att man genom att göra en helhetsanalys ser till 
helheten för att kunna sätta in materialet i ett särskilt sammanhang. Nästa steg är att göra en 
delanalys. Syftet med detta är att kunna analysera texten utifrån olika utsagor för att kunna 
kategorisera dem menar Holme och Solvang. Efter genomläsning av uppsatserna skrevs sedan 
viktiga punkter i innehållet ner som vi tyckte var utmärkande. Sedan formulerades frågeställ-
ningar som verkade vara intressanta att fortsättningsvis arbeta med. Vi valde sedan ut de citat 
som vi tyckte var insiktsfulla och som fördjupade förståelsen av vissa problemområden. 
Enligt Holme och Solvang kan insiktsfulla och originella citat ge nya perspektiv på materialet. 
Utifrån de frågeställningar som arbetats fram gjordes sedan en kvalitativ analys.  
 

+��������������		
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Enligt Andersson (1994) kan öppna svar variera från några få ord till långa utläggningar. 
Detta gäller såväl muntligt som skriftligt. Upplägget av denna studie bygger på barns uppsat-
ser, där frågeställningarna kan sägas vara besvarade med öppna svar. Denna typ av informa-
tion brukar klassificeras som kvalitativ i motsats till bundna svar, där svaren lätt kan kvantifi-
eras och databearbetas. Då syftet inte var att erhålla givna svar, utan att istället se mönster i 
det fenomen som undersökts, är presentationen och analysen av denna studie kvalitativ. Ett av 
syftena med forskningsarbetet är enligt Holme och Solvang (1997) att nå ut till människor 
med sina resultat. Detta ställer krav på att de budskap man vill förmedla är engagerande. Detta 
gäller såväl innehålls- som formmässigt.  
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Man kan då enligt författarna använda sig av citat, både för att engagera och för att 
dokumentera de uppfattningar man ger uttryck för. Redovisningen av denna studie sker dels 
genom att vi redogör för resultatet av undersökningen, samtidigt som vi varvar med citat och 
analyser av resultatet. 
 

+���������	

En nackdel med den valda metoden är att följfrågor inte kunde ställas och det kan inte uteslu-
tas att frågeställningarna feltolkats. Om istället intervjuer hade använts som metod, hade vi 
möjligen uppmärksammat behovet av kompletterande frågor och hade då kunnat modifiera 
frågeställningarna. Den närhet som uppstår när man använder sig av en kvalitativ metod kan i 
sig själv utgöra ett problem enligt Holme och Solvang (1997). Bestämda förväntningar kan 
skapas av dem som omfattas av undersökningen. Närheten som finns mellan forskare och det 
som undersöks präglas också ofta av forskarens eget beteende enligt författarna. Genom att 
barnen skrev uppsatser fick de möjlighet att tänka över sina formuleringar i lugn och ro. 
Eftersom barnen getts tid till tankar och funderingar menar vi att vår påverkan på barnens 
berättelser gjorts så liten som möjligt. Genom att barnen inte tillfrågades om sina uppfatt-
ningar ansikte mot ansikte undvek vi att påverka barnen att svara på ett visst sätt. Med detta 
förhållningssätt undvek vi också ledande frågor. Eftersom vi var närvarande under uppsats-
skrivningen för att besvara eventuella frågor omkring uppsatsen, kan vi möjligen i någon mån 
ha påverkat barnens sätt att besvara frågeställningarna. Vi tror dock att vi genom att inte 
aktivt gå runt bland barnen under uppsatsskrivningen minskat denna risk. De frågeställningar 
vi utarbetat till barnen var tänkta att fungera som ett stöd, som olika teman att utgå från, vid 
uppsatsskrivningen. Det är dock möjligt att frågeställningarna istället kan ha blivit för 
styrande och vi kan konstatera att en del barn besvarat dem i punktform.  
 

,�����������	���	���������	

Reliabilitet handlar om att det resultat man fått fram är så konstant, att samma resultat uppnås 
om undersökningen vid ett annat tillfälle görs om av andra forskare med andra studieobjekt 
menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2003). Reliabiliteten handlar även om 
att det material man samlat in är med verkligheten överensstämmande. Det mäts i princip 
genom att jämföra resultaten från två undersökningar där samma mätinstrument använts. När 
det gäller reliabilitet på en kvalitativ studie behöver inte svaren bli desamma vid skilda till-
fällen, enligt Trost (1997). Eftersom människors erfarenhet och föreställningsvärld förändras 
successivt innebär det att bakgrunden för ett svar hela tiden förändras. Silverman (2000) 
menar att ett mått på reliabilitet är att olika observanter hittar samma mönster i materialet. 
Bristande reliabilitet kan bland annat orsakas av slarvfel under datainsamlingen, eller vid 
bearbetning av data. Enligt Kvale (1997) görs en rad bedömningar och tolkningar vid utskri-
fter av intervjuer. Eftersom allt material i denna studie har skrivits ner av barnen själva, anser 
vi att risken för alternativ tolkning och missförstånd har minskats. Ett bevis på att en under-
sökning är valid är enligt Esaiasson et al. att man undersökt det man påstått sig undersöka. 
Validitet handlar även om att undvika systematiska fel och att den teoretiska definitionen 
överensstämmer med den operationella indikatorn. För det mesta är det enklare att genomföra 
prövningar av reliabiliteten än av validiteten. Validitetsfel innebär att man helt eller delvis 
mäter fel verklighet. Validitetsfel är, enligt Esaiasson et al, ett allvarligare problem än reliabi-
litetsfel, eftersom det bland annat är svårare att göra empiriska prövningar av validiteten. 
Reliabilitetsfel handlar oftast om över- eller underskattningar menar författarna. 
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Frågor, begrepp och formuleringar testades i förväg på några barn i samma ålder som i den 
utvalda klassen. Den respons som gavs av dessa barn hjälpte till att uppmärksamma oss på 
vad som behövde förtydligas i frågorna och vilka begrepp som inte var så lämpliga att 
använda. Detta förfarande var en del i strävan efter en god validitet. Beträffande reliabiliteten 
kan vi inte hävda att likvärdigt resultat skulle uppnås av andra forskare, med andra barn som 
respondenter, eftersom människors erfarenheter och därmed sätt att svara förändras som Trost 
(1997) framhåller.  
 

����������	
De formuleringar och frågor som använts är av öppen karaktär och har formulerats med tanke 
på att svaren skulle bli så varierande som möjligt. Som ett resultat av att några barn fick ge 
respons på formuleringar och ordval, ändrades vissa ord och begrepp så att de skulle bli mer 
lättfattliga. Barnen som läste frågorna i förväg gav även uttryck för att de tyckte att det fanns 
vissa skillnader mellan hur en bra mamma och en bra pappa skulle vara. Med tanke på att det 
enligt de barnen fanns en viss skillnad, separerades frågorna om vad som är bra egenskaper 
respektive vad bra föräldrar ska göra, till att vardera omfatta dels mamma och dels pappa.  
 

��������	�������	���	�����������	

Efter val av åldersgrupp bestämde vi vilken skola som skulle kontaktas för att få erforderligt 
tillstånd att genomföra denna studie. Rektorn på en skola i en mindre kommun kontaktades 
personligen genom ett besök på skolan. Syfte och metodval för denna studie presenterades för 
rektorn som reagerade positivt. Rektorn tillfrågade därefter berörd lärare i den klass som var 
aktuell för uppdraget. Läraren ställde sig också positiv till att delta i studien och ringde sedan 
upp en av oss för att diskutera förfarandet. Ett följebrev (se bilaga 1) till berörda föräldrar 
formulerades och distribuerades genom klasslärarens försorg. Brevet överlämnades till klass-
läraren och samtidigt lämnades information om studien till läraren och barnen i klassen. 
Anledningen till detta brev var att tillstånd om barnens deltagande i studien behövde inhämtas 
från barnens föräldrar. Brevet innehöll information om studiens syfte och genomförande samt 
att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas under studiens gång. Läraren 
fick i förväg ta del av de frågeställningar som var utgångspunkt för barnens uppsatsskrivande 
och gav respons på dem. När läraren samlat in svarstalongerna som bifogats brevet till föräld-
rarna bestämdes tidpunkt för barnens uppsatsskrivande. 
 
Läraren förberedde barnen på den kommande uppgiften genom att på lektionstid prata om 
föräldrar och föräldraskap. Alla barn skrev vid ett och samma tillfälle och samtliga satt i sitt 
ordinarie klassrum. Vid barnens uppsatsskrivande var vi närvarande för att barnen skulle ges 
möjlighet att ställa frågor vid eventuella oklarheter. Även läraren var närvarande under den tid 
som skrivandet pågick. Läraren berättade vid detta tillfälle att det bland barnen fanns de som 
hade svårt att uttrycka sig skriftligen och att några var dyslektiker. Varje barn fick de utarbe-
tade frågeställningarna (se bilaga 2) på ett separat papper att ha på sin bänk under tiden de 
skrev. Eftersom vi ville ge barnen möjlighet att själva välja vilken/vilka föräldrar de skulle ha 
som utgångspunkt för sitt uppsatsskrivande, valde vi att även muntligen uppmärksamma dem 
på detta innan de började skriva. Medan barnen genomförde uppgiften antecknade vi vad vi 
observerade under barnens skrivande.  
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Detta gjordes för att få en uppfattning av hur uppgiften togs emot av dem och om frågeställ-
ningarna som utformats var möjliga för barnen att förstå och besvara. Efter att bearbetning 
och analys gjorts av den insamlade empirin makulerades materialet som ett led i anonymise-
ringen.  
 

-����������	����	����������������	

Under uppsatsskrivandet hade barnen möjlighet att ställa eventuella frågor både till oss och 
till läraren. Barnen vände sig med sina frågor till läraren och med hennes medverkan förklara-
des begrepp som barnen inte förstod. Orden ”utgångspunkt” och ”egenskaper” visade sig vara 
svåra för en del barn. De första fem minuterna gick läraren runt i klassen och stannade till hos 
en del barn för att hjälpa dem att komma igång med skrivandet. De flesta barnen satte dock 
igång och började skriva ganska omgående och efter femton minuter hade alla barnen börjat 
skriva. Efter tjugo minuters skrivande var fyra barn klara och lämnade in sina uppsatser. När 
barnen skrivit klart och lämnat in sina uppsatser fick de ta fram sina bänkböcker och sätta sig 
att läsa tyst för att inte störa de barn som fortfarande skrev. Efter detta lämnades uppsatser in 
allteftersom och efter cirka fyrtio minuter hade samtliga barn skrivit klart.  
 

.��������������		
Den litteratur som har använts i denna studie har sökts i den nationella biblioteksdatabasen 
Libris. Sökord som har använts är föräldraskap, moderskap, faderskap, anknytning och gräns-
sättning. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det här kapitlet redovisas resultaten och analysen av vår undersökning. Eventuella stavfel i 
barnens originaltexter är korrigerade i de citat som använts. 
 
 

 ����		
Underlaget för denna studie består, som tidigare nämnts, av 14 uppsatser. Av dessa är 10 
skrivna av pojkar och 4 av flickor. Vid sammanställningen har vi kunnat konstatera att pojk-
arna i allmänhet varit något fåordigare än flickorna, samt att innehållet i barnens uppsatser 
skiljer sig något mellan pojkar och flickor. Detta står i paritet både med Evenshaug och 
Hallen (2001) och med Hartmans (1987) uppfattning om att flickor i allmänhet skriver något 
längre texter än pojkar. 
 

/������	
Många av barnen i vårt material beskriver på eller annat sätt att en förälder bör ha en 
stödjande funktion. De har även uttryckt att en förälder ska trösta när de är ledsna eller varit 
utsatta för en stressande situation. De flesta barnen har angett att både mamman och pappan 
ska finnas till hands för att kunna trösta barnet när det av någon anledning har det svårt. Några 
av barnen har speciellt framhållit mamman som den som i huvudsak ska vara stödjande. 
Barnen har även uttryckt att en förälder ska vara hjälpsam. I de fall barnen har angett vad 
föräldrarna ska hjälpa till med är det hjälp med läxor som är vanligast förekommande. 
Procentuellt sett är hjälpsamhet en egenskap som flickorna nämner i mycket högre utsträck-
ning än vad pojkarna gör. De har även skrivit om att en förälder ska vara en bra lyssnare. 
Följande citat får belysa hur barnen formulerat sig: 
 

”… en bra mamma ska nog vara beredd på att trösta en om man gråter 
eller är ledsen.” (Peter) 
 
”Att de kan hjälpa en under svåra situationer.” (Lotta) 
 
”Föräldrarna ska kunna lyssna på en och man ska kunna prata med dem 
om allt.” (Pia) 
 
”Det är viktigt att föräldrarna kan ställa upp för en när man har det svårt.” 
(Sofia) 

 
Barnen ger en tydlig bild av att föräldern är betydelsefull för deras grundläggande trygghet. 
Detta är även något som Brannen, Heptinstall och Bhopal (2000) konstaterar i sin forskning. 
Samma förhållande beskriver barnen i Mayalls (2002) studie, där känslor av trygghet och 
betydelsefulla relationer anses som viktiga i familjen.  
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Enligt Hwang (2000) hänger trygghet intimt ihop med de känslomässiga band som barnet 
utvecklar under sin uppväxt. Om barnet uppfattar att föräldern förstår dess signaler byggs en 
trygg relation upp mellan barn och förälder. Perris (1996) som också grundar sig på Bowlbys 
anknytningsteori menar, att den biologiska modern är den som i de flesta fall ses som 
huvudanknytningsperson och att övriga anknytningspersoner ordnas hierarkiskt av barnet. 
Frågan man kan ställa sig är om barnen när de uttrycker sin uppfattning är påverkade av 
samhällets allmänna syn på moderskapet eller om Bowlby har rätt i sin teori om att modern i 
de flesta fall har en speciell bindning med barnet? Sommer (1999) menar att en idealiserad 
bild av modern, som den som var mest lämpad att ta hand om barnet, växte fram på 1700-
talet, en bild som levt kvar ända till våra dagar och som idag motsägs av senare tids forskning. 
Klart är i alla fall att mamman i något högre grad än pappan ses som förstahandsval som 
trygghetsfungerande i vår undersökning. Möjligen skulle man kunna få svaret på frågan om 
en liknande undersökning genomfördes längre framåt i tiden för att i så fall kunna koppla det 
till att synen på moderskapet eventuellt förändrats. 
 

,��������	
Föräldrars snällhet är ett återkommande tema i barnens berättelser. Detta är en egenskap som 
de allra flesta barnen har angett som en bra egenskap hos en förälder. Att vara snäll har de 
bland annat beskrivit som att behandla sitt barn väl och att visa ömhet. Snäll handlar även om 
att var givmild, ha ett positivt humör och att se till att barnet får de saker som de anser att de 
behöver. Snällhet uttrycks också i termer av att föräldern ordnar aktiviteter tillsammans med 
barnet.  
 

”En mamma ska vara snäll. Men man ska inte få allt man vill ha. Då blir 
man bortskämd.” (Lisa) 
 
”Det ska inte vara så att man får allt man pekar på men man ska ändå få 
mycket saker och så.” (Linda) 
 
”Min pappas egenskaper är väl nästan för bra, han är glad, snäll, trevlig 
och säger sällan nej om det inte handlar om godis och läsk på vardagar.” 
(Lars) 
 
”När en mamma är som bäst då har hon t.ex. beställt flygbiljetter, 
fotbollsbiljetter eller något annat sådant.” (Johan) 

 
Det har också beskrivits hur en förälder är när han/hon inte är snäll. En förälder som inte är 
snäll beskrivs som en förälder som slår sina barn eller varandra. Det finns även beskrivningar 
av olika handlingar och ageranden som barn inte vill att föräldrar ska göra. De vill bland annat 
inte att föräldrarna ska klaga på dem, skälla på dem om de gör något fel eller att tvinga dem 
att göra olika saker. Vidare vill de inte att föräldrarna ska dricka mycket sprit eller bråka med 
varandra. 
 
Flickorna har i större utsträckning än pojkarna skrivit om egenskaper som har med relationer, 
att man tar hand om varandra i familjen, att göra. Det handlar både om att föräldrarna inte ska 
bråka med varandra och att de tycker att föräldern i någon mån ska fungera som en auktoritet. 
När det gäller egenskapen stränghet uttrycker några pojkar att det finns en viss skillnad 
mellan hur de tycker att mamman och pappan ska vara. De tycker att pappan ska vara lite 
strängare än mamman.  
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Några andra pojkar tycker att mamman och pappan ska vara lika stränga. En av flickorna 
nämner stränghet vid beskrivning av mamman, vilken hon tycker ska vara lite sträng. En 
annan flicka gör inte någon skillnad mellan mamman och pappan beträffande stränghet. En av 
pojkarna har inte använt ordet stränghet men har uttryckt att föräldrar inte ska tvinga barnen 
att göra saker som de inte vill göra.  
 

”Det är viktigt att föräldrarna tycker om varandra/…/bra föräldrar ska 
vara snälla och lagom stränga.” (Lisa)�

 
Det som barnen i vår undersökning ger uttryck för, är att relationerna i familjen är viktigt. Det 
visar sig i att de både tycker att det är viktigt att föräldrarna tycker om varandra och att de 
även beskrivit olika handlingar som de inte tycker är acceptabla. Enligt Evenshaug och Hallen 
(2001) är föräldraskapet ett gemensamt projekt som består av ett obegränsat antal samhand-
lingar. Goda relationer i familjen är nödvändigt för att familjemedlemmarna ska må bra. 
Familjemedlemmarna påverkar, och påverkas av, varandra. Hwang (2000) menar att den 
känslomässiga relationen mellan föräldrar och barn är beroende av om föräldrarna sins-
emellan tycker om varandra. En faktor som kan bidra till vilken typ av anknytning som 
uppstår är relationen till partnern, den andra föräldern, enligt Perris (1996). Tillgång till emo-
tionellt stöd är betydelsefullt för förmågan att agera som en trygg bas för sitt barn. Enligt 
Hwang (2000) är föräldrarnas relation och dess betydelse för barnets sociala och känslomäs-
siga utveckling odiskutabelt mycket viktig. De negativa egenskaper och ageranden som barn i 
vår studie uttryckt att de inte vill att föräldrar ska ha, menar vi ger en bild av hur det kan se ut 
när relationer i familjen inte fungerar. Det stämmer också väl överens med Perris (1996) upp-
fattning, som tidigare nämnts, om att föräldrar i konflikt kan ha svårt att möta barnet på ett 
adekvat sätt. Hwang (2000) menar också att både mammans och pappans relation till barnet 
påverkar relationen mellan mannen och kvinnan.  
 
Vid beskrivningen av egenskaper har några av barnen även angett att pappan ska vara lite 
strängare än mamman. Från dessa barns perspektiv finns det alltså en könsskillnad mellan 
föräldrar beträffande just detta. Detta skiljer sig något ifrån resultat av forskning genomförd 
av Brannen, Heptinstall och Bhopal (2000). Där skildrar de brittiska barnen föräldraskapet 
som jämställt och könsneutralt. Dessa resultat menar författarna till viss del vara en spegling 
av den allmänna vuxna diskursen. Mayalls (2002) resultat visar å andra sidan att brittiska barn 
utgick ifrån att föräldrar har olika roller när de beskrev barn-föräldrarelationen. Pappans 
engagemang i hem och barn har enligt Hwang (2000) ett samband med den historiska 
föräldrarelationen. Historiskt sett har pappan setts som en auktoritet i familjen. Vi menar att 
den bild en del av barnen i vår studie gett av pappan som en auktoritet möjligen kan vara ett 
uttryck för den bild som samhället haft av papparollen i ett historiskt perspektiv. Detta är även 
i linje med Hwangs och Mayalls uppfattningar.  
 

0�������	
Några barn har i sina uppsatser skrivit att föräldrarna ska vara kunniga. Några av pojkarna har 
angett mer konkret vad de tycker att en mamma respektive en pappa ska kunna. Det handlar 
exempelvis om att de tycker att en mamma ska kunna diska, tvätta och laga mat. Exempel på 
vad pappa ska kunna är att bygga och laga mat. Pappan ska dessutom hålla på med någon 
sport. 
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En pojke skriver att det är viktigt att mamman har jobb. Det barnen beskriver menar vi är ett 
uttryck för traditionella könsroller. Dock tycks matlagning uppfattas som en mer könsneutral 
syssla. Hwang (2000) menar att biologiska faktorer påverkar hur mäns och kvinnors del i 
omvårdnaden av barnen ser ut. Våra respektive könsroller anses vara konstruerade av att barn 
tidigt i livet vårdas av en kvinna och därmed förbereds för sina vuxenroller. Detta medför att 
pojkar och flickor uppfostras i enlighet med vad som traditionellt anses vara deras framtida 
könsroller.  
 
Några av barnen i vår undersökning har beskrivit vad en mamma respektive en pappa bör 
kunna. När de konkret har angett dessa olika färdigheter menar vi att det handlar om det som 
traditionellt handlar om manliga eller kvinnliga könsroller. Enligt Evenshaug och Hallen 
(2001) är föräldrar påverkade i sina tankar om barndom och föräldraskap av den färdigkon-
struerade ram som existerar i det samhälle och den kultur de befinner sig i. Deras erfarenhet 
av samspelet med sina barn och åsikter från experter är sådant som kan göra att uppfattningar 
om barndom och föräldraskap anpassas och omformas. Den pojke som beskriver det som 
viktigt att mamman har jobb uttalar sig inte enligt vad som anses som traditionellt köns-
rollstänkande. Det kan, menar vi, ha flera orsaker. En kan vara att han lever i en ensam-mor-
familj, där hon är ensam försörjare. Det skulle också kunna vara så att mamman i hans familj 
är arbetslös och att hennes arbetslöshet diskuterats mycket föräldrarna emellan. Pojken har då 
uppfattat det som att det är viktigt för en mamma att ha ett jobb. Enligt Hwang är det mer eller 
mindre en outtalad norm i samhället att mannen har ansvar för försörjningsbördan i hemmet. 
Detta överensstämmer även med Mayall (2002), där barnen anser att det huvudsakligen är 
pappan som har det försörjningsmässiga ansvaret. 
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En pojke har beskrivit en situation då han tyckte att mamman visat omtanke om honom. 
Klassen skulle delta i en friidrottstävling och pojkens farmor hade dagen innan blivit allvar-
ligt sjuk. Mamman valde då att inte berätta detta för pojken förrän på kvällen för att inte detta 
skulle påverka honom under dagen och för att kunna prata med honom i lugn och ro. 
Mamman förutspår sonens affekter och reaktioner på farmoderns sjukdom. Hon inser vilken 
betydelse de skulle ha fått och avstår från att berätta om farmodern på morgonen. 
 
Vi menar att det här är mamman som ser det naturligt att påta sig ansvaret för att prata med 
sonen, eftersom hennes omsorgsbeteende har aktiveras. Mamman visar lyhördhet och 
empatisk förmåga gentemot sin son, när hon beslutar sig för att vänta med att berätta om 
farmodern. Det visar vidare på engagemang och känslighet i relation till sonen. Mamman har 
också visat en förmåga att ge honom tröst i en situation där han är ledsen. Genom att 
mamman tröstar honom efter att hon berättat den dåliga nyheten, ser man att hon reagerar på 
hans känslouttryck på ett adekvat sätt. Enligt anknytningsteorin är det särskilt vid negativa 
affekter hos barnet som man ser hur anknytningen verkligen fungerar mellan förälder och 
barn. 
 
Vi menar även att mamman i denna roll i första hand är den som vänder sig till barnet. Detta 
kan enligt Hwang (2000) ha att göra med den traditionella rollfördelningen, vilken innebär att 
mamman är den som i första hand är ansvarig för omvårdnaden om barnen. Följaktligen känns 
det naturligt för barnet att vända sig till henne i en kritisk situation.  
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Hwangs uppfattning stämmer därmed väl överens med Sommers (1999). I sitt resonemang 
visar Peter att han förstår sin mammas agerande. Peters beskrivning av mammans handlande 
visar att han tycker att mamman handlade på ett bra sätt. Han lever sig in i mammans situation 
och inser att hon handlade som hon gjorde av hänsyn till honom. Det kan betyda att det affek-
tiva samspelet mellan mamma och Peter är väl utvecklat. Det kan vidare innebära tidigare 
erfarenheter av att det är meningsfullt att uttrycka affekter. Mamman kan tidigare ha agerat på 
liknande sätt när Peters anknytningsbeteende aktiverats. Förutsägbarheten i förälderns age-
rande kan ha gjort att barnet såg meningsfullheten i att uttrycka sina starka känslor. Peter 
kunde i viss mån förutsäga sin mammas beteende när han uttryckte sina känslor. Enligt 
Hwang (2000) uppfattas föräldrar som kan förstå och uppfatta ett barns signaler som pålitliga 
av barnen själva. Peter visste att han kunde lita på att mamman skulle finnas där för honom 
och därmed blev hon förutsägbar. Betraktat ur ett systemperspektiv tycks det ömsesidiga sam-
spelet mellan Peter och hans mamma ha fungerat bra i den situation som beskrivs.  
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De barn som skrivit om vad som är viktigt att kunna prata med en förälder om har alla på ett 
eller annat sätt uttryckt att det är viktigt att kunna prata med båda föräldrarna om det mesta. 
De som har uttryckt sig mer detaljerat har tagit upp följande situationer som exempel. När de 
blivit mobbade, om det har hänt något i skolan, om de har bråkat med kompisar, när man varit 
ledsen eller har gjort något dumt. Just mobbning är något som är ofta förekommande i barn-
ens berättelser. Detta är viktigt för barnen både att kunna prata med föräldrarna om och att få 
hjälp med. 
 

”Man ska kunna prata om saker som vad som helst men då ska dom inte bli 
arga.” (Per) 

 
”Man ska kunna prata med sina föräldrar om allt, är man ledsen vill man 
prata ut om det.” (Sofia) 

 
De situationer som barnen nämner, är exempel på stressande och kritiska situationer, alltså 
situationer då anknytningsbeteendet aktiveras. Att förutsägbarhet och pålitlighet är väsentligt 
menar vi uttrycks tydligt av den pojke som skriver att man ska kunna prata om vad som helst 
med sina föräldrar, men då ska de inte bli arga. Även om det enligt Perris (1996) är den biolo-
giska modern som utgör huvudanknytningsperson, kan barnet knyta an även till andra perso-
ner. Det gemensamma för denna person är, enligt Perris, att den uppfattas av barnet som en 
stark och klok individ. Lyhördhet, tillgänglighet och omsorg är enligt Perris förutsättningar 
som är betydelsefulla i förhållandet mellan barn och förälder. Vi menar att detta ställer stora 
krav på föräldrarna att ge sina barn tillräckligt med tid och att finnas till hands för dem. Att 
föräldrar i många olika situationer kan hantera sina egna känslor som är kopplade till de 
situationer som barnen beskrivit som viktiga att kunna prata med föräldrar om, är också en 
viktig aspekt.  
 
Vi menar även att ett barn som inte vet vad det har att förvänta sig av sina föräldrar kan välja 
att antingen hålla sina känslor inom sig eller vända sig till någon annan som det har en 
tillgiven bindning till. Det som är viktigt i detta sammanhang, tycker vi, är ändå att barnet har 
någon att vända sig till.  
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När det gäller frågan om det är viktigt att föräldrar sätter gränser för sina barn, menade alla 
barn som tagit upp detta i sina uppsatser att det var viktigt. Några av barnen uttrycker att 
gränser ska finnas för att skydda dem.  
 

”Jag tycker att föräldrar ska sätta gränser så jag inte skadar mig eller 
förstör mina tänder eller slåss.” (Gustav) 

 
En annan orsak till att gränser ses som viktiga är att föräldrar då tydliggör vilka reg-
ler som gäller för barnen.  
 

”Att man inte får göra för extrema galenskaper.” (Linus) 
 

”Det är bra att de sätter gränser. Så man vet vad man får göra och inte 
göra.” (Malin) 

 
”Det är viktigt att en mamma bryr sig om sina barn och lär dem att ta 
ansvar.” (Pia) 

 
Några barn har även uttryckt att det är viktigt att båda föräldrarna lyder lagar och regler i 
samhället. Vi menar att det visar att det finns gränser också för föräldrarna ur barnens pers-
pektiv. Det kan också ligga en trygghetsaspekt i detta för barnen och de kan mena att föräld-
rar har ett ansvar att vara goda förebilder för sina barn. En förälder som själv inte håller sig 
till de av samhället uppsatta reglerna, kan ha svårt att för sitt barn motivera och rättfärdiga de 
gränser man använder sig av i hemmet och i sin uppfostran av barnet.  
 
Det finns ytterligare uttryck från barnen som handlar om gränssättning som är kopplat till 
eget ansvar. Det handlar bland annat om att barn ska få bestämma över sina egna saker, eller 
att de själva ska få ta ansvar för hur länge de ska vara uppe på kvällen. Någon har uttryckt att 
ansvar är kopplat till mognad och skriver att det är viktigt att föräldrarna låter barnen ta ett 
större ansvar varefter de blir äldre. Det har även uttryckts att barn ska få vara mer eller 
mindre fria från ansvar.  
 

”Barn ska få ha roligt nästan hela tiden.” (Per) 
 
Några av barnen i studien gav uttryck för att gränser skulle finnas för att skydda dem. Det 
handlade vidare om att de genom gränssättning visste vad de fick, och inte fick, göra samt vad 
som förväntades av dem. Detta stämmer väl överens med Brannen, Heptinstall och Bhopal 
(2000). Barnen i deras studie ansåg att gränser ska finnas för att skydda dem mot olika risker 
och faror. De flesta tyckte också att föräldrarna hade förnuftiga och acceptabla gränser för 
dem.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att i familjen pågår ett ömsesidigt samspel där perso-
nerna påverkar och påverkas av varandra. Ett system i balans är, enligt författarna, en förut-
sättning för att familjemedlemmarna ska må bra. Enligt Skodvin (2002) måste varje barn lära 
sig att ta hänsyn till andra människor. För att kunna socialt måste barnet lära sig hur samhället 
ser på, och förväntar, sig hur människor ska agera sinsemellan. Det är därför nödvändigt att 
sätta gränser för barns handlingar. Hur föräldrar väljer att markera gränser har stor inverkan 
på hur barnen ser på sig själva enligt Skodvin.  
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På lång sikt menar författaren att det resulterar i inlärning på olika sätt hos barnen. Enligt 
Skodvin vill föräldrar av idag inte gärna vara auktoriteter för sina barn, men de flesta är dock 
medvetna om att man ibland tvingas ingripa och sätta gränser för barnen. I vår studie fram-
kom åsikten att det är viktigt att föräldrarna lär barnen att ta eget ansvar. Vidare tycker barn 
att föräldrarna ska låta dem få ta större ansvar varefter de blir äldre. Enligt Brannen, 
Heptinstall och Bhopal (2000) är ett syfte med gränssättning att barnen ska lära sig att på sikt 
bli självständiga. Carling och Cleve (2005) menar att det är viktigt att föräldrarna är engage-
rade och lyssnar på sina barn, ger dem omsorg och hindrar dem från att skada sig. Varefter 
barnen blir äldre är det dock, enligt Carling och Cleve, viktigt att föräldrarna låter barnen ta 
eget ansvar och pröva sig fram på egen hand. En pojke uttrycker att barn ska få ha roligt 
nästan hela tiden vilket är i linje med barnen i Mayalls (2002) studie, där barndom ses som en 
tid när möjlighet till frihet från ansvar ska finnas.  
 
Skodvin (2002) ifrågasätter om det inte är så att även barn har gränser vilka vuxna inte bör 
överträda. En pojke i vår studie skriver att föräldrar inte ska tvinga barn att göra saker som de 
inte vill. Det kan tyda på att han menar sig ha vissa egna gränser och att det inte är bra om 
dessa inte respekteras av föräldrarna. Evenshaug och Hallen (2001) menar att det föräldrarna 
gör i sin uppfostran grundar sig i deras uppfattning av föräldrauppgiften och synen på barns 
utveckling och uppfostran. Barns utveckling till självständighet har enligt författarna samband 
med hur de upplever sina föräldrar. Om föräldrar utövar sin makt genom att tvinga barn till 
saker de inte vill göra kan det ses som en förtryckande attityd. Skodvin (2002) ställer sig 
frågan om det inte kan begränsa barnen om föräldrarna tvingar på dem sin vilja. Visserligen 
ska barnet lära sig hur människor ska agera sinsemellan och lära sig ta hänsyn till andra, men 
om barnet upplever att föräldern tvingar barnet saknas kanske ett rättfärdigande av de gränser 
föräldrarna bestämt. Kanske är det så som Skodvin hävdar att föräldern sätter gränser utifrån 
egna värderingar och inte reflekterar över att rättfärdiga desamma.  
 
Vår reflektion är att begreppet curlingföräldrar inte enbart behöver handla om respektlösa 
barn vilket Skodvin (2002) nämner i sin diskussion eller om serviceinriktade föräldrar. Det 
handlar även om omsorg och att barnen ska läras att bli ansvarstagande individer. Det tycks 
som om barnen i vår undersökning är medvetna om att gränser är nödvändigt och att 
gränserna är till för deras skull.  
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6 SLUTDISKUSSION 
 

I det här avsnittet diskuteras vår empiri och analys och förslag ges till fortsatt forskning.  
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Det kan konstateras att barn tycker att relationer i familjen är viktigt. Det tyder på att känslo-
klimatet i familjen har stor inverkan på barnen. Det gäller inte enbart relationen mellan föräld-
rar och barn utan också relationen mellan föräldrarna. Vår studie tyder på att ett negativt 
känsloklimat mellan föräldrarna påverkar barnen på ett negativt sätt. Är det dessutom en sta-
digvarande del av uppväxten påverkas också samspelet och anknytningen mellan barn och 
förälder. Om föräldrarnas relation är varm och trygg eller om den präglas av konflikter verkar 
enligt barnen ha stor betydelse för barnets känsla av trygghet och hur det relaterar till sina 
föräldrar. Föräldrar i en familj präglad t.ex. av konflikter eller oro kan ha svårt att möta 
barnets känslomässiga behov. Det kan också vara så att barnets behov hamnar i skymundan 
om föräldrarna är upptagna av sina egna problem. I en väl fungerande relation mellan föräld-
rar och barn ska föräldrarna prioritera barnets behov. Samtidigt ska de utgöra ett stöd för 
varandra i föräldraskapet. Präglas föräldrarnas inbördes relation av konflikter kan det till 
barnet förmedla att barnet själv inte är det som prioriteras i familjen. Eftersom barn behöver 
sina föräldrar under hela uppväxttiden är föräldrarnas inbördes relation viktig inte bara för ett 
riktigt litet barn, utan det är tydligt att det för barn i den ålder som deltagit i denna studie 
också är viktigt. Detta resultat överensstämmer med Mayall (2002) och med Brannen, 
Heptinstall och Bhopal (2000) som konstaterar att kärlek och respekt mellan familjemed-
lemmarna är viktigt för barn.  
 
En bra förälder ska inte slå sina barn eller varandra har flera barn skrivit. Ett exempel på hur 
samhället sätter gränser för vad som är ett acceptabelt föräldrabeteende är förbudet mot aga. 
Lagstiftning speglar alltså samhällsandan när det gäller relationen mellan barn och föräldrar. 
Genom antiagalagen har enskilda barns uppväxtvillkor kunnat, och kan, påverkas. Forskning 
utförd av Brannen, Heptinstall och Bhopal (2000), visar att barns syn på hur föräldrar ska 
agera till viss del speglar den allmänna vuxna diskursen. Vår lagstiftning speglar den all-
männa diskursen, nämligen att barnaga är oacceptabelt beteende av föräldrar, vilket också 
barn i vår studie ger uttryck för. Så när det gäller spegling av den allmänna diskursen kan vi 
hävda att barnen i vår studie på denna punkt uppvisar likheter med studien genomförd av 
Brannen et al.  
 
Betoningen på att bra föräldrar inte ska använda våld mot barnet eller varandra visar att 
trygghetsaspekten värderas som viktig hos barnen i studien. Vilken typ av anknytning ett barn 
utvecklar till sin/sina föräldrar eller primära vårdare är i högsta grad beroende av om våld 
förekommer i familjen. Med en trygg anknytning ges barnet de bästa förutsättningarna. Sam-
spel mellan barn och föräldrar som inte präglas av lyhördhet och förutsägbarhet och kanske 
består av rädsla för våld, kan göra att barnet hamnar i en konfliktsituation.  
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Om den anknytningsperson som ska stå för tryggheten är samma person som slår barnet eller 
den andra föräldern, kan det framkalla rädsla hos barnet. Att det är viktigt att barn ska kunna 
räkna med föräldrarnas förutsägbarhet, beskrivs tydligt av det barn i vår studie som skriver att 
det är viktigt att kunna prata med sina föräldrar, men att de då inte ska bli arga. Befinner sig 
barnet i en svår situation och behöver tröst av föräldern och denne reagerar med att bli arg blir 
det en svår situation för barnet. Ett möjligt resultat kan bli att barnet i fortsättningen håller 
sina ”bekymmer” för sig själv om det inte upplevs som meningsfullt att vända sig till föräld-
rarna.  
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Att barnen anser att bra föräldrar ska ge omsorg visar sig genom att de flesta anser gränser 
vara viktiga. Skyddsaspekten tas upp av flera barn som motiv för gränssättning. Föräldrars 
användande av gränser för barnen kan tolkas som att föräldrarna då har ett positivt engage-
mang i barnet. Stöd för detta påstående kan vara att de flesta barn anser att det är viktigt med 
gränser. Detta överensstämmer med forskning utförd av Brannen, Heptinstall och Bhopal 
(2000) där skyddsaspekten tydligt framträdde i materialet. Att stödja barnen för att de ska lära 
sig ta ansvar och utveckla självständighet menar flera barn i vår studie är en viktig uppgift för 
föräldrar. Även detta resultat har likheter med forskning utförd av Brannen et al. Intressant att 
notera i barnens texter är vidare att det inte tycks finnas något motsatsförhållande mellan att 
sätta gränser och att vara snäll. Snällhet definieras av en del barn som att föräldrar ska 
behandla sitt barn väl och att visa ömhet. En logisk följd av detta uttalande kan bli att gränser 
möjligtvis ses som ett uttryck för föräldrars välvilja och ett sätt att ge barn omsorg och skydd. 
Uppfattningen att föräldrar inte ska tvinga barn till olika saker kan tyda på att föräldrar behö-
ver rättfärdiga de gränser de sätter. Ett rättfärdigande av gränser kräver interaktion mellan 
föräldrar och barn vilket i sin tur kan betyda ett visst samskapande vid fastställandet av vad 
barn får och inte får göra.  
 

0�������		
En av frågeställningarna i denna studie var om det fanns några skillnader i hur en bra mamma 
respektive pappa skulle vara enligt barnen. Resultatet visade att cirka hälften av barnen i 
studien tyckte att det var en viss skillnad i föräldrarnas roller. De barn som beskrev en skill-
nad nämnde framförallt pappans auktoritet i familjen. En fundering med anledning av detta är 
om Evenshaug och Hallens (2001) uppfattning om att pappor uttrycker sig på ett rakare och 
tydligare sätt när de kommunicerar med sina söner omvänt innebär att de med anledning av 
detta på ett tydligare sätt uppfattas som en auktoritet. Enligt Hwang (2000) är könsrollerna 
intimt sammankopplade med de processer som gör att varje generation förbereds för de roller 
som liknar föräldrarnas. Vi menar därför att det är en långvarig process att påverka köns-
rollerna eftersom föregående generation påverkar nästa och så vidare.  
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Att låta respondenter skriva uppsats är inte en speciellt vanlig metod vid forskning, men den 
fick oss att bli nyfikna och intresserade av att använda den. Vi ansåg att det var en metod som 
skulle innebära en relativt liten påverkan från oss forskare, samtidigt som vi trodde oss kunna 
väcka barnens spontanitet genom att de i lugn och ro skulle få skriva ner sina synpunkter. 
Man kan dock återigen ställa sig frågan om vi inte hade fått ett ännu bredare material om vi 
istället hade intervjuat barnen och därmed haft möjlighet att ställa följdfrågor.  
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Att intervjua barn kan innebära att man hamnar i ett maktförhållande vuxen-barn, där barnet 
kanske svarar som det tror att den vuxne förväntar sig att det ska göra. Även Rasmusson 
(1999) berör detta auktoritetsproblem. Detta anser vi att vi undvek genom att använda upp-
satsskrivning som metod. En annan metod som hade varit möjlig att använda är enkäter. Detta 
hade ställt ett stort krav på oss forskare att utforma frågor som barnen lätt kunde uppfatta och 
förstå. Risken hade då varit att barnen ändå missförstått eller feltolkat frågorna och lämnat 
missvisande svar. I vår studie använde vi oss av frågeställningar som var tänkta att fungera 
som stöd till barnen i deras skrivande. Vi vet inte om materialet skulle ha blivit mer omfat-
tande om vi låtit barnen skriva fritt utifrån ett tema, men det kan ju vara ett tips till framtida 
forskare.  
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En fundering som har väckts under studiens gång är om antalet pojkar jämfört med antalet 
flickor som skrev kan ha påverkat utfallet. Enligt Hartman (1987) har flickor ett mognads-
mässigt försprång jämfört med pojkar. Författaren menar också att denna skillnad kan ha 
utjämnats i 12-13-årsåldern. Barnen i vår undersökning befinner sig i denna ålder och skillna-
den mellan pojkarnas och flickornas mognad borde därför inte vara så stor. Nordström (1990) 
menar att förmågan att skriva hela meningar kan vara olika väl utvecklad hos barn. Först hos 
barn i tonåren är skriftspråket ordentligt utvecklat och förmågan att skriva uppsatser är ganska 
god, menar Nordström. Barnen i vår studie befinner sig i förstadiet till tonåren. Resultatet i 
vår studie tyder på att det finns vissa individuella skillnader bland barnens sätt att uttrycka sig 
i skrift som eventuellt kan kopplas till mognad. Också det faktum att några barn i klassen hade 
svårt att uttrycka sig skriftligt och att några var dyslektiker kan ha påverkat resultatet.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) hävdar att det finns en könsspecifik skillnad i språkmönster 
som barn tillägnar sig på ett tidigt stadium och som innebär att flickor använder fler ord än 
pojkar. Detta stämmer också överens med Hartmans (1987) uppfattning som är att flickor i 
allmänhet skriver längre texter än pojkar och att de har ett mer nyanserat språk. Denna upp-
fattning stämmer också väl överens med resultatet av vår undersökning, där vi kunnat 
konstatera att flickorna i genomsnitt har använt sig av 33 procent fler ord än vad pojkarna har 
gjort. Vår reflektion är att Evenshaugs och Hallens påstående att pappor talar med sina söner 
på ett rakt, styrande sätt kan avspegla sig i pojkars sätt att uttrycka sig i skrift. Pojkarna i vår 
studie använde ett mindre antal ord, men orden som de använde var mer rakt på det som de 
ville beskriva. Vi har kunnat se att många av pojkarna kanske inte har använt så många ord, 
men dessa ord har sagt oss väldigt mycket.  
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Att bra föräldrar ska kunna ge sina barn omsorg, skydd och trygghet har visat sig vara viktiga 
aspekter av ett gott föräldraskap enligt den grupp 6-klassare som deltagit i vår studie. Vi kan 
även se att många av barnen anser att det är en viss skillnad i hur en bra mamma respektive en 
bra pappa ska vara. 
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I vår undersökning framkom, som tidigare nämnts, att en pappa i något högre grad än en 
mamma ses som en auktoritet av barnen. Vår reflektion och fundering är vad som kan vara 
orsaken till denna uppfattning. Har det att göra med Hwangs (2000) uppfattning om att pap-
pan historiskt setts som en auktoritet i familjen?  
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Kan det vara pappans sätt att tala med sina söner, vilket enligt Evenshaug och Hallen (2001) 
skiljer sig från sättet de kommunicerar med sina döttrar på, som gör att pojkar ser på pappan 
som en auktoritet? Är det ena ett resultat av det andra? Att pappan ses som en auktoritet 
historiskt sett gör kanske att han automatiskt talar på ett rakare och tydligare sätt? Ytterligare 
en aspekt är om åldern på barnen har betydelse för hur de uppfattar detta? Ovanstående fråge-
ställningar är förslag till vidare forskning. En breddning av en sådan studie skulle kunna vara 
att undersöka om det finns några kulturella skillnader bland barn i synen på pappans auktori-
tet?  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som heter Inga-Lill Dahlin och Kerstin Eriksson. För närvarande 
läser vi den sjunde och sista terminen på socionomprogrammet vid Örebro universitet. Som 
ett led i vår examen ska vi skriva vår C-uppsats i socialt arbete. Syftet med vår undersökning 
är att få kunskap om hur ett bra föräldraskap ser ut ur barns perspektiv. Anledningen till att vi 
vill undersöka detta ur barns perspektiv är att mycket finns skrivet om ämnet ur vuxnas 
perspektiv, men alldeles för lite där barn själva fått komma till tals och fått formulera med 
sina egna ord hur de ser på ett gott föräldraskap. 
 
För att ta reda på detta har vi tänkt låta barnen skriva en kortare uppsats på lektionstid om hur 
de anser att en förälder bör vara. Därför riktar vi oss till er som föräldrar i klass 6 på 
XXXskolan i XXX för att få ert samtycke till att genomföra vår undersökning med ert barn 
som medverkande. Deltagandet är naturligtvis frivilligt både från er och ert barns sida och 
möjlighet finns att när som helst under studiens genomförande dra tillbaka deltagandet. 
Barnens uppsatser kommer vid sammanställningen att anonymiseras och vid eventuella citat 
kommer fiktiva namn att användas, den är således helt anonym. Barnens uppsatser kommer 
att skrivas vid ett och samma tillfälle, då även vi studenter kommer att närvara. Barnens 
uppsatser kommer som ett led i anonymiseringen att makuleras efter sammanställningen. Den 
färdiga C-uppsatsen kommer sedan att finnas tillgänglig att ta del av i barnens klassrum.  
 
Vid frågor eller om ni vill ha ytterligare information, kontakta gärna: 
 
Inga-Lill Dahlin, tel. nr.: 0504-100 27, mobil: 070-87 66 280,  
E-post: ingalill.dahlin@telia.com  
Kerstin Eriksson, tel. nr: 0584-129 57, mobil: 073-25 11 927,  
E-post: kerstin.eriksson@laxa.mail.telia.com  
Kristina Larsson Sjöberg (vår handledare), tel .nr: 019 - 30 31 04,  
E-post: kristina.larsson-sjoberg@bsr.oru.se  
 
Kryssa i det alternativ ni väljer, avskilj nedanstående talong och returnera den med ert barn 
till skolan. Vi är tacksamma om detta kan ske så snart som möjligt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i uppsatsskrivandet    � 

Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i uppsatsskrivandet    � 
 
Mitt barn heter: __________________________________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift: _____________________________________________________ 
 



  

Bilaga 2 
 
Vad tycker du är bra egenskaper hos en mamma? Berätta och ge exempel! 
 
Hur tycker du att en bra mamma ska göra? Vad tycker du är viktigt? Berätta gärna om en 
speciell situation eller händelse där du tyckt att en mamma varit en bra mamma!  
 
Vad tycker du är bra egenskaper hos en pappa? Berätta och ge exempel! 
 
Hur tycker du att en bra pappa ska göra? Vad tycker du är viktigt? Berätta gärna om en 
speciell situation eller händelse där du tyckt att en pappa varit en bra pappa!  
 
Vad är viktigt att man ska kunna prata med en förälder om? 
 
Hur viktigt tycker du att det är att föräldrar sätter gränser för sina barn?  
 
Du kan välja att skriva med utgångspunkt från din egen mamma och pappa, någon kamrats 
föräldrar eller någon annan vuxen. Valet är ditt! 
 
 
 
 


