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1. Föräldraidentiteter och institutionalisering 
av barndom 

Denna avhandling handlar om hur livsberättelser om föräldrars möten med 
och relationer till barninstitutioner, som till exempel barnomsorg och skola, 
kan ses som uttryck för föräldraidentiteter. Och om hur dessa uttryck för 
föräldraidentiteter kan bidra med kunskap om relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner som socialt och kulturellt situerade och strukturerade sam-
hällsfenomen. 

Att bli förälder innebär inte bara att man blir ansvarig för ett nytt liv utan 
att man till viss del delar detta ansvar med människor som genom sin yrkes-
utövning på olika sätt verkställer samhällets ansvar för skydd och kontroll 
över barnets väl och ve inom olika områden. Yrkesutövare som har som 
arbetsuppgifter att på olika sätt se till barns behov rörande bland annat till-
syn, omsorg, undervisning, hälsa och utveckling.  De har ofta, men inte all-
tid, genomgått en yrkesutbildning för att få tillträde till de områden inom 
vilka de arbetar och de barninstitutioner deras arbetsuppgifter utgör en del 
av.

Jag har, ända sedan jag själv fick barn, förundrats över det självklara i att 
föräldrar förväntas träda in i relationer till verksamheter och människor som 
varit mer eller mindre osynliga för dem tidigare. Denna förundran är delvis 
orsaken till att denna avhandling blev skriven. Möten med och relationer till 
barnomsorg och skola utgör ett återkommande inslag i de flesta föräldrars 
vardagsliv medan andra är av mer tillfällig eller sporadisk karaktär som till 
exempel barnavårdcentral och kommunal barnomsorgssamordning. Oavsett 
frekvens av och syfte med sådana möten så kan föräldrar och den personal 
som arbetar i dessa institutioner beskrivas som varande i beroendeställning 
till varandra. Föräldrarna söker barnläkares medicinska utlåtanden när bar-
nen är sjuka, förskolläraren eller dagbarnvårdaren behövs för omsorg om 
barnen när de ska arbeta eller studera, distriktssköterskans utlåtande om bar-
nets utveckling efterfrågas vid regelbundna hälsokontroller vid barnavård-
centralen, lärare förväntas ha kunskap om barnens läs- och skrivkunskaper, 
och så vidare. De yrkesverksamma i dessa verksamheter har å sin sida arbete 
så länge det finns föräldrar som överlåter sina barn i deras vård och söker 
upp dem angående barnens hälsa, utveckling, omsorg och lärande.  
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Jag använder begreppet institution på samma sätt som Näsman (1994, s. 
167), refererande till målstyrda organisationer med personal som är anställda 
för att arbeta med barn på olika sätt, därav benämningen barninstitutioner.1

Det delade ansvaret över barn och barns liv mellan föräldrar och barnin-
stitutioner kan beskrivas som ett uttryck för familjisering2 och institutionali-
sering av barndom (Qvortrup, 1994; Edwards & Alldred, 2000). Två sociala 
processer som påverkas av den ökade individualisering som karaktäriserar 
både institutions- och familjeliv i västvärlden genom kvinnors ökade för-
värvsarbete och barns ökade synlighet som individer med rättigheter som 
inte begränsas av föräldrars auktoritet.

Det antagande som ligger till grund för avhandlingsarbetet är att föräld-
rars erfarenheter av möten med och relationer till dessa barninstitutioner, så 
som de tar form i livsberättelser, kan ses som uttryck för föräldraidentiteter. I 
livsberättelseintervjuer som fokuserar på sådana möten och relationer kan 
föräldraidentiteter urskiljas i de konstruktioner av föräldrar som framträder i 
relation till konstruktioner av barninstitutioner, personal, barn, barndom och 
andra föräldrar i berättelser om olika händelser. Det empiriska materialet 
består av sex inspelade och transkriberade livsberättelseintervjuer jag ge-
nomfört med sammanlagt sju föräldrar, vilka valts ut bland sammanlagt nit-
ton intervjuer i syfte att synliggöra en så stor variation av uttryck för föräld-
raidentiteter som möjligt.  

Hur föräldraidentiteter framträder i analysen av intervjusamtalen beror på 
vilken kunskapsteoretisk blick som riktas mot intervjumaterialet, det vill 
säga vad som definieras som berättande och berättelser och vad dessa berät-
telser ses som uttryck för. Jag arbetar utifrån ett perspektiv på livsberättelser 
som socialt situerade handlingar, det vill säga något berättaren gör tillsam-
mans med lyssnaren, vilken utifrån detta perspektiv också ses som medberät-
tare. Utifrån detta perspektiv ses också livsberättelser som identitetsframfö-
randen. Genom berättande och berättelser skapas bilder av berättaren som tar 
form i relation till och med hjälp av kulturella konventioner för berättande 
och diskurser om institutioner, relationer och människor. Detta livsberättel-
seperspektiv öppnar därmed upp för en förståelse för identiteter som socialt 
och relationellt förankrade, situationsbundna och därmed föränderliga, sam-
tidigt som de berättande och berättade föräldrarna konstrueras som aktörer 
vilka lever under olika villkor och förutsättningar. Dessa olika uttryck för 
föräldraidentiteter kan bidra med kunskap om relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner som socialt och kulturellt strukturerade genom att de kon-
textualiseras i berättade sammanhang. En kunskap som kan kontrasteras mot 
dekontextualiserade diskurser om relationer mellan föräldrar och barninstitu-
tioner samt mot stereotypa sociala kategoriseringar av olika typer av föräld-
rar, personalkategorier och barn.

1 Detta medför att jag inte begreppsliggör familjer som institutioner.  
2 En översättning från engelskans familialization som jag lånat från Erikson (2004, s. 226).  
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Genom hela avhandlingen löper tre spår som jag ser som viktigt att lyfta 
fram. Det är för det första livsberättelseintervjuerna, utan vilka det inte fun-
nits något att skriva om. Det andra spåret handlar om perspektiv på livsberät-
telser och handlar om att avhandlingsarbetet innehåller en kunskapsteoretisk 
diskussion om livsberättelser som uttryck för föräldraidentiteter på olika sätt. 
Det tredje spåret utgörs av en teoretisk diskussion om modernitet och barn-
dom vilken fungerar som en teoretisk kontext som möjliggör en samhällsve-
tenskaplig diskussion kring de föräldraidentiteter som framträder genom 
analyserna. Dessa tre spår introduceras mer eller mindre separat i avhand-
lingens inledande kapitel för att sedan integreras i de avslutande.  

Problemområde och syfte 
Avhandlingsarbetet grundar sig på ett antagande om att föräldrar i Sverige 
idag delar ansvaret över sina barn med barninstitutioner och dess personal. 
Detta delade ansvar har jag valt att förstå som ett uttryck för att barndomen 
institutionaliserats på olika sätt under senare delen av 1800-talet och under 
hela 1900-talet (Näsman, 1994; Qvortrup, 1994, 1999; Edwards & Alldred, 
2000; Sandin & Halldén, 2003; Kampmann, 2004). Denna institutionalise-
ring har skett både genom framväxten av olika barninstitutioner som skola, 
förskola och barnavårdscentral och genom det vetenskapliggörande av barn, 
barndom och föräldraskap som kan ses som både en förutsättning för och en 
konsekvens av dessa barninstitutioners existens. Institutionaliseringen av 
barndom i Sverige var och är socialt och kulturellt strukturerad. Kön, klass, 
ålder och etnicitet har strukturerat framväxten och utformningen av vad vi 
idag kallar utbildnings- och barnomsorgssystem.   

De stora samhällsomvandlingar som skett under de två senaste århundra-
dena genom industrialisering, urbanisering och de förändrade levnadsvillkor 
för barnfamiljer som både orsakade och följde på dessa omvandlingar kan-
ske inte framstår som närvarande realiteter för föräldrar idag. Ett resultat av 
dessa samhällsomvandlingar och den vetenskapligt underbyggda socialpoli-
tiska fokuseringen på barn som var en del av dem är framväxten av olika 
barninstitutioner som skola, barnomsorg, barnavårdcentral, förlossningsvård, 
mödravårdcentral, med mera. Att beskriva dessa samhällsförändringar i ter-
mer av institutionalisering av barndom är ett sätt att uppmärksamma att mer 
eller mindre regelbundna möten med barnmorskor, distriktssköterskor, barn-
läkare, förskollärare, skolpedagoger, tandläkare, och så vidare idag framstår 
som självklara inslag i vardagen för de flesta föräldrar. Dessa möten sker i 
relation till ofta förgivet tagna konstruktioner av barndom och därmed av 
vad som är bra för barn.  

Det övergripande syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse 
för relationer mellan föräldrar och barninstitutioner genom de uttryck för 
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föräldraidentiteter som tar form i livsberättelser om föräldrars möten med 
barninstitutioner.

De centrala frågeställningarna är; 

Vilka föräldraidentiteter framträder i berättelser om möten och relationer 
mellan föräldrar och barninstitutioner/personal?
Vilka konstruktioner av barninstitutioner, personal, andra föräldrar, barn 
och barndom skapar villkor för dessa föräldraidentiteter?  
Hur kan dessa uttryck för föräldraidentiteter bidra till en förståelse för 
relationer mellan föräldrar och barninstitutioner som del av socialt och 
kulturellt situerade och strukturerade samhälleliga processer?  

Metodologiskt syftar avhandlingen till att vidareutveckla en metod att ar-
beta med livsberättelser som socialt situerade handlingar, genom vilken fors-
karen/intervjuaren görs synlig som medberättare och därmed medskapare till 
de uttryck för föräldraidentiteter som tar form. 

Disposition
Avhandlingen består som helhet av tolv kapitel. I detta första kapitel har 
avhandlingens problemområde och syfte presenterats och diskuterats. I Kapi-
tel två presenteras och diskuteras en teoretisk förståelse för institutionalise-
ring, familjisering och individualisering av barndom följt av en diskussion 
kring mönster i tidigare forskning om relationer mellan föräldrar och barnin-
stitutioner. I det tredje kapitlet redogör jag för den livsberättelseansats jag 
tillämpar och de epistemologiska grunder den vilar på. Kapitel fyra innehål-
ler en genomgång av studiens inramning och genomförande. De följande 
kapitlen fem, sex, sju, åtta, nio och tio innehåller analyser av utdrag ur sex 
intervjusamtal med fokus på uttryck för föräldraidentiteter. I det elfte kapitlet 
diskuteras olika uttryck för föräldraidentiteter i relation till diskurser om 
relationer mellan föräldrar och barninstitutioner, till konstruktioner av barn 
och barndom samt till betydelsen av olika sociala och kulturella villkor och 
förutsättningar för dessa relationer. Kapitel tolv innehåller en engelsk sam-
manfattning av avhandlingen. 
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2. Föräldraskap och barndom 
– två sidor av samma mynt 

Syftet med detta kapitel är för det första att med utgångspunkt i forskning 
om modernitet och barndom skapa en teoretisk kontext (Hydén, 2001) som 
möjliggör en samhällsvetenskaplig diskussion kring det delade ansvaret över 
barn mellan föräldrar och barninstitutioner. En teoretisk kontext som kan 
fungera både som inramning till och samtidigt möjliggöra en diskussion om 
relationer mellan föräldrar och barninstitutioner som lyfter de i intervjusam-
talen konstruerade föräldraidentiteterna från det personliga till det samhälle-
liga i analysarbetet.  

Den andra delen av kapitlet ägnas åt en diskussion kring olika mönster i 
forskning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner. Avslutnings-
vis sammanfattas kapitlet genom att mitt bidrag på området placeras i rela-
tion till de mönster som diskuterats. 

Institutionalisering av barndom 
– mellan individuering och individualisering
Att utöva föräldraskap innebär ansvarstagande. I Föräldrabalken 1949:381 
Kapitel 6, § 1 och 2 regleras föräldrars eller andra vårdnadshavares ansvar 
över sina barn.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga för-
hållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Bar-
nets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med 
hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall beva-
ka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. (Föräldrabalk 
SFS 1949:381, 2 §) 

Med utgångspunkt i den inledande diskussionen i föregående kapitel kan 
sägas att föräldrar som vårdnadshavare idag är beroende av barninstitutioner 
för att kunna utöva en del av de former av ansvar som beskrivs i lagtexten 
ovan. Föräldrar som har vårdnad över sina barn är enligt Föräldrabalken 
ansvariga för att barn försörjs, ses efter och utbildas, men ansvaret över ut-
formningen av en stor del av denna tillsyn och all formell utbildning ligger 
på personal verksamma inom olika områden som till exempel förskola och 
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skola, hälso- och sjukvård. Detta kan beskrivas som ett uttryck för både fa-
miljisering och institutionalisering av barndom. Begreppet familjisering pe-
kar mot att barn ses som en del av sin familj och därmed som beroende av 
sina föräldrar medan barn i Sverige också redan från tidig ålder lämnar fa-
milj och föräldrar för att vistas i barninstitutioner tillsammans med andra 
barn och vuxna, vilket kan beskrivas som ett uttryck för institutionalisering 
(jfr. Frones, 1994; Näsman, 1994; Qvortrup, 1994; Edwards & Alldred, 
2000). Qvortrup (1994) beskriver konstruktionen av familjen som plats för 
barndom som ideologisk i och med att barn i bland annat Sverige empiriskt 
sett tillbringar allt mer tid tillsammans med andra än föräldrarna i barnom-
sorg och skola.  

Föräldrars beroende av barninstitutioner kan beskrivas som inkorporerat i 
barnfamiljers vardagsliv i och med att en majoritet av alla barn mellan ett 
och sexton år vistas inom olika former av omsorgs- och utbildningsverksam-
het i förskolor, familjedaghem, förskoleklasser och skolor. Vidare blir för-
äldrar kallade till regelbundna kontroller av barns hälsa hos barnavårdcentra-
ler och genom skolhälsovård samt till tandhälsovården. Föräldrar har inte 
lagstadgad skyldighet att besöka barnavårdcentraler eller att lämna barnen 
till barnomsorg eller förskoleklass, vilket kan ses som ett uttryck för att för-
äldrar har möjlighet att utöva en viss kontroll över graden av institutionalise-
ring av barnens liv (jfr. Näsman, 1994). Men i och med att majoriteten av 
föräldrar i dagens Sverige, av nödvändighet och/eller vilja, går in i någon 
form av sysselsättning efter den betalda föräldraledigheten så har offentlig 
barnomsorg utanför hemmet kommit att bli en del av vardagen för de flesta 
småbarnsfamiljer.  

Institutionaliseringen av barndomen har definierats av Frones (1994) som 
en process genom vilken barns liv organiseras i tid och rum genom arrange-
mang som barnomsorg och skola. Denna institutionalisering beskrivs av 
Qvortrup (1994) som en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen i väst-
världen. Barns inträde i olika barninstitutioner som barnomsorg och skola 
innebär en individualisering genom att barnen separeras från föräldrarna och 
familjen. Denna individualiseringsprocess förutsätter, enligt Qvortrup, en 
individuering, det vill säga en ökad kontroll av barn som kollektiv genom 
byråkratisering.  

Actually, individuation is a process which – coupled with the demands of 
modern institutions – instrumentalizes individuality for the purpose of bu-
reaucratically dealing with children as a collectivity. (Qvortrup, 1994, s. 10) 

Näsman (1994) beskriver individueringen av barns liv som en process ge-
nom vilken olika myndigheter undersöker, värderar, graderar och registrerar 
barn som grupp. Individuering handlar således om den byråkratiska apparat 
som det moderna samhället kräver för att administrera den individualisering 
som följer av institutionaliseringen av barndom. Individueringen kan också 
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sägas bygga på en tanke om jämlikhet, det vill säga att alla individer i en och 
samma kategori, till exempel femåriga barn, ska behandlas lika oberoende av 
social bakgrund och levnadsvillkor. Ett uttryck för individuering kan exem-
pelvis vara barnavårdscentralernas kallelser till regelbundna kontroller av 
små barns tillväxt och utveckling. Kontroller som administreras genom en 
kategorisering av barn i olika åldersgrupper. Ett annat uttryck för en långtgå-
ende individuering är de olika kategoriseringar av barn som föll och faller 
utanför ramarna för vad som definieras som normalt eller acceptabelt bete-
ende (jfr. Börjesson & Palmblad, 2003). Individueringen begränsar uttrycken 
för barns individualitet i den institutionaliserade barndomen (jfr. Näsman, 
1994).     

Medan individueringen av barn kan ses som en konsekvens av eller förut-
sättning för byråkratisering så kan en ökad individualisering av barns liv ses 
i en ökad fokus på barn som unika och personliga individer med rättigheter 
och skyldigheter i olika institutionella sammanhang som till exempel i för-
skola eller i familjerätt. Om begreppet individuering pekar mot byråkratise-
ringen av välfärdsstatens stöd och kontroll över barn som en social grupp 
som ska behandlas lika så pekar individualiseringen mot en ökad fokus på 
det unika individuella barnet som social aktör.  

Barns rättigheter som juridiska subjekt har kommit på den internationella 
agendan genom bland annat Förenta Nationernas konvention om barns rät-
tigheter från 1989, vilken endast två av världens erkända stater ännu inte har 
ratificerat (Schiratzki, 2003). Sandin (2003) menar att barns särart, som ut-
gör grunden i barndomsbegreppet, numera börjar luckras upp i och med att 
de på många sätt likställs med vuxna samhällsmedborgare. Denna konstruk-
tion av barn som juridiska subjekt kan ses som ett uttryck för en ökande in-
dividualisering av barndom som börjar upplösa barndomsbegreppet. Den 
institutionaliserade och numera alltmer individualiserade barndomen, samti-
digt som den ännu definieras som en från vuxenvärlden skyddad zon, börjar 
ges innebörder som liknar vuxenlivets. Detta sker delvis genom den ökande 
lagstiftningen kring barns rättigheter som samhällsmedborgare och genom 
att barns åsikter och inflytande värderas som viktigt och värdefullt i olika 
sammanhang (Sandin, 2003).  Denna individualisering kan ses som en mot-
kraft mot den institutionalisering och familjisering som karaktäriserat forsk-
ning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner (Edwards & Alld-
red, 2000).  

Individualisering är inte en konsekvens av byråkratisering och individue-
ring utan kan beskrivas som en konsekvens av försvagade institutioner (jfr. 
Frones, 1994). Detta resonemang återspeglar sig hos Beck och Beck-
Gernsheim (2001) som menar att individualiseringsprocessen är synlig ge-
nom att former för socialt liv, som tidigare tagits för givna, uppluckras och 
förändras som till exempel klasstillhörighet och statushierarkier, familje-
strukturer och relationer mellan könen. De former för socialt liv som tidigare 
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föreskrivits av religion, stat och/eller traditioner får lämna alltmer utrymme 
för andra levnadsformer. 

Beck och Beck-Gernsheim (2001) skiljer inte på individualisering och in-
dividuering så som Frones (1994) och Näsman (1994) gör. Istället skriver de 
om två innebörder i individualiseringsprocessen, varav den första yttrar sig 
genom den ovan nämnda detraditionaliseringen  

It is, simply that, in modern societies new demands, controls and constraints 
are being imposed on individuals. Through the job market, the welfare state 
and institutions, people are tied into a network of regulations, conditions, 
provisos. (Beck & Beck-Gernsheim, 2001, s. 2) 

Edwards och Alldred (2000) lutar sig mot Näsman (1994) i sin definition 
av individualiseringen av barndom.  

Individualisation represents an increasing emphasis on children as individual 
social actors (not dependents) who reflexively shape their own biography, 
and are responsible for their ”project of self”. (Edwards & Alldred, 2000, s. 
436) 

Det är i mellanrummet mellan individueringen av barn som kollektiv och 
social kategori och individualiseringen av barn som unika individer och so-
ciala aktörer som det delade ansvaret mellan föräldrar och barninstitutioner 
kan placeras och diskuteras i relation till institutionaliseringen av barndom i 
Sverige. Näsman (1994) pekar på att även den kollektivisering av barn som 
individueringen bidrar till skapar mer eller mindre jämlika rättigheter för 
barn så bidrar den alltmer ökande standardiseringen av välfärdstjänster som 
till exempel barnomsorg bidrar till en förväntan på att barn ska leva upp till 
de krav denna standardisering indirekt ställer på dem och deras beteende.  

Standardized forms are used by institutions in order to distribute their offer-
ings efficiently, and this puts heavy restrictions on individual choice in terms 
of variation and opportunity to form one’s own alternative. (Näsman, 1994, s. 
179) 

Integreringen av förskolan i utbildningssystemet i Sverige och den ökande 
professionaliseringen av förskolepersonal har bidragit till att barns individu-
ella egenskaper och förmågor att leva upp till de krav som ställs på dem i 
förskolan hamnat i fokus i större utsträckning nu än tidigare (jfr. Markström, 
2005). Denna utveckling banar, enligt Näsman (1994) väg för en social 
ojämlikhet mellan barn som är bättre eller sämre på att leva upp till dessa 
krav.

Den institutionalisering av barndom som intensifierades genom utbygg-
naden av offentligt organiserad barnomsorg under 1970-talet har också, en-
ligt vissa forskare, kommit att ändra skepnad under de senaste trettio åren. 
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Kampmann (2004) fokuserar på tiden mellan 1960 fram till idag och skriver 
om en första och andra institutionalisering av barndomen i Danmark. Den 
första institutionalisering av barndom lokaliserar han till 1970- och 80-talet 
då, liksom i Sverige, en offentligt organiserad barnomsorg byggdes upp som 
ett komplement till hemmen. Den pedagogiska praktiken organiserades med 
stöd av utvecklingspsykologisk teori om barns behov. Samtidigt beskrivs 
offentlig barnomsorg som ett sätt att socialisera in barnen i ett kollektiv, 
medan familjer konstruerades som den viktigaste miljön för barns uppväxt. 
Den första institutionaliseringen av barndom beskrivs av Kampmann som 
kvantitativ i och med att utbyggnaden av offentlig barnomsorg riktade myn-
digheters fokus mot behovet av att skapa plats för alla barn. I detta kan en 
individuering utifrån arbetsmarknadspolitiska motiv anas.   

Vidare skriver Kampmann (2004) om en andra institutionalisering av 
barndom som blivit synlig sedan 1990-talet och som karaktäriseras av en 
fokus på kvalitet både när det gäller organiseringen av förskoleverksamhet 
och på kvaliteten rörande barns vardagsliv. Barns vistelse inom offentligt 
organiserad barnomsorg framstår nu som ”normal socialization” (s. 138). 
Samtidigt förändras den pedagogiska retoriken från att konstruera barnet 
som passivt och i behov av stöd och handledning från professionella till att 
konstruera barnet som en social aktör med rättigheter och förmågor att för-
handla med sin omgivning och lösa sina egna konflikter. Kampmann pekar 
på att denna andra institutionalisering av barndom karaktäriseras av en insti-
tutionaliserad individualisering (jfr. Beck & Beck-Gernsheim, 2001). Detta 
visar sig bland annat genom en ökad fokus på barns personliga och individu-
ella utveckling i både läroplaner och i den dagliga praktiken på förskolor. 
Detta kan ses i studier av utvecklingssamtal mellan föräldrar och förskole-
personal (se t. ex. Gars, 2002; Markström, 2005) 

Förändringar i det sätt på vilket institutionaliseringen av barndom ges in-
nebörder och betydelser förändrar också villkoren för föräldrars relationer 
till barninstitutioner. Konstruktionen av barnet som subjekt och social aktör 
med lagstadgade rättigheter utanför den tidigare självklara men av barninsti-
tutioner utmanade föräldraauktoriteten kan sägas leva sida vid sida med en 
konstruktion av barnet som objekt för föräldrars och barninstitutioners an-
svarsutövande. Institutionaliseringen och familjiseringen av barndom kan 
beskrivas som två parallella processer eller rörelser som framstår som olika 
starka beroende på utifrån vilket perspektiv de betraktas. Detta framgår i 
kapitlets andra del som innehåller en diskussion kring återkommande möns-
ter i forskning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att föräldrar i Sverige, och i 
andra länder med liknande välfärdssystem (Esping-Andersen, 1990; Jönsson, 
2003; O’Connor, 2004; Ellingsaeter & Leira, 2006) till stor utsträckning till 
vardags delar ansvaret över barnen med olika barninstitutioner som till ex-
empel förskola och skola. Vad detta ansvar består i och vilken plats barn 
som social kategori eller enskilda individer ges inom ramen för detta är en 
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empirisk fråga som inte kan ges ett generellt svar. Forskning om barndom 
som ett socialt konstruerat och därmed som ett föränderligt fenomen visar att 
när innebörden i begreppet barndom förändras omdefinieras även innebör-
den i begreppet föräldraskap (jfr. Ambert, 1994).  

Barndomens många innebörder  
Med början under 1700-talets upplysning, sekulariseringen, industrialise-
ringen och urbaniseringen under 1800- och 1900-talet i Europa och Nord-
amerika samt genom den mer sentida formeringen av den moderna skandi-
naviska eller socialdemokratiska välfärdsstaten (Esping-Andersen, 1990; 
Jönsson, 2003; O’Connor, 2004; Ellingsaeter & Leira, 2006) efter andra 
världskriget, har barns fostran, utbildning och hälsa i allt större utsträckning 
kommit att ses som en nationalstatlig och därmed offentlig angelägenhet (jfr. 
Sandin & Halldén, 2003). Detta är en väldigt övergripande beskrivning av 
förändrade världsåskådningar, produktionsvillkor och stora demografiska 
och socialadministrativa förändringar. Dessa strukturomvandlingar kan be-
skrivas som orsaker till och konsekvenser av än det ena än det andra. Oavsett 
vad som är hönan eller ägget och vilken som kom först så skulle en ahisto-
risk förståelse av villkoren för dagens föräldraskap bli missvisande på många 
sätt även om historiskt förankrade förståelser inte kan ses utifrån något annat 
perspektiv än det nutida.  

1700-talet beskrivs av historiker som en tid då västvärlden ställdes på 
ända genom omvälvande förändringar i både samhällsliv och världsåskåd-
ning. Upplysningstiden i västvärlden innebar inte bara att vetenskapen bör-
jade utmana kyrkans världsbild utan också att synen på barndomen sekulari-
serades och började vetenskapliggöras (Kristjánsson, 2001). Nutidshistoriska 
studier, inspirerade av Foucaults idéhistoriska texter om kunskapsproduk-
tion, beskriver den moderna barndomsdiskursen som formades under 18- 
och 1900-talet och på barnet som en modern skapelse med rötter i upplys-
ningsfilosofins människosyn (Rose, 1990; Hultqvist & Dahlberg, 2001).  

The new view of the child became institutionalized in areas such as welfare 
for children, schools, social policy, child psychiatry, and other public institu-
tions. (Hultqvist & Dahlberg, 2001, s. 1) 

 Dessa forskare studerar barndom som en historiskt konstruerad idé och 
ser kunskap om barn och barndom som produktiv i den bemärkelsen att den, 
likväl som sociala och ekonomiska strukturförändringar i samhällen, bidrar 
till att barn konstitueras som både objekt och subjekt inom olika kunskaps-
områden och praktiker. 

Sociologiska förståelser av barn och barndom har diskuterats av James, 
Jenks och Prout (1998) och har kontrasterats mot vad de kallar det försocio-
logiska barnet som tagit form inom religion, filosofi och psykologi. Dessa 
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karaktäriseras av en frånvaro av kontextuell förankring och strukturell in-
ramning, som till exempel det elaka barnet, det oskyldiga barnet och det 
naturligt utvecklande barnet. Ett sociologiskt perspektiv på barndom som en 
social struktur, vilken är interrelaterad med andra sociala strukturer som 
ålder, social klass, kön, och så vidare, kan möjliggöra en förståelse av hur 
förändrade villkor för barndom påverkar olika samhällen och vice versa (jfr. 
Qvortrup, 1994; Wyness, 2006). Utifrån detta perspektiv kan barndom ses 
som bestående av sociala, ekonomiska och kulturella strukturer, som både 
återspeglar och förändrar samhällen (Frones, 1994).  

… we rather suggest that it (childhood: min anm.) is a permanent form,
which never disappears, even if its members change continuously, and even if 
it is itself historically at variance. (Qvortrup, 1994, s. 23)  

Ett av de tidigaste verken som behandlar barndom som en föränderlig so-
cial konstruktion utgörs av Ariès (1982) välrefererade bok om barndomens 
historia. Den handlar om hur barndomsbegreppet förändrats från medeltiden 
fram till första hälften av 1900-talet. Med utgångspunkt i framför allt franska 
historiska källor av olika slag pekar han på hur barn stundom varit frånva-
rande i konst och litteratur för att sedan beskrivas och porträtteras på ett helt 
annat sätt än tidigare. Under medeltiden sågs och porträtterades barn ofta 
som små vuxna, en trend som bröt under 15- och 1600-talet när barnet i bor-
gerliga miljöer började kläs i särskilda barnkläder.  

Ariès (1982) skriver om två barndomsbegrepp, av vilka det första innebar 
en syn på barnet som ett gulligt djur som man betraktade och ”daltade” med 
(s. 158). Ariès beskriver detta sätt att se på barn som en ursprunglig attityd 
hos kvinnor som tidigare inte uttryckts offentligt, vilket visar att hans med-
vetenhet om eller intresse för kvinnohistoriska perspektiv var obefintlig. 
Hans bok har också kritiserats för att han konstruerar barndom som en pro-
dukt av det moderna samhället, vilket implicerar att tidigare samhällsformer 
och civilisationer inte hade begrepp för barndom (James, Jenks & Prout, 
1998), något som inte framstår som ett rimligt antagande.   

Vad som är särskilt intressant i relation till detta avhandlingsarbete är vad 
Ariès (1982) skriver om ett andra barndomsbegrepp som formas av vad han 
kallar ”moralister och pedagoger” (s. 162) på 1600-talet. Detta andra barn-
domsbegrepp har till skillnad från det första sitt ursprung utanför familjesfä-
ren. Han beskriver det som en förändrad syn på barnet som oskuldsfullt och 
pekar på att de tidigare vanliga sexuellt anspelande skämten om och med 
barn ersattes av en mer värnande attityd till ett barn som beskrevs som 
oskuldsfullt och därmed i behov av vuxnas skydd och fostran (jfr. James, 
Jenks & Prout, 1998). Ariès skriver om en ”moralisk reformation” (s. 131) 
som skapade en doktrin som byggde på principer om barnuppfostran som att 
barn aldrig skulle lämnas ensamma, att de skulle vänjas vid stränghet och 
inte daltas med och att de skulle fostras i måttfullhet och ärbarhet. Enligt 



24

Ariès framträdde en motsägelse i detta nya sätt att se på barn som bestod i att 
barndomen som fenomen bevarades i och med att de sågs som oskuldsfulla 
varelser som måste fostras och formas, vilket samtidigt innebar att man ville 
göra dem mer vuxenlika. Sammanfattningsvis hävdar Ariès att detta andra 
barndomsbegrepp lever kvar än idag men att det idag införlivats i en allmän 
opinion från att tidigare ha spridits av psykologers, pedagogers, psykoanaly-
tikers och psykiatrikers teorier (jfr. Halldén, 1992; Persson, 1994; Gleich-
mann, 2004). 

I takt med att barns liv, hälsa, utveckling och framtid kom att betraktas 
som en angelägenhet för staten och den nya borgarklassen växte olika barn-
institutioner fram med hjälp av både statliga medel och välgörenhet. Den 
personal som idag arbetar i förskolor och skolor tillhör yrkesgrupper som 
tagit form och professionaliserats med både lika och olika utgångspunkter 
och förutsättningar (jfr. Tallberg Broman, 1991, 1994; Johansson, 1992; 
Hammarlund, 1998). Det gemensamma var barnet, särskilt det fattiga och 
arma barnet, och det som skilde förutsättningarna för dessa barninstitutioners 
framväxt åt var framför allt nationalstatlig förankring, finansiering och legi-
timitet.   

Barndom, föräldraskap och välfärdens janusansikte
En diskussion kring institutionaliseringen av barndomen i Sverige som idag 
yttrar sig genom det delade ansvaret över barn mellan föräldrar och barnin-
stitutioner kan konkretiseras genom referenser till historiska studier som 
spänner över århundraden eller årtionden. Detta i och med att i samman-
hanget intressant idé- och mentalitetshistorisk forskning om barndomens 
föränderliga innebörder spänner över långa tidsperioder (se t. ex. Ariès, 
1982; Palmblad, 1990; Ohrlander, 1987, 1992), medan en del av forskningen 
kring välfärdssamhällens framväxt och institutionaliseringen av barndom i 
Norden fokuserar på olika perioder under 1900-talet (se t. ex. Hammarlund, 
1998; Dencik & Schultz Jørgensen, 1999; Sandin & Halldén, 2003; Brem-
beck, Johansson & Kampmann, 2004). En mer aktörsfokuserad forskning 
om professioners framväxt och historiska personers inflytande över denna 
institutionalisering som är mer situerade i tid och rum är också intressant att 
lyfta fram i syfte att synliggöra de klass- och könsstrukturer som format 
denna process (se t. ex. Halldén, 1986, 1990; Tallberg Broman, 1990, 1991, 
1994; Johansson, 1992; Lundström, 1993; Sundkvist, 1994; Bergman, 2003). 

Jag har valt att förankra diskussionen i ett selektivt urval av olika typer av 
historisk forskning som på olika sätt kan bidra med en förståelse för institu-
tionaliseringen av barndom. Det innebär att jag rör mig mellan olika abstrak-
tionsnivåer, från att peka på hur samhällsförändringar förändrat levnadsvill-
kor för barnfamiljer och därmed innebörderna i barndom och föräldraskap 
till att lyfta fram enskilda aktörer på den politiska arenan som haft inflytande 
över institutionaliseringen av barndom i Sverige. 
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Sandin (2003) pekar på förra sekelskiftet som den tid då barns välfärd och 
uppförande började bli en offentlig angelägenhet och att det vid den tiden 
utkämpades en motsägelsefull kamp om barnen och barndomens innebörder. 
Han beskriver hur relationer mellan föräldrar, barn och institutioner omvand-
lades i och med det framväxande välfärdssamhället.  

Oavsett hur denna utveckling framställs är det uppenbart att framväxten av 
nya yrkesgrupper – institutionellt knutna professionella barnavårdare - för-
ändrade sociala relationer och maktrelationerna mellan föräldrar, barn och in-
stitutioner. Utvecklingen aktualiserar välfärdssamhällets janusansikte – hjälp 
och stöd, men därmed också kontroll och beroende. (Sandin, 2003, s. 231) 

En historiskt förankrad förståelse för dagens delade ansvar över barn i 
Sverige kan med fördel hängas upp på det Sandin (2003) skriver om väl-
färdssamhällets janusansikte. Den hjälp och stöd barnfamiljer fått genom 
kyrka, privat välgörenhet och statliga insatser inom barnavård, omsorg och 
utbildning kan också förstås i termer av social kontroll genom filantropisk 
verksamhet, myndighetsutövning och övervakning. 

Barnets kropp och själ i klassrum, trädgård och på gatan  
Redan 1684 års kyrkolag innehöll ett fastslagande av prästernas övervakning 
och styrning av föräldrars kunskap om och faktiska fostran av barnen (Gle-
ichmann, 2004). Under 1800-talet lades grunden för de genomgripande sam-
hällsförändringar som skulle förverkligas under 1900-talet i och med byg-
gandet av välfärdssamhälle och folkhemmet Sverige. Jag har valt att lyfta 
fram tre parallella och sammanlänkade rörelser som spelat avgörande roller 
för institutionaliseringen av barndomen. Det är medicinvetenskapens intåg i 
barnavården, framväxten av det allmänna och statligt finansierade skolvä-
sendet för barn och ungdomar samt den pedagogiska rörelsen kring omsorg 
om de yngre barnen som till stor del finansierades av välgörenhet. Detta med 
utgångspunkt i att majoriteten av föräldrar i Sverige idag möter barninstitu-
tioner inom mödra- och barnavård, barnomsorg, skola och sjukvård.  

Ohrlander (1987) pekar på att istället för att som statskyrkan rikta in sig 
på att rädda och forma barnens själar och moral så kom en naturvetenskaplig 
propaganda om barnavård att från 1700-talets mitt rikta in sig på att rädda 
barnens kroppar, det vill säga få dem att överleva. Ohrlander ser en statlig 
önskan att öka befolkningsmängden som en av grunderna till denna föränd-
rade syn på barnet. Det barn som tilldrog sig ett tidigare frånvarande intresse 
var folkets enkla och fattiga barn som kom att ses som framtida arbetskraft 
och soldat. Men fram till 1800-talets slut var det statskyrkan som spred den 
dominerande ideologin av kristna värderingar som också ”genomsyrade all 
samhällelig verksamhet som hade med barn att göra” (s. 2). Synen på barnet 
som kropp och befolkningsmaterial spred sig sakta och påverkade inte 
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nämnvärt folks faktiska barnuppfostranspraktiker förrän långt senare. Men i 
början på 1900-talet kan barnläkare och barnmorskor sägas börja överta 
prästernas tidigare auktoritet på barnavårds- och uppfostransområdet (jfr. 
Donzelot, 1979/1997). Ohrlander beskriver undervisningen av barnmorskor-
na som viktig för genomslagskraften i den nya synen på barnavård hos be-
folkningen. Den medicinska vetenskapens syn på barn spreds alltmer genom 
att allt fler barnmorskor utbildades.  

Ohrlander (1987) beskriver den naturvetenskapliga propagandan som det 
första brottet i statsmakternas religiösa tradition och beskriver den som en 
föregångare till modern föräldraupplysning. I och med att en minskad späd-
barnsdödlighet låg i fokus kom amning, hygien och hälsa att tillägnas stor 
uppmärksamhet (jfr. Palmblad, 1990). Detta medförde att mödrarna kom att 
utgöra den viktigaste målgruppen för denna nya folkfostran. Inte sällan kriti-
serades de för att missköta barnen genom att hålla fast vid gamla traditionel-
la sätt att sköta barn. Barnmorskor och barnläkare kom att rikta sin kraft mot 
att bekämpa de folkliga traditionerna vilket, enligt Ohrlander, kanske kan ses 
som en viktig orsak till att den nya rådgivningen under lång tid hade så liten 
genomslagskraft i den folkliga praktiken.  

Palmblad (1990) skriver om vad hon kallar en ”hygienrörelse” (s. 12) som 
började spridas i Sverige vid slutet av 1800-talet och som kom att utgöra en 
viktig del i den sociala ingenjörskonstens period under första hälften av 
1900-talet med bland annat införande av sommarkolonier för stadsbarn och 
en livlig debatt kring problemet med sjukdomsspridning genom den dåliga 
inomhusluften i trånga arbetarbostäder.   

Vid sidan av, och som en del av, att detta medicinens öga riktades mot 
barn och deras levnadsförhållanden i familjen institutionaliserades det 
svenska skolväsendet. Sandin (1986, 2003) skriver om hur folkskolan på 
1800-talet fyllde både en pedagogisk och kanske viktigast en socialpolitisk 
funktion. Den första folkskolestadgan från 1842 reglerade egentligen ingen-
ting annat än att barn borde påbörja sin skolgång före nio års ålder och av-
sluta den i och med konfirmationen. Många barn gick inte i skolan och det 
var lätt att inskränka kravet på skolgång för barn med långa resvägar och 
framför allt för flickor som behövdes i hemmet och inte hade samma möjlig-
heter på arbetsmarknaden som sina bröder. Innan 1842 års folkskolestadga 
hade städernas folkskolor drivits för arbetarklassens barn med klara anknyt-
ningar till välgörenhet och fattigvård vilket säkerligen motiverade många 
fattiga föräldrar att skicka sina barn till skolan. Under andra hälften av 1800-
talet arbetade skolmyndigheterna för att avskaffa barnarbete genom att till 
exempel införa ett verkligt skoltvång för barn mellan sju och fjorton år i den 
förnyade skollagen som kom 1882.  

Idén om en skola för barn från alla samhällsklasser väcktes också vid 
denna tid. 1883 publicerades Fridtjuv Bergs skrift om bottenskolan som be-
hövdes för att minska motsättningarna och hatet mellan samhällsklasserna 
och för att ta till vara de gömda begåvningarna från arbetarklassen. Bottens-
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koletanken var ett medelklassens projekt och en väg till professionalisering 
och högre status för folkskollärare som ville förvandlas från ”pågapiskare” 
(Sandin, 1986, s. 226) till att bli pedagoger och lärare och därmed åtnjuta 
samma aktning som läroverkslärarna. Den nya borgarklassens föräldrar käm-
pade för att förverkliga den romantiska barndomen samtidigt som de kämpa-
de med avgifter för dyra privatskolor. De såg bottenskolan som en väg till en 
billigare utbildning. 

Samtidigt började en kvinnorörelse göra sig hörd bland den nya borgar-
klassens kvinnor vars betydelse för en förändrad syn på barn och barndom 
inte kan underskattas. Kvinnor från borgarklassen som Ellen Key och Maria 
och Ellen Moberg kom att, inspirerade av Friedrich Fröbels pedagogiska 
filosofi, påverka utformningen av det som kom att bli vår moderna förskola 
(Hatje, 1990). De arbetade för att sprida den liberala borgerlighetens barn-
uppfostransideal i ett samhälle som samtidigt präglades av en tro på teknik 
och vetenskap. Hatje (1990) beskriver de ideologiska likheterna i Ellen Keys 
och systrarna Mobergs syn på barnuppfostran och på kvinnans plats i sam-
hället. Det tyska inflytandet genom bland annat Fröbel kan beskrivas som 
romantiskt och idealistiskt. Gud och Naturen utgjorde fundamenten för den 
pedagogiska verksamheten i vilken ledarinnerollen beskrivs som en livsupp-
gift och ett kall (Tallberg Broman, 1991, Hultqvist, 1990). Kindergarten- 
eller Barnträdgårdsrörelsen kan ses som en hybrid av kristen etik och mo-
derna utvecklingstankar inom vilka barnet sågs som ”ett skapande väsen” 
(Hultqvist, 1990, s. 95) som med rätt ledning kunde utvecklas till sin fulla 
potential. Barnträdgårdsrörelsen i Norden förestods och byggdes upp av 
ogifta kvinnor, fröknar, från borgerliga familjer. En viktig målgrupp för des-
sa nya barnträdgårdsledarinnor var mödrarna, inte bara barnen utan även 
mödrarna skulle fostras. Genom att ta emot skötsamma arbetarkvinnors barn 
ville barnträdgårdsledarinnorna lära dem och deras mödrar goda vanor, ren-
lighet, skötsamhet och en kärlek till Gud, naturen och fosterlandet (Hatje, 
1990). Det fanns ett tydligt inslag av filantropi i denna föregångare till da-
gens förskola (Tallberg Broman, 1994).  

Barnträdgårdarna sågs som ett komplement och inte som en ersättning för 
hemmen och gavs en hemlik atmosfär. Det fördes vid den tiden offentliga 
debatter om lagliga interventioner mot arbetande gifta kvinnor. Kvinnans, 
särskilt moderns, plats var i hemmet. Det är mot denna bakgrund Tallberg 
Broman (1991) hävdar att barnträdgårdarnas intresse av samarbete med 
mödrarna ska förstås. Det anordnades Mammamöten som innehöll allvar, lek 
arbete och avkoppling för de närvarande mödrarna. Ofta fick de arbetsupp-
gifter att utföra medan de kanske lyssnade på en föreläsning. Pappamöten 
förekom sparsamt och fädernas intresse svalnade så småningom av helt. 
Mammamötena var dock den oftast förekommande mötesformen. Borgar-
klassens kvinnor har, inte bara i Sverige, varit mycket aktiva i formeringen 
av offentlig barnomsorg och professionaliseringen av barnuppfostran. Ända
fram till 1944 byggde barnträdgårdsverksamheten helt på donationer och 
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bidrag och först i början på 60-talet började staten ge regelbundet ekono-
miskt stöd till barnträdgårdar och daghem (Tallberg Broman, 1991). 

Mödrar från arbetarklassen utgjorde målgrupp för barnträdgårdsrörelsens 
kvinnor. Samtidig sågs modern av bland annat Ellen Key som en samhälls-
resurs som var i fara om kvinnor skulle lämna hemmen för att gå ut i arbets-
livet tillsammans med männen (Hatje, 1990). Hatje beskriver Ellen Keys syn 
på kvinnans viktigaste uppgift i livet som varande att bli mor och att uppfost-
ra och vårda sina barn i hemmet och ser Darwins utvecklingslära som en 
bakomliggande inspirationskälla för henne. Denna syn på skillnader mellan 
könen kan idag beskrivas som ett särartsperspektiv i och med att den fann sin 
styrka i skillnader mellan män och kvinnor som samhällsvarelser (jfr. Hird-
man, 1989). Kvinnors naturliga förmåga till moderlighet skulle uppvärderas 
som en samhällsresurs istället för att tas för given eller, ännu värre, kastas 
bort genom kvinnors arbete utanför hemmen.  

Rönnbäck (2002) beskriver moderskap och hem som spirituellt laddade 
ikoner i samhällsdebatten vid denna tid och pekar på införandet av Mors dag 
1919 som ett uttryck för detta. Ellen Key såg också ett behov av mödrafost-
ran och bildning av vårdarinnor och sjuksköterskor (Hatje, 1990). Moderlig-
heten fanns naturligt hos alla kvinnor, men behövde utvecklas och formas 
för att kunna praktiseras på bästa sätt. Key var stark motståndare till barn-
trädgårdar och förespråkade hemskolning framför skolundervisning som hon 
såg som splittrande och själsdödande för barnen. Man skulle kunna beskriva 
Ellen Key som en förespråkare för ideal som både var i linje med och förle-
gade i den spirande moderniteten. Systrarna Ellen och Maria Moberg, som 
var samtida med Ellen Key och till stor del delade hennes ideal, arbetade 
dock till skillnad från henne utifrån en medvetenhet om klasskillnader och 
för behovet av barnträdgårdar för folkets barn vars hem och familjer inte 
kunde ge den goda miljö och stimulans som de behövde.  

Fröbelpedagogikens romantiska konservatism utmanades under 30-talet 
av bland annat Alva Myrdal som gav ut boken Stadsbarn 1935 och föresprå-
kade en mer modern och sekulariserad, vetenskapligt grundad barnomsorg. 
En mer socialpolitiskt motiverad, framtidsblickande och modern barnomsorg 
skulle ersätta den alltför tyskinfluerade kyrkliga Fröbelpedagogiken. Där 
Eva och Maria Moberg värnade om att bevara och omhulda förespråkade 
Alva Myrdal en tydligare uppfostran och utveckling. Mödrarna som i barn-
trädgårdssammanhang setts som mer eller mindre passiva mottagare av goda 
råd, stöd och vägledning från ledarinnorna skulle i Alva Myrdals storbarn-
kammare utbildas och fostras till förnuftiga människor med vetenskaplig 
kunskap om barnuppfostran som ledstjärna istället för tro och traditioner. 
Barnträdgårdsledarinnan blev lärarinna, en 40-årig utveckling genom vilken 
relationen mellan ledarinnan och modern gick från att vara en mellan en 
andlig och en fysisk moder till att vara en mellan en professionell och en 
amatör på området ”kunskaper om barns utveckling” (Tallberg Broman, 
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1991, s. 141). Denna diskurs om relationer mellan föräldrar och barnom-
sorgspersonal lever än i dag kvar i teori och praktik.  

1900-talet som Ellen Key kallade ”barnets århundrade” kom, i motsats till 
hennes visioner om att befria barn från skolans tvångströja, att karaktäriseras 
av en ökad institutionalisering av barns liv (Sandin & Halldén, 2003). Detta 
skedde, och sker fortfarande, genom framväxten av speciella barninstitutio-
ner och för uppgifterna utbildade yrkesutövare (Tallberg-Broman, 1994; 
Persson, 1996; Hammarlund, 1998).  

Institutionaliseringen av barndomen genom medicinvetenskapens intåg i 
barnavården, framväxten av det allmänna och statligt finansierade skolvä-
sendet för barn och ungdomar samt genom framväxten av den länge välgö-
renhetsfinansierade Barnträdgårdsrörelsen har här beskrivits med utgångs-
punkt i historisk forskning. Denna översiktliga genomgång visar att denna 
institutionalisering var köns- och klasstrukturerad. Arbetarklassens mödrar 
och barn utgjorde målgrupper för olika barninstitutioners och professionellas 
insatser som tog formen av både stöd och kontroll (jfr. Sandin, 2003). Och 
trots att dagens barninstitutioner och de verksamheter som bedrivs genom 
dessa konstrueras som varandes till för alla barn kan en ökad social segre-
gering skönjas i kölvattnet efter den avreglering, decentralisering och priva-
tisering av barnomsorg och skola som sattes i verket i början av 90-talet 
(Englund, 1996; Pérez Prieto, et al, 2002). Och trots att majoriteten av kvin-
nor i Sverige med små barn idag förvärvsarbetar utanför hemmet utmanas 
deras sätt att leva av diskurser om det betydelsefulla moderskapet vilka gi-
vits nytt liv genom utvecklingspsykologiska teorier om den betydelsefulla 
relationen mellan mödrar och små barn (Haavind, 1987; Tizard, 1991; Bäck-
Wiklund & Bergsten, 1997; Elvin Nowak, 1999; Franséhn, 2003, 2004).  

Institutionalisering, individuering och individualisering av barndom kan 
ses som sammanlänkade processer vilka skapar villkor för föräldrars relatio-
ner till barninstitutioner. Dessa processer och villkor ser dock olika ut i olika 
välfärdsstatliga, nationella och lokala kontexter där graden av familjisering-
en respektive institutionaliseringen av barndom varierar.   

Sverige och Norden i ett större sammanhang 
Institutionaliseringen av barndom i Sverige, Norden, Västeuropa och Nord-
amerika bygger på olika välfärdsstatliga lösningar som lägger större eller 
mindre tonvikt på familjens ansvar för reproduktiva uppgifter som barn- och 
äldreomsorg. Sverige har beskrivits som en kvinnovänlig stat på grund av 
det i jämförelse med andra välfärdsstater väl utbyggda universella socialför-
säkringssystem som har möjliggjort kvinnors förvärvsarbetande utanför fa-
miljen (O’Connor, 2004; Hiilamo, 2006). I olika välfärdsstater har olika 
relationer mellan familjer/föräldrar, stat, marknad och samhälle utvecklats 
beroende på vilka politiska, kulturella och sociala värden som styrt dessa 
relationers historiska formationer (se Jönsson, 2003; O’Connor, 2004). Inom 
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den europeiska unionen varierar det statliga stödet till familjer för barn- och 
äldreomsorg kraftigt. Jönsson (2003) urskiljer fyra grupper av länder som 
skiljer sig åt sinsemellan rörande hur ansvaret för social omsorg av äldre och 
barn är organiserat och fördelat mellan familjer, stat, marknad och civilt 
samhälle. Grekland, Italien och Spanien kategoriseras som länder med starkt 
familjeansvar, Frankrike och Tyskland kategoriseras som länder med ett 
reglerat delat ansvar, Storbritannien och Irland beskrivs som länder med ett 
oreglerat delat ansvar, Sverige och övriga skandinaviska länder kategoriseras 
som länder där staten har omsorgsansvar och Polen, Ungern och Estland 
kategoriseras som länder med en tillbakagång i statligt omsorgsstöd.  

Medan familjens ansvar för omsorg av äldre föräldrar och barn mer eller 
mindre förutsätts i Medelhavsländerna Grekland, Italien och Spanien, tas 
statens och kommunernas ansvar över detsamma förgivet av familjer i skan-
dinaviska länder som till exempel Sverige. Familjens ansvar för äldre och 
barn är i ovan nämnda Medelhavsländer inskriven i respektive lands konsti-
tutioner och multigenerationsfamiljer är inte ovanliga då statlig äldre- och 
barnomsorg är underutvecklad. Frankrike och Tyskland beskrivs av Jönsson 
(2003) som länder där familjers ansvar för äldre och barn reglerats i lag. 
Ansvaret för omsorgen av äldre föräldrar har vilat på familjer i större ut-
sträckning än ansvaret för barnomsorg som staten delvis tillhandahållit i 
syfte att motverka arbetslöshet. Rörande barnomsorg är det subsidiaritets-
principen som styr i Tyskland, vilket innebär att de som inte har råd att köpa 
omsorgstjänster på marknaden har rätt att få barnomsorgsplats från att barnet 
är tre år. Ansvaret för omsorgen av de yngsta barnen ligger fortfarande hos 
föräldrarna. I Storbritannien och på Irland är däremot ansvaret för äldre och 
barn inte reglerat i lag. Den största delen av äldre- och barnomsorg arrange-
ras genom att tjänster köps på marknaden.  

O’Connor (2004) skriver om tre olika välfärdsregimer som kan jämföras 
med Jönssons (2003) grupperingar, den socialdemokratiska, den liberala och 
den konservativa. Till den socialdemokratiska räknas de skandinaviska län-
derna, till den liberala räknas Storbritannien, Irland, Canada, USA, Australi-
en och Nya Zeeland och till den konservativa välfärdsregimen räknas till 
exempel Frankrike, Italien och Tyskland.3

Även om den svenska statens stöd till skolväsendet varit selektivt under 
lång tid så har det varit långt mer omfattande än det som givits till barnom-
sorg. Den universalistiska modell som dominerat det svenska välfärdssyste-

3 O’Connors (2004) kategorisering av dessa tre olika välfärdsregimer är grundad på olikheter 
rörande sociala rättigheter och de baser av sociala stratifieringar som välfärdsstaterna är upp-
byggda på. De varierar i frågan om i vilken grad de skyddar medborgarna från ett totalt bero-
ende av arbetsmarknaden, i vilken utsträckning tillgången på social service bidrar till den 
sociala stratifieringen och i frågan om vilken auktoritet som tillkommer familjerna, staten och 
marknaden. Ytterligare en typ av välfärdsregim, baserad på länderna Grekland, Spanien, 
Italien och Portugal, har formulerats med utgångspunkt i dessa sydeuropeiska länders särdrag 
i jämförelse med andra.  
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met från 1960- och 70-talet ersatte den subsidiaritetsprincipstyrda modell 
som ännu råder i många andra västeuropeiska länder där offentligt finansie-
rad barnomsorg kan likställas med sociala åtgärder för de ekonomiskt obe-
medlade eller socialt utsatta.   

Sammanfattning
Teorier om modernitet, barndom och föräldraskap måste konkretiseras i rela-
tion till den välfärdsstatliga kontext som fokuseras. Den skandinaviska eller 
socialdemokratiska välfärdsregimen som karaktäriseras av en universalism 
och av strävan efter jämställdhet mellan män och kvinnor utmanas av ett 
ökat marknads- och effektivitetstänkande kring barnomsorgs- och skolverk-
samhet (Englund, 1996; Bergqvist & Nylund, 2002). Avreglering, decentra-
lisering, marknadsorientering och privatisering av tidigare statligt kontrolle-
rade välfärdstjänster bidrar till att institutionaliseringen av barndom till viss 
del lämnas i föräldrarnas händer genom val av skola och barnomsorg. Gle-
ichmann (2004) skriver att barnet kommit i fokus för olika former av social 
styrning i Sverige sedan 1990-talet. Detta uttryck för ökad individualisering 
bidrar också till en ökad familjisering i och med att föräldrarna, och inte de 
centrala eller lokala myndigheterna, förväntas agera som garanter för bar-
nens bästa genom val mellan olika alternativ, då det finns valmöjligheter (jfr. 
Pérez Prieto, 2003). I jämförelse med andra välfärdsstater är institutionalise-
ringen av barndom i Sverige långt gången. Samtidigt medför den utbild-
ningspolitiska omstruktureringen att föräldrars betydelse som barnens vägle-
dare in i och mellan olika barninstitutioner att den familjisering som karaktä-
riserar andra länders välfärdssystem återigen stärks i Sverige, men på ett 
annat sätt. Det finns tecken på att institutionaliseringen av barndom i Sverige 
har familjiserats, vilket får konsekvenser för relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner.

Mönster i forskning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner 
fokuserar olika aspekter av och villkor för institutionalisering, familjisering 
och individualisering av barndom. Den diskussion som följer nedan syftar 
till att synliggöra dessa mönster och till en argumentation för livsberättelse-
forskning som ett perspektiv som både problematiserar och berikar detta 
forskningsområde.      

Mönster och diskurser i forskning om relationer mellan 
föräldrar och barninstitutioner
Här följer en översikt över forskning om relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner och dess personal som är strukturerad efter hur dessa rela-
tioner konstrueras i och genom forskning. Dessa konstruktioner kan kallas 
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diskurser i och med att det går att utläsa tydliga och återkommande betydel-
sebärande mönster i dessa (Potter & Wetherell, 1987). De diskurser om rela-
tioner mellan föräldrar och barninstitutionspersonal jag valt att lyfta fram är 
okunniga amatörer och professionella experter, jämlika samarbetspartners 
samt informerade konsumenter och producenter.  

Dessa tre olika sätt att beskriva och ge innebörder till relationer mellan 
föräldrar och barninstitutioner har jag arbetat fram med inspiration från 
svensk och internationell forskning om olika diskursiva konstruktioner av 
relationer mellan föräldrar och skola och barnomsorg i vetenskapliga och 
politiska texter (Bowe, Gerwitz & Ball, 1994; Vincent & Tomlinson, 1997; 
Hammarlund, 1998; Persson, 1998; Edwards & Alldred, 2000; Erikson, 
2004; Gleichmann, 2004; Gillies, 2005).4 De tre diskurserna är också mer 
eller mindre urskiljbara i den forskningslitteratur som på något sätt hanterar 
möten mellan föräldrar och barninstitutioner. De oftast förekommande är 
diskurser om föräldrar som amatörer samt samarbetspartners, medan diskur-
ser om föräldrar som konsumenter är framträdande i ett mer avgränsat forsk-
ningsfält som bygger på kritik av denna diskurs i politiska texter och refor-
mer.

Jag har också, under de år jag arbetet med avhandlingen, kommit att se 
återkommande mönster i forskningslitteratur inom detta område som kan 
beskrivas som en institutions- och problemfokusering samt i sätt att hantera 
kunskap om barn och barndom som oproblematiserade antaganden eller som 
socialt konstruerad (jfr. Ambert, 1994).  

Som jag ser det får den tydliga institutions- och problemfokuseringen och 
olika sätt att hantera kunskap om barn och barndom konsekvenser för hur 
diskurser om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner framträder. 
Diskurser om föräldrar som okunniga amatörer, samarbetspartners och in-
formerade konsumenter i relation till barninstitutioner och dess personal 
diskuteras också i relation till sociala strukturer som kön, klass och etnicitet. 
En diskussion som problematiserar diskurser genom vilka föräldrar framträ-
der som en homogen grupp (jfr. Vincent & Tomlinson, 1997). Nedan presen-

4 Den engelska och nordamerikanska forskningen om relationer mellan föräldrar och barnin-
stitutioner har tagit form i ett annorlunda familjepolitiskt klimat än det svenska som kan sägas 
karaktäriseras av att ha drivit en politik som främjat tvåförsörjarfamiljen och möjligheter för 
ensamstående föräldrar att förvärvsarbeta eller studera genom statlig subventionering av 
offentlig barnomsorg som en rättighet för alla (Björnberg, 1992; Bergqvist & Nyberg, 2002). 
Offentligt organiserad och subventionerad barnomsorg har inte existerat i någon egentlig 
mening i Storbritannien vilket förklaras genom en beskrivning av den engelska välfärdsstaten 
som starkt influerad av och grundad på antaganden om mannen som familjeförsörjare (Ran-
dall, 2002). Levi och Michel (2002) beskriver den nordamerikanska barnomsorgen som en 
blandning mellan privat och offentligt finansierade alternativ som, även om tillgången ökat, 
inte på långa vägar möter det behov av barnomsorg som finns hos amerikanska familjer. 
Dessa, om än mycket generaliserade, skillnader mellan de olika välfärdsstaterna bör has i 
åtanke när till exempel relationer mellan småbarnsmödrars förvärvsarbete och offentlig barn-
omsorg diskuteras med utgångspunkt i svenska förhållanden.  
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terar jag en översikt över forskning om relationer mellan föräldrar och barn-
institutioner som struktureras av diskussionen kring mönster och diskurser.  

Institutions- och problemfokuserad forskning  
Forskning om föräldrars relationer till barninstitutioner är oftast, både i 
svensk och i internationell forskning, institutionsfokuserad, det vill säga har 
sin utgångspunkt i eller fokuserar på föräldrars relationer till en specifik 
barninstitution som till exempel olika former av barnomsorg eller skola. I 
och med att skolan som statlig institution är äldre än olika former av offent-
ligt organiserad barnomsorg utgör relationer mellan föräldrar och skola och 
föräldrar och barnomsorg två olika forskningsområden i Sverige och andra 
länder. Detta kan ses som en konsekvens av institutionaliseringen och där-
med av byråkratiseringen av olika välfärdssamhällen, vilken medfört att 
barnomsorg och utbildning kommit att beskrivas och behandlas som två 
olika områden inom både politik och vetenskap.5 Institutionsfokuseringen 
kan också ses som en konsekvens av att det sällan är föräldrars eller famil-
jers vardagsliv och erfarenheter av att möte olika barninstitutioner genom de 
egna barnen som ligger i fokus för denna typ av forskning.  

Svensk och även internationell forskning om relationer mellan föräldrar 
och barnomsorg kan också sägas vara fokuserad på förskolan som barnom-
sorgsform (se t. ex. Smith, 1980; Todd & Higgins, 1998; Ivarson Jansson, 
2001; Gars, 2002; Markström, 2005) medan familjedaghemmet har fått allt 
mindre uppmärksamhet (Karlsson, 2002). Forskning om relationer mellan 
föräldrar och skola har fokuserat på grundskolan (se t. ex. Niléhn, 1976; 
Johansson & Wahlberg Orving, 1993; Ribom, 1993; Bager-Charleson, 
2003)6.

En på senare år tydlig fokus på formella eller institutionaliserade samtal 
mellan föräldrar och förskole- och skolpersonal, så kallade utvecklings- och 
elevsamtal kan också ses som ett tecken på att institutionsfokuseringen har 
stärkts snarare än mattats av (se t. ex. Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 
1997; Gars, 2002; Lindh & Lindh-Munther, 2005; Markström, 2005; Hof-
vendahl, 2006).   

Annan institutionsfokuserad forskning kan handla om relationer mellan 
föräldrar och mödravård (se t. ex. Bredmar, 1999; Hildingsson, 2003), barn-
hälso- och sjukvård (se t. ex. Olin Lauritzen, 1990, 1997) och socialtjänst (se 
t. ex. Bangura Arvidsson, 2003; Franséhn, 2004).  

Den forskning som inte fokuserar direkt på föräldrars relation till en spe-
cifik institution kan istället beskrivas som problemfokuserad. I dessa studier 

5 Ett mönster som numera börjat luckras upp genom de utbildningspolitiska ambitionerna att 
integrera förskola och skola (Pérez Prieto, 2003).  
6 För en omfattande översikt över svensk och internationell forskning om relationer mellan 
föräldrar och skola se Erikson (2004).  
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framträder föräldrar till barn med en speciell sjukdom eller handikapp i rela-
tion till olika barninstitutioner och personalkategorier. Här kategoriseras 
föräldrar i relation de egna barnens sjukdomar eller handikapp och inte i 
första hand i relation till de barninstitutioner de kommer i kontakt med ge-
nom dessa (se t. ex. Richt, 1992; Zetterqvist Nelson, 2000; Starke, 2003; 
Säwe, 2004; Åkerström, 2004; Roll Bennet, 2006). 

Några exempel på forskning som bryter mot mönstren med institutions- 
respektive problemfokusering är Persson (1994) som studerar föräldrars 
föreställningar om barnomsorg, arbete och barn utan att som andra barnom-
sorgsforskare fokusera enbart på förskola. Moqvist (1997) som i sin studie 
av förändrade familjemönster tar sin utgångspunkt i barnfamiljers vardags- 
och familjeliv i vilket möten med både skola, barnomsorg och fritidsaktivite-
ter framträder.7 Ett annat exempel är Kugelbergs (1999) studie av moder- 
och faderskap i vilken hon fokuserar förvärvsarbetande småbarnsföräldrars 
möten med både barnavårdscentral och barnomsorg.     

Den forskning om föräldraskap som inte är knuten till en specifik barnin-
stitution, personalkategori, sjukdom eller ett handikapp, men har berörings-
punkter med institutionaliseringen och individualiseringen av barndom, ka-
raktäriseras av att den ofta fokuserar föräldrars relationer till, eller sätt att se 
på, barn och barnuppfostran (se t. ex. Goodnow, 1985; Haavind, 1987; 
Brembeck, 1992; Halldén, 1992; Carlsson, 1997)8. Denna forskning både 
reproducerar och bryter mot en lång tradition av psykologisk forskning som 
fokuserat på och givit betydelse till relationer mellan föräldrar, framför allt 
mödrar, och deras barn. Inom psykoanalytisk teoribildning beskrivs bland 
andra Melanie Klein och John Bowlby som betydelsefulla medskapare till 
den diskurs om betydelsen av mor-barn-relationen för barns framtida hälsa 
och utveckling som än idag problematiseras i forskning om relationer mellan 
föräldrar och barninstitutioner (se t. ex. Elvin-Nowak, 1999; Franséhn, 2003, 
2004). Denna fokus på föräldrars sätt att se på barn, barndom och barnupp-
fostran går att återfinna i forskning om relationer mellan föräldrar och barn-
omsorg (Persson, 1994; Gars, 2002; Markström, 2005) men är mer eller 
mindre osynlig i skolfokuserad forskning både i Sverige och internationellt 
(jfr. Edwards & Alldred, 2000).

Diskurser om föräldrar som okunniga amatörer, samarbetspartners och in-
formerade konsumenter kan tydligast urskiljas i institutions- och problemfo-
kuserad forskning där föräldrars föreställningar om, attityder till och erfa-
renheter av en specifik barninstitution och dess personal fokuseras, och då 
företrädesvis i forskning om relationer mellan föräldrar och skola. Amatör-
expert, samarbetspartners och konsument-producent är tre idealtypiska bilder 

7 Detta kan i och för sig ifrågasättas om familjen begreppsliggörs som en institution, vilket 
medför att avhandlingen kan beskrivas som institutionsfokuserad.  
8 För en översikt över svensk och internationell forskning om föräldrars syn på barnuppfostran 
se Carlsson (1997).  
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av relationer mellan föräldrar och barninstitutionspersonal som inte kan sä-
gas förekomma i renodlad form. Däremot bygger de alla tre på ett antagande 
om att det finns en inbyggd intressekonflikt i relationer mellan föräldrar och 
den personal som arbetar i barninstitutioner. Även diskursen om föräldrar 
och barninstitutionspersonal som jämlika samarbetspartners kan föras in 
under detta antagande då den forskning som fokuserar på samarbete mellan 
till exempel föräldrar och skola ofta utgår från ett antagande om att samarbe-
te är något gott i sig, vilket medför att forskningen ofta motiveras som ett 
sätt att främja detta och därmed överbrygga eventuella intressekonflikter (se 
t. ex. Epstein, et al, 1997). Intressekonflikter som ofta antas grunda sig på 
skillnader mellan de båda parternas relation till barnen.  

Barndomens betydelse 
Relationer mellan föräldrar och barn ses ofta som fundamentalt annorlunda 
än relationer mellan till exempel förskole- och skolpersonal och de barn de 
arbetar med. Föräldrar antas vara intresserade av de egna barnens bästa 
framför alla andra barns medan förskole- och skolpersonal antas och förvän-
tas agera med alla och inte enstaka barns bästa för ögonen. Vad föräldrar 
anser vara det bästa för sina barn behöver inte heller nödvändigtvis samman-
falla med olika personalkategoriers perspektiv och vice versa.   

Olika konstruktioner av vad som är bäst för barnen kan alltså ses som det 
nav kring vilket olika diskurser om relationer mellan föräldrar och barninsti-
tutionspersonal kretsar. Frånvaron av fokus på vilken betydelse socialt kon-
struerad kunskap om barn och barndom har för förståelsen av relationer mel-
lan föräldrar och barninstitutioner har problematiserats av bland annat Am-
bert (1994) som pekar på hur kunskap om föräldraskap och barndom är 
oupplösligt förenade.  

Parenting is constantly being constructed according to the ideologies and the 
paradigms of those sciences and professions that happen to dominate at any 
point in the time in terms of dictating what is good for children. … Whatever 
notions of childhood predominate will thus shape the form that parenting 
should take. (Ambert, 1994, s. 529) 

Med utgångspunkt i den tidigare diskussionen om barndom som ett för-
änderligt begrepp är det intressant att konstatera att detta sällan problemati-
serats i svensk forskning om relationer mellan föräldrar och skola (Nihlén, 
1976; Ribom, 1993; Erikson, 2004) medan det är mer regel än undantag i 
svenska barnomsorgsfokuserade studier (Persson, 1994; Kugelberg, 1999; 
Gars, 2002; Markström, 2005). Detta fenomen kan delvis förklaras i relation 
till att skolfokuserad forskning är en del av ett äldre forskningsfält och har 
därmed varit mindre mottaglig för forskning om barndom som social kon-
struktion. Detta mönster är också synligt i engelsk och nordamerikansk 
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forskning om relationer mellan föräldrar och skola samt förskola där anta-
ganden om barn och barndom vare sig fokuseras eller problematiseras (se t. 
ex. Smith, 1980; Holloway & Fuller, 1992; Lareau, 1993; Vincent, 1996; 
Todd & Higgins, 1998; Lareau & Horvat, 1999). Det finns dock undantag, 
som till exempel Duncan, et al, (2004) som studerat mödrars värderingar av 
god barnomsorg med fokus på hur de i detta tog hänsyn både till sina egna 
och till barnens behov. Däremot fokuseras barn som deltagare i relationer 
mellan föräldrar och skola in i både svensk och internationell forskning (se t. 
ex. Edwards & Alldred, 2000; Reay & Lucey, 2003; Hofvendahl, 2006).  

Betydelsen av olika konstruktioner av barn och barndom är också synlig i 
problemfokuserad forskning där barns sjukdom och/eller handikapp utgör 
motivet till föräldrars relationer till olika barninstitutioner (se t. ex. Baruch, 
1981; Olin Lauritzen, 1997; Zetterqvist Nelson, 2000; Starke, 2003).  

Diskurser och problematisk homogenitet 
Den institutions- och problemfokuserade forskningen om relationer mellan 
föräldrar och barninstitutioner skiljer sig åt rörande huruvida föräldrar be-
skrivs som en homogen eller heterogen grupp. Med utgångspunkt i antagan-
den om den av egenintresse styrda föräldern och om barnomsorgs- och skol-
personals uppgifter att se till alla barns bästa reproduceras diskursen om 
amatör-expert-relationen. En diskurs genom vilken förskole- och skolperso-
nal framträder som professionella barnexperter (Halldén, 1990; Tallberg 
Broman, 1991; Hammarlund, 1998). Denna diskurs anas i den ofta repetera-
de frasen om att föräldrar, i alla fall, är experter på sina egna barn. Denna 
diskurs är synlig i många av de studier av relationer mellan föräldrar och 
barnomsorg och skola som nämnts ovan (se t. ex. Lareau, 1993; Persson, 
1994; Vincent, 1996; Kugelberg, 1999; Gars: 2002; Roll Bennett, 2006). 
Föräldrar framträder som amatörer, underlägsna, okunniga eller i värsta fall 
som förtryckta och maktlösa (jfr. Näsman, 1994; Hammarlund, 1998; Pers-
son, 1998; Todd & Higgins, 1998; Gleichmann, 2004).   

Ett försök att överbrygga klyftan mellan föräldrars och barninstitutioners 
skilda intressen kan ses representerad i den utvecklingsinriktade forskningen 
om samarbete mellan föräldrar och skola som i norden har bedrivits sedan 
1970-talet (Niléhn, 1976; Johansson & Wahlberg Orving; 1993; Arnberg & 
Ravn, 1995) och som internationellt har en stark förespråkare i till exempel 
Epstein et al (1997). Grunderna för en diskurs om föräldrar och barninstitu-
tionspersonal som jämlika samarbetspartners har formulerats som grund för 
demokrati, jämlikhet och barnets bästa i termer av skolframgång och normal 
utveckling (jfr. Edwards & Alldred, 2000). Diskursen bygger ofta på ett för-
givet tagande av att formerna och villkoren för detta samarbete formuleras 
av barninstitutionerna samt av att föräldrar är villiga och intresserade av att 
gå på dessa redan upptrampade stigar. Barns bästa problematiseras sällan 
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som sociala konstruktioner och det är ett samarbete på barninstitutionernas 
villkor (jfr. Vincent & Tomlinson, 1997).  

Den tredje diskkursen om relationer mellan föräldrar och förskole- och 
skolpersonal är den genom vilken föräldrar framträder som informerade 
konsumenter av barnomsorg och skola. En diskurs som ligger i linje med den 
nyliberala politik med fokus på decentralisering och privatisering av utbild-
ning och andra tidigare statligt drivna välfärdstjänster som sedan slutet av 
80- och början av 1990-talet kommit att påverka det svenska skol- och barn-
omsorgsväsendet. Denna diskurs pekas ofta ut i politiska texter och reformer 
och kritiseras (Lindblad, 1994; Gewirtz, Ball & Bowe, 1995; Englund, 1996; 
Vincent & Tomlinson, 1997; Erikson, 2004). Däremot förekommer den mer 
sällan, med några få undantag, som utgångspunkt för eller resultat i svensk 
forskningslitteratur (se t. ex. Kjellman, 2001; Damgren, 2002).  

Dessa diskurser har kritiserats för att osynliggöra de ojämlika maktförhål-
landen som råder mellan olika grupper av föräldrar och barninstitutioner och 
dess personal (Vincent, 1996; Vincent & Tomlinson, 1997). Svenska, men 
framförallt engelska och nordamerikanska forskare ha länge pekat på vikten 
av att förstå föräldrars relationer till bland annat barnomsorg och skola som 
klass-, etnicitets- framför allt könssegregerade.  

Det strukturerade föräldraskapet 
Inom föräldraskapsforskning har könsstrukturer problematiserats på många 
olika sätt, ofta utifrån ett antagande om kvinnors underordning och/eller 
särställning i familj och samhälle. Moderskapsforskningen har sedan 1970-
talet tagit sig många skilda uttryck, särskilt inom feministisk forskning. De 
psykoanalytiska teorier som efter Freud kommit att lägga tonvikt på mo-
derskapets betydelse för barns hälsa och utveckling har beskrivits som en 
moderscentrering som feminismen kommit att problematisera från 1960- och 
70-talet fram tills idag (Franséhn, 2003). Melanie Klein, Donald W. Winni-
cott och John Bowlby beskrivs av Franséhn som några av psykoanalysens 
förgrundsfigurer som har utövat stort inflytande över de betydelser och inne-
börder moderskap givits (jfr. Lewis, 1991; Tizard, 1991; Bäck-Wiklund & 
Bergsten, 1997). Feministiska forskare arbetade under 1970-talet hårt för att 
dekonstruera dessa teorier genom att utveckla egna som fokuserar på mo-
derskap som social praktik. Ruddick (1984) utvecklade ett antagande om att 
kvinnor genom praktiken att ta hand om barn utvecklar ett moderligt tänkan-
de som skiljer sig från mäns (jfr. Chodrow, 1978). Ruddicks perspektiv på 
moderskap har kritiserats av bland annat Holm (1993) för att vara universa-
listiskt och därmed för att ge uttryck för ett antagande om att alla mödrar 
reagerar på liknande sätt inför krav från omgivningen (jfr. Halldén 1992; 
Glenn, 1994).  

Diskurser om föräldrar som en homogen grupp amatörer, samarbetspart-
ners eller konsumenter blir problematisk i relation till kunskap om det köns-
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strukturerade föräldraskapet. Uppgiften att vårda och fostra barn har histo-
riskt tillskrivits, och tillskrivs än idag, kvinnor och konstruerats som kvinnli-
ga det vill säga feminina sysslor (jfr. Ruddick, 1984; Phoenix, Woollett & 
Lloyd, 1991; Oakley, 1992; Holm, 1993; Glenn, 1994; Franséhn, 2003). På 
grund av att män och kvinnor tagit och tilldelats olika platser och uppgifter i 
relation till omsorg om och uppfostran av barn genom organisering av famil-
je- och samhällsliv möter de skilda kulturella förväntningar på sitt föräldra-
skap (Hirdman, 1989; Halldén 1990; Tallberg Broman, 1991; Persson, 1994; 
Franséhn, 2003, 2004). Detta kommer som tydligast till uttryck i forskning 
om familjeliv och småbarnsmödrars förvärvsarbete (Sharpe, 1984; Lewis, 
1991; Tizard, 1991; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Elvin-Nowak, 1999; 
Kugelberg, 1999), samtidigt som faderskapsforskning också givits mer upp-
märksamhet och utrymme på senare år och problematiserats i termer av 
frånvaro, avvikelse samt som föränderlig konstruktion i utredningstexter 
(Kugelberg, 1999; Klinth, 2002; Bangura Arvidsson, 2003; Johansson, 2003, 
2004; Featherstone, 2004). 

Den universalism som idag framstår som problematisk i tidigare feminis-
tiska teorier om moderskap, vilka inte problematiserade kvinnors skilda lev-
nadsvillkor, kan ses som lika problematisk i studier om föräldraskap som 
bara fokuserar på kön utan hänsyn till andra strukturer (jfr. Lykke, 2003; 
Brah & Phoenix, 2004).  

Många forskare har fokuserat på betydelsen av social klass och etnicitet 
för relationer mellan föräldrar och barninstitutioner som förskola och skola, 
ofta med fokus på hur några eller alla av dessa strukturer samverkar med 
könsstrukturer (se t. ex. Smith, 1980; Persson, 1994; Reay, 1998, 1999; La-
reau & Horvat, 1999; Vincent & Ball, 2001; Duncan, et al, 2004; Ball & 
Vincent, 2005).  

Ett forskningsområde som vuxit sig starkt på senare år är studier av hur 
kön, klass och etnicitet bidrar till att skapa och reproducera social ojämlikhet 
genom föräldrars val av skola och barnomsorg för sina barn (se t. ex. Hollo-
way & Fuller, 1992; Gewirtz, Ball & Bowe, 1995; Reay, 1998; Vincent & 
Ball, 2001; Pérez Prieto, et al, 2002; Duncan, et al, 2004; Ball & Vincent, 
2005). Medan dessa studier fokuserar på att dekonstruera och problematisera 
diskursen om föräldrar som informerade konsumenter pekar andra studier 
mot att social ojämlikhet också reproduceras i relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner genom både vardagliga relationer och formaliserade möten 
(Smith, 1980; Ribom, 1993; Lareau, 1993; Vincent, 1996, 1997; Vincent & 
Tomlinson, 1997; Reay, 1998, 1999; Hanafin & Lynch, 2002; Vincent, Ball 
& Kemp, 2004; Gillies, 2005).9 Dessa studier kan ses som problematiserande 

9 Andra studier av hur val av utbildning verkar socialt reproducerande har genomförts av 
bland andra Lidegran (2006) som med hjälp av statistiska analyser visar att ungdomars val av 
eller vägar in i olika gymnasieskolor och olika utbildningar i Uppsala är tydligt klass- och 
framför allt könsstrukturerade.  
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diskurser om föräldrar som jämlika samarbetspartners med personal inom 
barnomsorg och skola. De visar också att olika grupper av föräldrar har olika 
relationer med barninstitutioner och dess personal. Lareau (1993) pekar på 
hur olika etniska grupper av medel- och arbetarklassföräldrar aktiverar olika 
former av kulturellt kapital i relation till sina barns skolor (jfr. Lareau & 
Horvat, 1999; Reay, 1999).    

Svensk forskning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner kan 
beskrivas som dominerad av en fokus på vita arbetar- men framför allt me-
delklassmödrar (se t. ex. Persson, 1994; Zetterqvist Nelson, 1999; Gars, 
2002; Markström, 2005; Roll Bennet, 2006). När etnicitet som social katego-
ri, och som strukturerande relationer till barninstitutioner, uppmärksammas 
överskuggar detta ofta betydelsen av andra sociala strukturer som klass och 
kön (se t. ex. Olin Lauritzen, 1990). En fokus på etnicitet och ras som vaga 
uttryck för kulturella skillnader mellan grupper av människor osynliggör de 
klass-, ålders- och könsskillnader som skapar olika villkor för och inom 
grupper av människor som kategoriseras som till exempel invandrare (jfr. 
Phoenix, 1998). de los Reyes (2001) skriver om hur forskningens fokus på, 
och konstruktion av, etnicitet som kultur och därmed på kulturell olikhet 
mellan invandrare och svenskar implicit skapar en hegemonisk svenskhet 
som institutionaliserats. En annan konsekvens av fokuseringen på invandrare 
som etniska grupper som är annorlunda än svenskar är en kulturalisering av 
social ojämlikhet som också har sin grund i köns- och klasstrukturer (jfr. 
Ålund, 1997).  

Forskning om hur olika maktordningar samverkar har pekat på vikten av 
att problematisera etnicitet som socialt strukturerande på ett sätt som inte kan 
förstås utanför köns- och klasstrukturer. Begreppet intersektionalitet har 
inom men även utanför feministisk forskning på senare år använts för att 
peka på betydelsen av att se olika maktordningar som samverkande för män-
niskors levnadsvillkor och identiteter (se t. ex. Lykke, 2003, Brah & Phoe-
nix, 2004; de los Reyes & Mulinari, 2005).  

Att argumentera för nödvändigheten av en intersektionell analys innebär dock 
inte ett ifrågasättande av den analytiska relevansen i kategorier som kön, sex-
ualitet, klass ”ras”/etnicitet. Vi skulle istället vilja hävda att dessa kategoriers 
relevans måste kontextualiseras, dess inbördes relationer artikuleras och deras 
innebörder förankras i historiskt specifika och rumsligt situerade sociala pro-
cesser. (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 125) 

Begreppet intersektionalitet pekar mot en fokus på ”den simultana effek-
ten” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 7) av flera sociala strukturer och 
maktordningar. Engelsk och nordamerikansk forskning har kommit längre 
med att se betydelsen av ras eller etnicitet som oupplösligt sammantvinnade 
med andra sociala strukturer som klass och kön (Phoenix, 1998; Lareau & 
Horvat, 1999; Brah & Phoenix, 2004).  
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Det finns också en dominans i forskning om relationer mellan föräldrar 
och barninstitutioner av fokus på sammanboende föräldrar, så kallade kärn-
familjer (se t. ex. Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Kugelberg, 1999) medan 
ensamförsörjande föräldrar ofta beskrivs som en särskilt utsatt grupp i sam-
hället (se t. ex. May, 2001; Franséhn, 2004).   

Många studier av relationer mellan föräldrar och barninstitutioner visar på 
betydelsen av sociala strukturer. Detta sker oftast genom att individuella 
föräldrar kategoriseras efter kön, utbildningsbakgrund/sysselsättning och 
födelseland. Detta resulterar i en förståelse av relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner som socialt strukturerade som har sin grund i ett sätt att se 
på sociala strukturer som uppburna av grupper av individer.10 Ett alternativt 
sätt att förstå hur sociala strukturer verkar i relationer mellan föräldrar och 
barninstitutioner är att fokusera på hur olika strukturer verkar, ges betydelse 
och tar form i möten och relationer dem emellan (se t. ex. Lareau, 1993). 
Utifrån ett sådant angreppssätt blir betydelsen av sociala strukturer också en 
empirisk fråga och inte bara en teoretisk utgångspunkt.  

Institutionalisering av barndom 
och uttryck för föräldraidentiteter 
Det perspektiv på modernitet, barndom och föräldraskap som presenterades i 
början av kapitlet konkretiseras i de mönster i forskning om relationer mel-
lan föräldrar och barninstitutioner som diskuterats ovan. Diskurser om rela-
tioner mellan föräldrar och barninstitutioner samt det problematiska med att 
dessa ofta osynliggör de sociala strukturer som skapar olika förutsättningar 
för olika föräldrar i möten med till exempel barnomsorg och skola visar att 
diskussioner om institutionaliseringen och individualiseringen av barndom 
och dess betydelse för föräldraskap måste kontextualiseras och konkretise-
ras. Samtidigt kan relationer mellan föräldrar och barninstitutioner förstås 
som socialt strukturerade på olika sätt. Detta antingen genom en social kate-
gorisering av grupper av föräldrar eller genom empiriskt grundade studier av 
möten och relationer där betydelsen av olika sociala strukturer blir en empi-
risk fråga.

Den institutions- och problemfokusering som karaktäriserar och avgränsar 
olika forskningsfält kan utmanas av ett perspektiv på relationer mellan för-
äldrar och barninstitutioner som tar sin utgångspunkt i föräldrars erfarenhe-
ter, så som de tar form i livsberättelseintervjuer, av att möta och relatera till 
barninstitutioner. Livsberättelseforskning kan bidra med kunskap om dessa 
relationer som problematiserar diskurser om föräldrar som en homogen 

10 Detta kan yttra sig i urvalsprocesser inför mindre intervjustudier då föräldrar väljs ut efter 
kriterier som kön, klass och etnicitet med utgångspunkten att dessa ”egenskaper” alltid har 
betydelse.  
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grupp samt också visa om och i så fall hur sociala strukturer som till exem-
pel kön, klass och etnicitet ges betydelse eller framträder som betydelsefulla 
i olika berättelser och därmed i uttryck för föräldraidentiteter.  

I de följande två kapitlen presenteras och diskuteras den livsberättelsean-
sats jag tillämpat i genomförandet av intervjuer och i analyserna av livsberät-
telser som uttryck för föräldraidentiteter.  
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3. Livsberättelser och föräldraidentiteter 
– teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de vetenskaps- och kunskapsteore-
tiska utgångspunkter detta avhandlingsarbete vilar på. Dessa utgångspunkter 
ligger till grund för hur jag ser på livsberättelseforskning11 som metodologisk 
ansats och för genomförandet av intervjuerna och analyserna av intervjuma-
terialet.12 Det teoretiska perspektivet på livsberättelser som socialt situerade 
handlingar och identitetsframföranden (Mishler, 1999) diskuteras i relation 
till en selektiv genomgång av livsberättelseforskningens rötter och interdi-
sciplinära karaktär. Vidare fokuseras diskussionen på livsberättelser som 
socialt situerade handlingar och identitetsframföranden på ett sätt som skiljer 
på uttryck för föräldraidentiteter genom berättandet och i det berättade 
(Mishler, 1995).  

Jag skriver inifrån en vetenskapstradition inom samhällsvetenskaplig 
forskning som karaktäriseras av att på olika sätt ha fokuserat människors 
vardagsliv i empiriska studier med utgångspunkt i ett antagande om att social 
ordning och därmed samhällsliv konstitueras i och genom mellanmänskliga 
handlingar. Denna tradition har jag kommit i kontakt med, och så småning-
om kommit att skriva in mig i, genom mitt deltagande i en forskargrupp vid 
Pedagogiska institutionen i Uppsala som idag kallar sig Vardagsgruppen 
(Studier i Vardagsliv: interaktion och erfarenhet i pedagogiska samman-
hang) och tidigare gick under namnet UTKIK (Utbildning: kultur-
interaktion-karriär). Under min tid som först uppsatsstudent sedan forsk-
ningsassistent i FISK-projektet13 och slutligen sedan hösten 2001 som dokto-

11 Jag använder mig genomgående av benämningen livsberättelser i texten utom då jag finner 
det nödvändigt att lyfta fram benämningar som används av andra forskare och som ofta ligger 
till grund för skilda kunskapsteoretiska antaganden.  
12 Genomförandet av intervjuerna och det konkret analysarbete presenteras och diskuteras mer 
utförligt i Kapitel 4.  
13 Projektet Förskolan in i skolan (FISK) genomfördes under perioden 1999-2006 med det 
övergripande syftet att studera vilka innebörder införandet av förskoleklassen hade för barn, 
förskola och skola, med fokus på mekanismer och processer som leder till social integrering 
och uteslutning (Pérez Prieto & Sahlström, 2003; Karlsson, et al., 2006). Projektet fokuserade 
på tre övergripande områden för analyser, reformanalyser, professionsanalyser och process-
analyser, av vilka det sista innefattade studier av föräldrars val av förskola. En kommundel i 
Uppsala valdes ut för intervju- och observationsstudier med hänsyn till kriterierna varierat 
barnomsorgs- och skolutbud, varierad befolkningssammansättning samt geografisk närhet.  
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rand och forskarstuderande har mitt sätt att se på pedagogik som samhällsve-
tenskap kommit att formas av den forskning som bedrivits av de andra delta-
garna i gruppen och som diskuterats på regelbundna seminarium (se t. ex. 
Lindblad & Pérez Prieto, 1997; Heyman & Pérez Prieto, 1998; Pérez Prieto, 
Sahlström & Melander, 2003; Melander, Pérez Prieto & Sahlström, 2004). 
Formen för och innehållet i denna avhandling kan därför ses som en produkt 
av mitt deltagande i denna forskargrupp i vilken olika ansatser i studier av 
vardagsliv är representerade. Etnografiska, interaktions- och samtalsanaly-
tiska, policyanalytiska och livsberättelsefokuserade studier har genomförts, 
lästs och diskuterats av medlemmarna som därmed kommit att påverkas av 
varandras perspektiv och arbetssätt.  

Livsberättelseforskning och kunskapsteori 
Jag utgår från ett social konstruktionistiskt perspektiv (Berger & Luckmann, 
1979; Burr, 1997) i min förståelse av livsberättelser som socialt situerade 
handlingar (Mishler, 1999). Ett av de grundantaganden som kan sägas förena 
forskning som bedrivs utifrån ett social konstruktionistiskt perspektiv är att 
all kunskap som produceras kan beskrivas som en av många möjliga versio-
ner (Pérez Prieto, 2000; Johansson, 2005). Därmed kan livsberättelser om 
föräldrars möten med och relationer till barninstitutioner ses som en väg till 
kunskap om denna aspekt på föräldraskap. Social konstruktionism kanske 
främst ska förstås som ett vetenskapsteoretiskt perspektiv (Berger & Luck-
mann, 1979; Burr, 1997) inom vilket kunskap om världen ses som socialt 
skapat, till exempel genom livsberättelser, men jag vill också poängtera och 
diskutera betydelsen av att tillämpa en social konstruktionistisk metodolo-
gisk hållning (Johansson, 2005). Detta innebär att forskarens roll som 
medskapare av det empiriska materialet bör synliggöras, problematiseras och 
integreras i analysarbetet (se Kapitel 4).  

Att se livsberättelser som socialt situerade handlingar, det vill säga något 
man gör tillsammans med och i relation till andra, är ett kunskapsteoretiskt 
perspektiv som väcker fler frågor. De frågor jag vill diskutera i detta kapitel 
handlar för det första om vad livsberättelser gör, det vill säga på vilket sätt 
de kan bidra med kunskap om människor, kulturer och samhällen. Den andra 
frågan, som jag berör längre fram, handlar om livsberättelser som identitets-
konstruktioner och framföranden. Denna diskussion berör frågor om vems
en livsberättelse är och sätter fingret på frågor om livsberättelseintervjuer 
som socialt situerade samtal. Denna diskussion har jag byggt upp kring be-
tydelsen av tid, plats, identiteter och strukturer (jfr. Heyman & Pérez Prieto, 
1998; Pérez Prieto, 2000, 2003, 2004; Kemuma, 2000, 2004).  

En livsberättelse kan se ut på många olika sätt. Hydén (1997) skriver om 
hur en vid definition av begreppet berättelser kan förstås i termer av just 
livsberättelser. Livsberättelser som kan innefatta underberättelser och eller 
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utgöra en del av en större berättelse. Här spelar tid en avgörande roll. Roos 
(1992) skriver att ”En berättelse är ett förhållande mellan två tidpunkter” (s. 
185), den berättade tiden och tiden utanför berättelsen som utgör förutsätt-
ningen för berättandet i och med att berättaren vet vad som kommer att hän-
da sedan. Detta sätt att se på tidsaspektens betydelse i förståelsen av livsbe-
rättelser väcker frågor om relationen mellan berättande, berättelse och erfa-
renheter. Vad gäller frågan om betydelsen av plats så är det utifrån det per-
spektiv jag arbetar av stor betydelse för att förstå en berättelse i relation till 
var och för vilka den berättas.  

Livsberättelser som representationer av levd erfarenhet 
Frågan om betydelserna av tid i en definition av vad livsberättelser gör har 
att göra med referentialitet, det vill säga förhållandet mellan berättelse och 
liv (Roos, 1992; Mishler, 1995; Öberg, 1997). Inom de forskningsfält där 
intresset för livsberättelser riktas mot deras innehåll, och de händelser eller 
erfarenheter som detta innehåll antas representera eller bidra med kunskap 
om, ligger det berättade i fokus. Mishler (1995) skriver om hur forskare som 
antingen fokuserar på det berättade eller på berättandet i studier av erfaren-
heter eller händelser i förfluten tid ofta inte problematiserar förhållandet 
mellan språk och verklighet. Han tar Labov och Waletzkys (1967/1997)14

artikel om analyser av muntliga berättelser om personliga erfarenheter som 
exempel. De utvecklade en modell för studier av muntliga berättelser med 
fokus på hur språkliga enheter sammanfogas i en tidsmässig ordning som, 
enligt dem, speglade den ordning som de händelser berättelserna handlade 
om hade. De hävdade alltså en korrespondens mellan berättelsens och tidiga-
re händelsers temporala strukturer utan att ta hänsyn till det sammanhang i 
vilket berättelsen tog form, vilket Mishler (1986) också tidigare kritiserat.  

Inte sällan beskrivs denna forskningsinriktning som realistisk eller natura-
listisk i och med att den ofta gör anspråk på att i större eller mindre utsträck-
ning spegla en social verklighet (Öberg, 1997). Livsberättelsen ses här som 
fotografier av en objektiv verklighet (Rosenwald & Ochberg, 1992), en länk 
mellan forskare och historisk tid, samhällsliv eller individers inre liv. Livs-
berättelseforskning med mer eller mindre realistiska anspråk har bedrivits 
inom olika discipliner under större delen av 1900-talet. Inom muntlig histo-
rieforskning (Thompson, 1980; Dunaway & Baum, 1996; Perks & Thomson, 
1998)15 och inom sociologisk och antropologisk livshistorieforskning (Bar-

14 Labovs och Waletzkys (1967/1997) artikel ”Narrative Analysis: Oral Versions of Personal 
Experience” framstår idag som ett inflytelserikt pionjärarbete inom sociolingvistisk narrativ 
forskning och har dedikerats ett specialnummer i ”Journal of narrative and life history” i 
vilket fyrtiosju forskare deltar med varsitt bidrag i vilket de kommenterar Labovs och Wa-
lentzkys artikel och det inflytanden den haft över deras arbete.  
15 Dessa översikter över den muntliga historieforskningens rötter och utveckling innehåller 
både återpublicerade klassiska och nyare verk inom traditionen.  
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rett, 1906; Thomas & Znaniecki, 1918/1974; Radin, 1920; Bertaux, 1981, 
Shaw, 1930/1966; Conwell, 1937/1950; Lewis, 1961/1970; Bogdan, 1974) 
där Chicagoskolan16 och ”culture and personality skolan”17 inom amerikansk 
antropologi har utövat inflytande på varandra vad gäller användande av och 
perspektiv på livsberättelsestudier (Langness, 1965; Andersson, 2003).  

Under olika benämningar som livshistorier, biografier, berättelser, auto-
biografier, och så vidare, har livsberättelser setts som refererande till en tid, 
en värld eller en verklighet utanför eller bortom berättandet och berättelsen, i 
eller utanför den berättande människan. Det har under 1900-talet förts olika 
debatter kring livsberättelseforskningens metodologiska villkor och teoretis-
ka förankring. Livsberättelseforskning som sociologisk metod har föresprå-
kats som en väg till kunskap om sociostrukturella processer (Bertaux, 1981; 
Bertaux & Delcroix, 1997; Bertaux & Thompson, 2000), vilket kan ses som 
en vidareutveckling av det realistiska perspektivet. Bertaux (1981) hävdade 
att livsberättelseforskningen erbjuder en direkt tillgång till den nivå i sam-
hället där sociologisk kunskap konstitueras, de sociala relationernas nivå. 
Han menade att en sociologisk analys av enskilda människors livsberättelser 
kunde, om de lyftes från det individuella till de sociala relationernas nivå, 
bidra med kunskap om sociostrukturella processer. Det realistiska perspekti-
vet på livsberättelser som en väg till kunskap om samhällsliv har kvarstått i 
och med att han ”samlat in” livsberättelser utan att problematisera vare sig 
”insamlande” eller ”berättande”. Inom muntlig historieforskning fördes en 
inomdisciplinär kritisk diskussion om betydelse av teoretisk förankring av 
och metodologisk reflektion kring livsberättelseforskning under 1970- och 
80-talet (Grele, 1975/1998; Portelli, 1979/1998).

Det som i stor utsträckning saknats inom det realistiska perspektivet är re-
flektioner kring hur berättelsers form utgör villkor för hur innehållet fram-
träder (White, 1987), samt om livsberättelsen eller självbiografin som genre 
samt de kulturella konventioner och sociala sammanhang som skapar villkor 
för människors berättande.  

Berättelsen som meningsskapande struktur och text 
Ett annat perspektiv på livsberättelser är det konstruktivistiska eller berättel-
sefokuserade. Inom detta fält har den muntliga livsberättelsen inte utgjort 
fokus för studier i samma utsträckning som inom det mer realistiska perspek-
tivet. Det är i första hand litteratur i olika former som utgjort underlag för 
studier av berättelsegenrer och berättelsers språkliga uppbyggnader och 
funktioner.   

16 Chicagoskolans livsberättelsetradition finns beskriven av Andersson (2003) och av Jørgen-
sen (2002).
17 Langness (1965) beskriver hur antropologer i början av 1900-talet delades i två läger, Brit-
tisk strukturalism och ”culture-and-personality” (s 51). 
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En av förgrundsgestalterna inom detta område är Jerome Bruner (1986, 
1987, 1990, 2001) en forskare inom kognitiv psykologi som från mitten av 
1980-talet studerat hur berättelser formar människors sätt att se på och till-
skriva världen mening. Han betonar berättelsens särskilda strukturella form 
som ett sätt att tänka och uppfatta och tolka världen. Denna narrativa form 
för meningsskapande är, enligt Bruner, kulturellt och lingvistiskt specifik. 
De kulturella konventionerna och språkets användande utgör ramarna, inom 
vilka berättelser om möjliga liv och världar konstrueras. Det är formen som 
avgör innehållet och inte tvärtom (jfr. White, 1987).   

Genom att studera olika tiders och kulturers berättelser urskiljer Bruner 
(1986) olika genrer eller typer av berättelser. Han lyfter fram folksagorna 
som berättelser där intrigen dominerar och driver handlingen till skillnad 
från i modernare psykologiska noveller där karaktärerna istället driver hand-
lingen framåt. Mishler (1995) beskriver detta perspektiv som berättelse- och 
textfokuserat och beskriver Bruner som fokuserande på berättelsers stil och 
form utan intresse för de händelser som berättelserna syftar till att beskriva. 
Öberg (1997) ger en tydlig beskrivning av vad som skiljer de båda perspek-
tiven åt genom att peka på det realistiska perspektivets fokus på jaget och 
livet och det konstruktivistiska perspektivets fokus på hur jaget och livet 
konstrueras i berättelser (jfr. Hatch & Wisniewski, 1995).

Livsberättelser som socialt situerade handlingar 

It is clear we do not find stories; we make stories. (Mishler, 1997, s. 117) 

Jag vill argumentera för att ett perspektiv på livsberättelser som socialt situe-
rade handlingar där både innehållet i berättelser om erfarenheter och sätt att 
berätta om dem ges betydelse. Mishler (1999) skriver om en sammansmält-
ning av form och innehåll ”fusion of form and content” (s. 20) och pekar på 
betydelsen av att, vid sidan av berättelsernas innehåll, också beakta berättel-
sers form och berättandet som sker i interaktion mellan intervjuare och inter-
vjuperson. Bauman (1986) skiljer mellan ”narrated events” och ”narrative 
events” (s. 2-4), det vill säga händelserna i det berättade och berättandet i sig 
som en händelse.  

Jag vill knyta ihop diskussionen kring olika perspektiv på livsberättelser 
genom att försöka formulera ett svar på frågan om vad livsberättelser gör 
som är förankrat i ett ontologiskt antagande om aktörskap och om att livsbe-
rättelser både skapar och skapas av samhälls- och kulturliv (jfr. Rustin, 
2000).

Det är just en fokusering på görandet av berättelser, berättandet, som gör 
begreppsparet aktör-struktur relevant att integrera i en kunskapsteoretisk 
diskussion kring livsberättelser. Mishler (1999) skriver om detta som ett 
perspektiv på livsberättelser som praxis, socialt situerade handlingar som tar 
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form i och genom människors dualistiska positioner som subjekt, vilka å ena 
sidan konstruerar och förändrar sin sociala värld samtidigt som de är en del 
av och måste förhålla sig till denna världs villkor (jfr. Bauman, 1986). Good-
son & Sikes (2001) skriver att livsberättelseforskning kan bidra till en ökad 
förståelse av hur människor upplever, konstruerar och skapar mening av de 
”rules and roles” (s. 2) som strukturerar de sociala världar de lever i. Samti-
digt leder ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade handlingar 
till att det situerade berättandet och därmed intervjusituationen och samtalet 
tillskrivs betydelse för vilka berättelser som tar form.   

De erfarenheter som livsberättelserna pekar mot tillskrivs mening och be-
tydelser under påverkan och med hjälp av tillgängliga kulturella referensra-
mar och verktyg. Dessa kan förstås i termer av strukturer som narrativa kon-
ventioner (Öberg, 1997, s. 84), ”kollektivt igenkännbara former” (Ehn, 1992, 
s. 216) vilket kan beskrivas som en ”culturally shared stock of knowledge” 
(Mishler, 1999, s. 10) delad av mig och intervjupersonerna i större eller 
mindre utsträckning. En kulturkunskap som utgör en förutsättning för kom-
munikation och därmed för berättande. Mishler (1999) skriver om hur ett 
perspektiv på livsberättelser som socialt situerade handlingar medför en syn 
på människor som ”rule-users” (s. 18) som inte bara reproducerar kulturella 
manus i sitt berättande utan både tar till sig, förkastar och utmanar kulturella 
konventioner och tolkningsramar.  

Öberg (1997) benämner sitt perspektiv på livsberättelser som ”retrospek-
tiv reflexion” (s. 76-80) och beskriver det som en tolkning av det konstrukti-
vistiska och berättelsefokuserade perspektivet som inte utgör ett ”helt trans-
parent” (s. 76) fönster till kultur, historia och psyke. Han skriver med hän-
visning till Roos (1992) om en verklig person med livserfarenheter som det 
kan berättas och skrivas om. Öberg skriver också om ”individens konstruk-
tion av sin livsberättelse” (s. 80) och problematiserar därmed inte sin egen 
del i konstruktionen av livsberättelser under intervjusamtalen. Istället lyfter 
han fram värdet i att som forskare minimera sin styrning och ”låta informan-
ten själv skapa en berättelse av sitt liv” (s. 36). Det är just en fokus på berät-
tandets reflexiva karaktär som ofta saknats i den livsberättelseforskning som 
bedrivits utifrån ett realistiskt perspektiv, medan det agerande subjektet i 
berättande och livsberättelse ofta reducerats till ”själsrörelser och ordkon-
struktioner” (Roos, 1992, s. 184) i det berättelsefokuserade konstruktivistis-
ka perspektivet.

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på livsberättelser som so-
cialt situerade handlingar och identitetsframföranden är detta perspektiv 
delvis problematiskt i och med att livsberättelsers innehåll och form inte kan 
förstås som helt separerade från de sociala sammanhang där de tog form.  

Det socialkonstruktivistiska perspektiv jag hittills diskuterat kan samman-
fattas som berörande kunskapsteoretiska och därmed metodologiska frågor 
som får konsekvenser för hur livsberättelser ses som socialt situerade hand-
lingar och identitetsframföranden. Den diskussion som följer handlar om på 



48

vilka olika sätt livsberättelser kan ses som identitetsframföranden i berättan-
det och som identitetskonstruktioner i det berättade.  

Livsberättelser och uttryck för identiteter i tid och rum 
Inom sociologi, etnologi, psykologi, socialpsykologi, socialantropologi och 
pedagogik har muntliga livsberättelser setts som ett sätt att studera identiteter 
på olika sätt och i olika kontexter (se t. ex. Ehn, 1992; Kohler Riessman, 
1992, 1993; Roos, 1992; Rosenwald & Ochberg, 1992; Öberg, 1997; Hey-
man & Pérez Prieto, 1998; Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2000, 2003, 2006; 
Kemuma, 2000, 2004; Goodson & Sikes, 2001; Langellier, 2001; Moller 
Pedersen, 2005).

Dessa studier skiljer sig dock åt rörande om och i vilken utsträckning in-
tervjusamtalen tillskrivs betydelse för vilka berättelser som tar form, vilket 
också får konsekvenser för hur identitetsbegreppet konstrueras. Jag menar 
med Mishler (1999) att livsberättelser bör förstås som socialt situerade iden-
titetsframföranden (jfr. Langellier, 2001). Livsberättelser som identitetsfram-
föranden kan också begreppsliggöras som en form av relationellt situerat 
identitetsarbete (Pérez Prieto, 1992, 1998, 2000, 2003, 2004; Adelswärd, 
1996; Kemuma, 2000, 2004; Gustavsson, 2004, 2006). Både begreppet fram-
förande och arbete pekar mot en förståelse av identiteter som något männi-
skor gör snarare än som ett uttryck för vilka de är. I det följande använder 
jag begreppet identitetsframföranden i och med att det pekar mot publikers 
betydelse i större utsträckning än begreppet identitetsarbete.

När man under ett intervjusamtal berättar för någon annan om sitt liv, en 
specifik händelse eller ett händelseförlopp som sträcker sig över en längre 
tidsperiod, berättar man också om sig själv, det vill säga man ger på olika 
sätt uttryck för vem och hur man var och är i relation till andra i olika sam-
manhang och situationer. Langellier (2001) skriver om berättandet av livsbe-
rättelser som både en handling i sig (act) och ett ut-agerande (enactment) av 
erfarenhet, en handling som samtidigt representerar något man redan gjort (s. 
150) (jfr. Bauman, 1986). Berättandet föder berättelsen, två aspekter på livs-
berättelser som har betydelse för hur de kan förstås som identitetsframföran-
den respektive identitetskonstruktioner.  

I denna andra del av detta kapitel ska jag presentera hur jag med hjälp av 
Mishler (1986, 1995, 1999) och Langellier (2001) ser berättande och berät-
telser om föräldrarnas möten med och relationer till barninstitutioner som 
olika former av uttryck för föräldraidentiteter. Jag kommer i det följande 
hela tiden röra mig mellan berättandet och det berättade för att lyfta fram 
olika uttryck för identiteter. Först diskuterar jag betydelsen av att se inter-
vjuaren eller lyssnaren som medskapare till de berättelser som tar form och 
därmed som medberättare samt vilka konsekvenser detta får. Sedan diskute-
rar jag olika tänkbara publiker för berättandet och konstruktioner av aktörer i 
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berättelsen i relation till vilka identitetsframföranden respektive identitets-
konstruktioner som kan ta form. Sist går jag över till hur dessa uttryck för 
föräldraidentiteter kan förstås i relation till olika kulturella berättarkonven-
tioner och till hur kulturella tolkningsramar kan användas på olika sätt i livs-
berättelser.

Publiker för och aktörer i berättande och berättelser 
Perspektivet på livsberättelser som socialt situerade handlingar och identi-
tetsframföranden väcker frågor om för vilka de framförs och hur dessa iden-
titetsframföranden tar form i relation till olika publiker och till konstruktio-
ner av andra aktörer i berättelserna.

I berättandet placerar vi oss i förhållande till andra, markerar våra positioner 
och argumenterar för våra ståndpunkter och mot andras. (Pérez Prieto, 2004, 
s. 199) 

Detta citat konkretiserar hur livsberättelser kan förstås som uttryck för 
identiteter både genom framföranden genom själva berättandet och som kon-
struktioner i det berättade. Kemuma (2000, 2004), som gjort livsberättelsein-
tervjuer med Kenyaner som invandrat till Sverige och Kanada om deras erfa-
renheter av och förväntningar på det svenska och kanadensiska utbildnings-
systemen, beskriver sig själv som den viktigaste men inte den enda publiken 
för deras berättande.

Other audiences are parents, friends, relatives and colleagues back in Kenya, 
who though not physically present, influences one’s construction of identity 
and identities. (Kemuma, 2004, s. 180) 

Langellier (2001) skriver om hur den medicinska expertisen framstod som 
en ”spöklik publik” (ghostly audience, s. 173; min övers.) för en kvinnas 
berättelser om sina erfarenheter av bröstcancer. I berättelserna framträdde 
kvinnan, Rhea, också som förhandlande med andra personer som till exem-
pel en strålningstekniker. Men dessa personer i Rheas berättelse beskrivs av 
Langellier som aktörer med vilka hon interagerat tidigare och inte som kon-
kreta publiker för berättandet.  

Det går alltså att göra en distinktion mellan publiker för livsberättelser 
som identitetsframföranden och aktörer som konstrueras som närvarande i 
det berättade. Som intervjuare utgjorde jag både publik och medberättare för 
och av föräldrarnas berättande och berättelser, ibland tillsammans med andra 
närvarande personer som till exempel barn (se Kapitel 4). En viktig konse-
kvens av detta perspektiv är att de livsberättelser som tar form under inter-
vjusamtal inte enbart kan tillskrivas intervjupersonerna. Intervjuaren fram-
träder som medskapare till berättelserna och bör därmed inte utelämnas i 
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analysarbetet. Hur min position som medberättare har hanterats i analysen av 
intervjumaterialet diskuteras och exemplifieras i Kapitel 4.  

Vilka andra publiker som fanns närvarande för föräldrarna men inte fy-
siskt närvarande under intervjusamtalen kan endast anas i relation till det 
som berättas. Kemuma (2000) pekar på något viktigt när hon skriver att olika 
publiker för berättandet utövar inflytande över vilka identiteter som konstru-
eras, vilket talar för att även om frågan om icke närvarande publiker är svår 
så bör den inte undvikas. Identitetsframföranden genom berättande är en 
mångfacetterad social handling som inte bör reduceras till en relation mellan 
intervjuare och intervjuperson även om denna utgör den omedelbara sociala 
kontexten.

I det berättade framträder ofta mer eller mindre konkreta aktörer som de i 
studien deltagande föräldrarna mött och interagerat med i möten med barnin-
stitutioner. Dessa framträder genom vad Langellier (2001) kallar en ”intensi-
fiering” eller ”förstärkning” (enhancement, s. 150; min övers.) av erfarenhe-
ter. De kan framträda i form av konkreta personer som intervjupersonen mött 
och interagerat med i något sammanhang eller som representanter för någon 
form av kollektiv som till exempel en yrkesgrupp, föräldrar, barn, pensionä-
rer, etc. Berättaren kan till exempel göra en aktör levande och närvarande för 
sin publik/publiker genom att ta denne aktörs röst och återge det en person 
sade vid ett speciellt tillfälle. Närvaron av en mindre konkret aktör kan pre-
senteras genom att berättaren identifierar sig med eller tar avstånd ifrån ett 
kollektiv som till exempel ”vi föräldrar” eller ”jag förstår inte hur förskollä-
rarna på den förskolan tänkte”. Andra former av aktörskonstruktioner kan 
beskrivas som stereotypa kategoriseringar av grupper eller institutioner som 
till exempel ”gammeldags lärare” eller ”vanliga dagis”. Dessa används i 
berättandet i förklarande och exemplifierande syften. Oavsett hur berättaren 
introducerar dessa andra aktörer så skapar det villkor för uttryck för föräldra-
identiteter.

Att se publikers betydelse för berättande som identitetsframföranden och 
aktörers olika närvaro i det berättade som betydelsefulla för hur identiteter 
tar form i berättelser innebär att både det socialt situerade intervjusamtalet 
och innehållet i berättelserna är viktiga att integrera i analysen av olika ut-
tryck för föräldraidentiteter. En annan aspekt på uttryck för föräldraidentite-
ter i och genom livsberättelser handlar om vilka kulturellt tillgängliga verk-
tyg och referensramar som finns för meningsskapande genom berättande.  

Narrativa konventioner
Livsberättelser och de uttryck för föräldraidentiteter som tar form genom 
berättandet och i det berättade tar inte form eller innehåll i ett kulturellt va-
kuum. Rosenwald & Ochberg (1992) pekar på att det ökande ifrågasättandet 
av det realistiska perspektivet inte inneburit att kultur och samhällsliv upp-
hört att vara intressant för livsberättelseforskning, tvärtom. Men istället för 



51

att se kultur och samhällsliv som speglat i livsberättelser är det kulturella 
former för meningsskapande och självförståelse som utgör fokus.   

Most narratologists … assume that the explanations individuals offer of their 
lives are inevitably shaped by the prevailing norms of discourse within which 
they operate. (Rosenwald & Ochberg, 1992, s. 4-5) 

Berättelser berättas på olika sätt i olika samhällen och i olika samman-
hang inom varje enskilt samhälle. Former för berättande och berättelser kan 
ses som bärande på innehåll i sig (White, 1987). Om jag ber dig berätta om 
ditt liv är det mycket troligt att du börjar berätta var och när du föddes och 
sedan fortsätter att berätta om din barndom och så vidare, för att det är den 
vanligaste formen för ”berättelsen om mitt liv” i vårt västerländska individu-
aliserade samhälle. I ett annat samhälle eller i en annan tid kanske du skulle 
ha börjat berätta om din mormors mors liv som en självklar del av ditt eget 
eller kanske om dina drömmar inför framtiden, som i ett annat samhälle kan-
ske skulle vara den vedertagna definitionen av livet. Det är också tänkbart 
och tänkvärt att du skulle kunna leva på en plats i en tid där människor inte 
tänkte eller hade språkliga uttryck för liv som tillhörande enskilda individer, 
där berättelserna handlade om kollektiva eller om gudomliga krafter. Många 
forskare har ägnat olika berättelseformer stor uppmärksamhet, till exempel 
Bruner (1986) som visar hur olika berättelsegenrer dominerat under olika 
tider, till exempel i sagor och myter. Bruner beskriver klivet från folksagor-
nas fokus på intrigen och händelseförloppet till den karaktärdrivna psykolo-
giska novellen som den största förändringen i berättelsernas historia.  

Det vi idag kallar livsberättelser kan beskrivas som mer eller mindre ka-
raktärsdrivna. Och när forskningsintresset är riktat mot livsberättelser som 
framföranden och konstruktioner av identiteter är närvaron av en berättande 
person som berättar om sina livserfarenheter en förutsättning för att denna 
typ av forskning ska kunna bedrivas. Vad som är intressant är dock att livs-
berättelseintervjuer kan karaktäriseras av olika former av berättande.  

En del intervjusamtal, mellan mig och föräldrarna, karaktäriseras av ett 
”traditionellt” historieberättande med konkretiserande berättelseingångar
som ”den dagen i december förändrades allt” eller detaljerade beskrivningar 
av händelseförlopp som innehåller känsloladdade fraser som ”när jag gick 
till henne och visade pappret kändes det som att jag fått upprättelse”. Detta 
berättande karaktäriseras också av att den berättade intervjupersonen fram-
träder tydligt i relation till andra konkreta aktörer i berättelserna. Andra in-
tervjusamtal karaktäriseras av ett mer summerande berättande, utan detalje-
rade beskrivningar av specifika händelser, som sveper över händelseförlopp 
som sträcker sig över långa tidsperioder. Detta berättande kan beskrivas som 
mer distanserat, både i relation till publiker och genom att de aktörer som 
framträder i berättelserna ofta är mer diffust karaktäriserade som represen-
tanter för olika kollektiv som till exempel yrkesgrupper. Det är inte heller 
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lika lätt att urskilja intervjupersonen som aktör i berättelserna eller att skilja 
denna från den berättande intervjupersonen. Detta kan också ses som en 
konsekvens av att denna form av berättande inte innehåller lika tydliga refe-
renser till tider och platser som den förra.  

Labov och Waletzky (1967/1997) beskriver utifrån ett strukturalistiskt 
perspektiv hur en fullständig berättelse om en händelse innehåller sex ele-
ment, en summerande inledning (abstract), en orientering angående tid, rum, 
situation och deltagare (orientation), en intrig eller ett händelseförlopp 
(complicating action), en värdering av händelsernas mening och innebörder 
(evaluation), en upplösning (resolution) och slutligen en återanknytning till 
nutid (coda). Jag utgår från en vidare definition av livsberättelser än denna 
(jfr. Hydén, 1997), men har använt mig av Labovs och Waletzkys berättelse-
element som verktyg i analysen av uttryck för föräldraidentiteter i och ge-
nom livsberättelser. Berättelseelementet ”abstract” kan ses som en liknelse 
för det summerande berättandet och elementen ”orientation” och ”complica-
ting action” som liknelser för det konkretiserande berättandet. Elementet 
”evaluation” eller värdering är särskilt intressant som ett sätt att rama in ut-
tryck för föräldraidentiteter genom att fokusera vilka innebörder som till-
skrivs vissa händelser i livsberättelser. Likaså är elementet ”coda”, återan-
knytningar av det berättade till berättandets nutid intressant att peka på som 
faser i berättandet som retrospektiva reflexioner (jfr. Öberg, 1997). Labov & 
Waletzky hade själva andra motiv med sin kategorisering av berättelseele-
ment, men det innebär inte att den inte kan användas i andra syften (jfr. Koh-
ler Riessman, 1993; Adelswärd, 1996).  

Livsberättelser och hur olika händelser värderas ska här förstås som en 
produkt av interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson, en dimen-
sion som Labov & Waletzky (1967/1997) inte integrerade i sin modell (Koh-
ler Riessman, 1993). Om intervjuare och intervjuperson delar kulturkompe-
tenser som språk, gestik samt är bekanta med normer och värderingar som 
fungerar som bollplank mot vilka meningar och innebörder i berättelser kan 
bollas så kan de förstå varandra på ett sätt som är mycket svårare för männi-
skor som bara delvis delar detta. Även om skillnader i kulturella berättar-
konventioner enklast kan hänföras till bristande språkkunskaper, vilket kan 
vara en påtaglig realitet när man intervjuar en person som inte behärskar det 
språk man som intervjuare är uppväxt med fullt ut, så kan även skillnader 
eller likheter rörande ålder, kön och social bakgrund påverka den form berät-
tandet tar under intervjusamtalet (jfr. Langellier, 2001).18

Olika berättandestrategier betyder olika former av identitetsframföranden 
och olika identitetskonstruktioner i de berättelser som tar form. Livsberättel-
ser kan framstå som karaktärsdrivna på olika sätt beroende på om huvudper-
sonen konstrueras som aktiv eller passiv i det händelseförlopp som berättel-
sen beskriver, något som nödvändigtvis inte hänger samman med berättar-

18 Hur detta tog sig uttryck under föräldraintervjuerna diskuteras i Kapitel 4.  
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strategi. Jag kan berätta om en händelse eller en period i mitt liv på ett sätt 
som får mig att framstå som någon som blev drabbad av omständigheterna 
eller som den som fick saker och ting att hända eller också så kan berättelsen 
handla om hur jag efter att ha blivit drabbad förändrades till en person som 
tog saker och ting i egna händer. De olika sätt på vilka intervjupersoner kan 
framträda som aktörer i relation till andra aktörer i livsberättelser är många, 
men inte oändliga i och med att berättelser tar form igenom berättarnas mer 
eller mindre medvetna användande av tillgängliga kulturella tolkningsramar.  

Diskurser som kulturella verktyg och tolkningsramar 

Ingen berättelse – hur privat den än kan tyckas för berättaren själv – är nå-
gonsin en individuell produkt enbart. (Adelswärd, 1996, s. 53) 

Livsberättelser som socialt situerade handlingar ges innebörder genom att 
intervjuare och intervjupersoner tillsammans använder sig av kulturella tolk-
ningsramar för att skapa gemensamma förståelser för vad de talar om och 
därmed för vad berättelserna handlar om. Mishler (1999) skriver om att man 
som forskare ska var uppmärksam på när kulturella kraftlinjer ”lines of 
force” (s. 135) dyker upp i och formar människors sätt att konstruera identi-
teter i livsberättelser. Dessa kulturella tolkningsramar kan begreppsliggöras 
på olika sätt.

Berättare använder sig mer eller mindre medvetet av och förhåller sig till 
diskurser (jfr. Potter & Wetherell, 1987; Langellier, 2001), vilka framträder 
genom förklaringar som tas för givna respektive framstår som problematis-
ka. Dessa diskurser kan ses som kulturella tolkningsramar i formen av nor-
mativa kontexter som pekar mot vad som kan förväntas av människor i vissa 
sammanhang.

Kohler Riessman (1992) skriver om förekomsten av och bristen på nor-
mativa kontexter för en kvinnas berättelser om hur hon blev utsatt för över-
grepp av sin före detta make. Kvinnans berättelse om hur hon blev våldtagen 
av sin make är, enligt Kohler Riessman, kulturellt sanktionerad, igenkännbar 
och har därmed en normativ kontext. Berättelsen om hur hon vid ett annat 
tillfälle gick till attack mot och slog maken saknar däremot normativ kontext 
i och med att den utmanar diskurser om och därmed sociala definitioner av 
kvinnors rätta position i äktenskapet. Kohler Riessman pekar på att detta 
problem med utmanandet av dominerande diskurser blir märkbart genom att 
kvinnans sätt att berätta förändras märkbart när hon kommer till denna hän-
delse.

Society provides for women’s depressed emotions but not for their rage. 
(Kohler Riessman, 1992, s. 246) 
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Här är det nödvändigt att problematisera två olika perspektiv på diskurser 
och livsberättelser. Rosenwald & Ochberg (1992) pekar på två kunskapsteo-
retiska perspektiv varav det ena innebär ett sätt att se på kultur som att den 
”talar sig själv genom varje individs berättelse” (s. 7; min övers.) och det 
andra ser individen som diskurs-användare. Detta användande kan yttra sig 
som ett sätt att legitimera en ståndpunkt, position eller handling men också 
som ett sätt att utmana eller bestrida kulturella förväntningar (jfr. Mishler, 
1999). Att begreppsliggöra diskurser som möjliga kulturella tolkningsramar 
är ett sätt för mig att ansluta mig till det senare perspektivet och därmed ta 
avstånd från en reduktionistisk socialkonstruktionism som ser livsberättelser 
som kanaler för dominerande diskurser och därmed uttryck för föräldraiden-
titeter som diskursiva konstruktioner utan förankring i socialt liv. Mishler 
(1999) pekar på att perspektivet på livsberättelser som praxis utmanar det 
poststrukturalistiska perspektivet genom att betona berättande som menings-
skapande socialt situerade handlingar.  

… we are not ”cultural dopes” (Garfinkel’s term) but ”rule users” who do not 
simply follow cultural plots in storying our lives but adapt, resist and selecti-
vely appropriate them. (Mishler, 1999, s. 18)   

Men även om användandet av kulturella tolkningsramar är en förutsätt-
ning för berättande så är detta användande inte nödvändigtvis en medveten 
strategi.

When people use repertoires, they are not necessarily acting in a machiavel-
lian fashion, but just simply doing ”what seems appropriate” and ”what 
comes naturally” in that situation. (Burr, 1995, s. 121)   

Utifrån ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade handlingar 
och identitetsframföranden ses själva berättandet som en form av socialt liv 
och inte enbart som språkliga representationer av detsamma. Dominerande 
diskurser, det vill säga socialt legitimerade och därmed igenkännbara sätt att 
tala om och värdera olika fenomen, tas för givna, adopteras och bestrides i 
berättande i syfte att skapa mening med och värdera erfarenheter. Det intres-
santa blir då inte i första hand vilka diskurser som kan synliggöras i livsbe-
rättelser utan istället hur och i vilka sammanhang de blir synliga som förgi-
vet taganden eller som ett mer eller mindre medvetet användande av verktyg 
för meningsskapande i berättandet.  

Fokus på hur innehållet i livsberättelser tillskrivs meningar och innebör-
der kan också begreppsliggöras som anspråk på accepterbart agerande. Det 
handlar om hur innehållet i livsberättelser tillskrivs särskilda meningar och 
innebörder (Mishler, 1999), om berättandet av berättelser (Mishler, 1995). 
Detta kan jämföras med de värderande och reflekterande elementen i Labov 
& Waletzkys (1967/1997) modell.  
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Baruchs (1981) skriver om föräldrars berättelser om möten med sjukvår-
den rörande sina sjuka barn som moraliska berättelser i form av situerade 
redogörelser konstruerade av föräldrarna för att dels visa sin duglighet som 
intervjupersoner och föräldrar. Baruch uppmärksammade att föräldrarna 
genom sina berättelser om när deras barns sjukdomar upptäcktes verkade 
besvara den outtalade frågan ”Hur kunde du, som förälder, tillåta att detta 
hände ditt barn?” (s. 276; min övers.). Han fann att föräldrarna berättade om 
sina vardagsliv och sjukvården som två skilda världar och att föräldrarnas 
bristande kunskap om hur sjukvården fungerar och hur sjukdomar yttrar sig 
användes som något som fick deras agerande att framstå som både begripligt 
och rationellt i relation till de rutiner, regler och förväntningar som råder i 
föräldrarnas värld. Föräldrarnas berättelser kan i detta avseende ses som 
moraliska i och med att deras berättelser visar att de gjort vad som kan för-
väntas av föräldrar i deras situation. Att hänvisa till vad som kan förväntas 
handlar om att förhålla sig till tillgängliga kulturella tolkningsramar i form 
av diskurser om accepterbara sätt att agera som när de används i berättande 
tar formen av uttryck för känslor av till exempel skuld, ånger, rättfärdighet 
och rationalitet.  

En diskurs om ”den goda barncentrerade modern” kan användas som 
verktyg i berättande för att få berättarens agerande i ett specifikt samman-
hang att framstå som moraliskt försvarbart på olika sätt. Antingen används 
denna kulturella tolkningsram som en eftersträvansvärd förebild som berätta-
ren visar att hon lyckats leva upp till genom att vara hemma med sina barn så 
länge som möjligt eller så används den som ett exempel på begränsande och 
förtryckande kulturella förväntningar som berättaren är stolt över att ha be-
stridit genom att ha delat på föräldraledigheten med barnets far, vilket också 
kan ses som ett exempel på ett accepterbart agerande. Det senare exemplet 
kan förstås i relation till diskurser om ”den förvärvsarbetande och frigjorda 
moderna kvinnan” och ”det jämställda föräldraskapet”, föräldraskapsdiskur-
ser som utmanar traditionella förväntningar på barncentrerat och familjeori-
enterat moderskap (jfr. Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, Elvin-Nowak, 
1999, Kugelberg, 1999).  

Anspråk på accepterbart agerande genom berättande och i berättelser kan 
alltså ses som relaterade till kulturellt tillgängliga diskurser vilka används för 
att legitimera uttryck för föräldraidentiteter eller bestrida kulturella förvänt-
ningar på desamma i relation till berättelsernas innehåll. Dominerande dis-
kurser kan förstås som samhälleligt legitimerade sätt att tala om och värdera 
olika sociala fenomen medan anspråk på accepterbart agerade inte kan för-
stås utanför berättandesituationen eller berättelsernas intriger och händelse-
förlopp ”complicating action” (Labov & Waletzky, 1967/1997).  

Sammanfattningsvis kan detta uttryckas som att berättaren använder sig 
av diskurser för att få det egna agerandet att framstå som accepterbart. Sam-
tidigt är det, som Baruch (1981) pekar på, viktigt att uppmärksamma att des-
sa kulturella tolkningsramar är användbara så länge de känns igen av både 
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berättare och publik, av både intervjuperson och intervjuare. De måste vara 
kulturellt igenkännbara för att fungera som meningsskapande verktyg i be-
rättandet (jfr. Mishler, 1999). 

Sammanfattning
Det som löpt som en röd tråd igenom detta kapitel är distinktionen mellan 
uttryck för föräldraidentiteter genom berättande och berättelser samt bety-
delsen och användandet av kulturella referensramar.

Ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade handlingar och ut-
tryck för identiteter genom framföranden i berättande och aktörskonstruktio-
ner i berättelser väcker frågor om någon kan göra anspråk på berättelserna 
som sina. Mishler (1986, 1999) betonar vikten av att se livsberättelser som 
samproducerade ”co-produced” (s. xvi) i och med att de växer fram i dialog 
mellan intervjuare och intervjuperson. En intervju är, enligt Mishler, en 
komplex dialogisk process genom vilken samtalsparterna förhandlar sig fram 
till någon form av överenskommelse över vad intervjun ska handla om och 
hur samtalet ska gå till. Samtidigt är det i första hand intervjupersonernas 
och inte intervjuarens livserfarenheter som står i fokus för intervjusamtalen 
även om en del intervjuare kan välja att dela med sig av egna erfarenheter 
under intervjusamtalets gång, som inslag i det pågående samtalet.  

I detta sammanhang är det viktigt att skilja mellan berättandet som äger 
rum under intervjusamtalen och det som lyfts fram som berättelser i forska-
rens texter. Under intervjusamtalen jag haft med föräldrar har jag uppmanat 
dem att berätta om sina erfarenheter av att möta och relatera till barnsomsorg 
och andra barninstitutioner. Hur detta berättande tagit form har varierat be-
roende på hur dialogen mellan mig och föräldrarna har utvecklats och bero-
ende på hur intervjupersonerna har uppfattat och tagit sig an uppgiften att 
agera som intervjuperson (jfr. Baruch, 1981).  

De berättelser och uttryck för föräldraidentiteter jag presenterar och ana-
lyserar i denna avhandling är resultatet av ett urval mellan och inom inter-
vjusamtal. Intervjumaterialet i form av bandinspelningar av intervjusamtalen 
och transkriberingar av talat språk till skrivet är, efter att intervjuerna avslu-
tats, bokstavligen i mina händer. Det är jag som avgör vilka delar av inter-
vjusamtalen som kan kallas berättelser och det är jag som väljer vilka berät-
telser som ska presenteras och analyseras på ett för läsare tillgängligt sätt.19

Clandinin & Connelly (1998) tar upp frågan om röst (voice) och pekar på 
forskarens makt i frågor om vilka av en intervjupersons många röster som 
får höras och vilka som inte får det. I mitt fall kan det handla om att jag i 
enlighet med mina forskningsfrågor endast prioriterar intervjupersonernas 

19 Detta urval presenteras och diskuteras i Kapitel 4.  
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röster som föräldrar och utelämnar deras röster som makar, barn och yrkes-
arbetande.

När berättande ses som identitetsframföranden handlar denna fråga också 
om vilka identitetsframföranden och vilka berättelser och därmed vilka iden-
titetskonstruktioner som ges och vilka som inte ges plats i texten. I och med 
att forskarens röst är den som ger plats åt intervjupersonernas röster ser jag 
det som ännu viktigare att låta läsaren möta intervjupersonernas röster ge-
nom att lägga in utdrag ur intervjusamtalen i texten. Dessa är konstruerade 
och utvalda av forskaren, men utgör ändå det närmaste en läsare kan komma 
intervjusamtalen i vilka berättelserna tog form. Och genom att få tillgång till 
transkriptioner av de delar av intervjusamtalen som analyseras, transkriptio-
ner som visar intervjusamtalen i obruten form med både mina och intervju-
personernas utsagor, kan läsaren själv avgöra om mina tolkningar av berät-
tande och berättelser gör materialet rättvisa. 

Svaret på frågan om vems berättelserna är och därmed vems uttryck för 
föräldraidentiteter texten handlar om blir således tudelad. För det första är 
livsberättelseforskningens existens motiverad av en övertygelse om att män-
niskors berättande och berättelser om sina erfarenheter och förväntningar 
kan bidra med kunskap om människor, kulturer och samhällen. Detta motiv 
pekar mot att de människor som delar med sig av sina erfarenheter till fors-
kare under intervjusamtal är de som kan göra anspråk på att ha bidragit med 
underlag till de berättelser som forskaren sedan formar för att passa den ve-
tenskapliga textens kriterier. Den andra delen av svaret handlar om att frågan 
om vems berättelser och identiteter det är i sig är felställd och istället borde 
formuleras i termer av vem som gör berättelserna och därmed identiteterna. 
Och svaret på den frågan blir ju, utifrån det perspektiv som presenterats i 
detta kapitel, att berättelserna tar form mellan intervjuare och intervjuperson 
som använder sig av kulturellt tillgängliga referensramar för att genom be-
rättandet som uttrycksform skapa mening av minnen från tidigare upplevel-
ser. Upplevelser som ges formen av narrativt strukturerade erfarenheter vilka 
ges betydelser genom konstruktioner av händelseförlopp, institutioner, grup-
per och personer.
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4. Intervjuerna och analyserna 

I detta kapitel presenteras inledningsvis intervjustudiens förankring i FISK-
projektet. En presentation av intervjumaterialet följs sedan av en redogörelse 
för motiven till valet av de sex intervjusamtal som fokuseras i avhandlingen. 
Presentationen av intervjumaterialet fungerar också som bollplank för dis-
kussioner kring betydelsen av intervjusamtalens situering i tid och rum samt 
av de socialt strukturerade relationerna mellan mig och de olika föräldrarna.  
Därefter redogör jag för hur det konkreta analysarbetet gått till, från tran-
skriberingen av intervjusamtalen till arbetet med att analysera olika uttryck 
för föräldraidentiteter genom att anlägga olika perspektiv på berättande och 
berättelser.

De sex intervjuerna i ett sammanhang 
De sex intervjuer som ligger till grund för analyserna i kapitel fem till tio 
genomfördes inom ramen för ett större forskningsprojekt, Förskolan in i 
skolan, FISK-projektet. Intervjustudien som ligger till grund för detta av-
handlingsarbete genomfördes under november och december år 2000 med 
syfte att bidra med en förståelse för föräldrars möten med barnomsorg som 
var grundad i deras berättelser om erfarenheter av att ordna och relatera till 
barnomsorg för sina barn födda 1995. En första rapportering av studien med 
fokus på olika första möten med barnomsorg har publicerats i den första 
projektrapporten (Karlsson, 2003) och en analys av föräldrars berättelser om 
förskolans betydelse som skolförberedande har publicerats i projektets slut-
rapport (Karlsson, 2006).  

Första kontakten med föräldrarna 
Nitton livsberättelseintervjuer genomfördes med föräldrar till barn födda 
1995 som kontaktades via sju förskolor i Uppsala; Näckrosen, Nyponet, 
Nötskrikan och Noshörningen som alla drevs i kommunal regi samt Vinden, 
Vingens Montessoriförskola och Valdemar som drevs i enskild regi. Försko-
lorna låg alla i en och samma kommundel i Uppsala.20 Den första kontakten 
med föräldrarna togs genom att jag ringde upp respektive förskolas förestån-

20 Systemet med kommundelar har frångåtts i Uppsala sedan studien genomfördes.  
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dare, presenterade FISK-projektet i stort och berättade om syftet med inter-
vjustudien. Det var samtliga positivt inställda och villiga att förmedla ett 
informationsbrev21 som skulle vidarebefordras av förskolepersonalen till 
föräldrar som hade barn på förskolorna som var födda 1995. Jag kom över-
ens med föreståndarna om att jag skulle kontakta dem per telefon en vecka 
senare för att få svar på hur många föräldrar som var villiga att delta i inter-
vjustudien. Jag skrev även korta brev till varje föreståndare där jag tackade 
för deras vilja att samarbeta.

I och med FISK-projektets fokus på mekanismer och processer för social 
integrering och uteslutning fanns ett särskilt intresse av att komma i kontakt 
med föräldrar med utomnordiskt ursprung. Efter att det första försöket att 
komma i kontakt med föräldrar inte tillgodosåg detta intresse formulerades 
ytterligare ett informationsbrev i vilket detta intresse formulerades tydligt. 
Till slut hade jag fått kontakt med nitton föräldrar/föräldrapar som var intres-
serade av att delta i studien.   

Kontakten med föräldrarna förmedlades via förskolepersonal som vidare-
befordrade föräldrarnas medgivande tillsammans med namn och telefon-
nummer, varpå jag kontaktade föräldrarna för att boka tid och plats för inter-
vjuerna. Jag uppmuntrade till ytterligare frågor rörande projektet, studien 
eller själva intervjuförfarandet utöver den skriftliga information de redan fått 
och besvarade eventuella frågor efter bästa förmåga. Jag frågade dem även 
om de hade något emot att bli inspelade på band, vilken ingen av de nitton 
föräldrarna hade.

Alla intervjusamtal spelades in med hjälp av en minidisc-spelare med till-
hörande mikrofoner, myggor, som fästes på min och intervjupersonernas 
tröjor. Alla intervjuer utom ett av intervjusamtalen genomfördes i föräldrar-
nas hem. En intervju genomfördes på en förälders förfrågan i ett avskilt rum 
på Pedagogiska institutionen i Uppsala. De inspelade intervjusamtalen på-
gick mellan 35 till 74 minuter (se Tabell 1).  

Samtalande tematiska livsberättelseintervjuer 
När jag träffade föräldrarna bad jag dem berätta hur det gick till när de ord-
nade barnomsorg till sina barn, på liknande sätt som Adelswärd (1996) bad 

21 Syftet med informationsbreven var att ge en kortfattad men informativ beskrivning av syftet 
med studien och samtidigt poängtera att en eventuell medverkan var frivillig samt att garante-
ra konfidentialitet i publicerat material. Vidare informerade brevet om att det fanns tolkar att 
tillgå för de föräldrar som hellre talade ett annat språk än svenska. Information om bandin-
spelning av intervjuerna och möjlighet att avstå från detsamma samt intervjuernas längd (ca 1 
timma) presenterades också i samband med att valet av tid och plats för intervjuerna lämnades 
till föräldrarna. Brevet avslutades med en uppmaning till föräldrarna att tacka ja eller nej till 
erbjudandet om medverkan genom att kryssa i en av två svarsrutor och sedan lämna brevet till 
respektive föreståndare. Till brevet bifogades även en utförligare beskrivning av FISK-
projektet som helhet. 
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de jägare hon intervjuade berätta om när de sköt sin första älg.22 Jag var, 
liksom Mishler (1999), på jakt efter ”beginnings” (s. 23) en början på berät-
telsen om deras möten med och relationer till barnomsorg. Detta tillväga-
gångssätt kan ses som problematiskt i och med att skapar utrymme för ett 
konventionellt linjärt berättande om hur det började och hur det gick sen, ett 
berättande som följer en kronologisk ordning. Samtidigt kan min uppmaning 
till föräldrarna att berätta från början ses som ett sätt att hjälpa dem att 
komma igång trots frånvaron av färdigformulerade frågor. Det var viktigt för 
mig att förmedla en förståelse om att intervjusamtalet var fokuserat på för-
äldrarnas erfarenheter.  

De flesta vet vad en intervju är, vilket kan ses som ett tecken på att inter-
vjun har kommit att bli en kollektivt igenkännbar form. Detta innebär också 
att människor, när de blir ombedda att delta i en intervjuundersökning, har 
förväntningar på hur intervjusamtalen ska gå till. Mishler (1986) beskriver 
”the survey interview” (s. 27), eller den strukturerade intervjun, som ett do-
minerande paradigm inom samhällsvetenskaplig forskning. Denna typ av 
intervju där intervjupersonen besvarar de frågor som intervjuaren ställer kan 
också ses som en kulturellt igenkännbar kommunikationsform som fungerar 
som en referensram för människor som väljer att delta i intervjuundersök-
ningar. En referensram som formar deras förväntningar på hur intervjun ska 
gå till och därmed på vad som krävs av dem som intervjupersoner (jfr. Ba-
ruch, 1981). Flera föräldrar uttryckte en förväntan om att jag skulle ställa 
frågor som de skulle försöka besvara på bästa sätt. När jag istället bad dem 
berätta om hur de gick till väga när de sökte barnomsorg för sitt första barn 
fick jag frågor som; ”men ska jag inte ha nåt frågeformulär”, ”nej jag tyckte 
när jag läste det där (informationsbrevet) så tyckte jag att du har färdiga 
frågor va liksom som dom brukar göra ofta med intervjuer och grejer va så 
det är därför vi hade inte tänkt genom riktigt jag tänkte bara på det sättet”
eller ”jag trodde du skulle ha mer specifika frågor”. Dessa reaktioner kan 
förstås i relation till det Seidman (1998) skriver om att en uppmaning till 
berättande inte alltid upplevs som något positivt.  

The request seems to block people who may think they do not tell good sto-
ries or that story telling is something only other people do. (Seidman, 1998, s. 
72) 

När jag, istället för att komma med färdigformulerade frågor, bad föräld-
rarna berätta om sina erfarenheter av att möta och ordna barnomsorg för sina 

22 Däremot skiljer sig mitt och Adelswärds (1996) tillvägagångssätt åt i det att hon poängterar 
att hon uppmuntrade ett berättande i formen av sammanhängande monologer från intervjuper-
sonerna och därmed försökte undvika att störa berättande genom att ställa frågor. Detta för-
hållningssätt ligger inte i linje med ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade 
handlingar utifrån vilket intervjuaren ses som medberättare och inte bara som lyssnare (se 
Kapitel 3).   
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barn uppstod ibland en kort förvirring kring hur detta skulle gå till. En för-
virring jag oftast hanterade genom att ställa en konkretiserande fråga till 
exempel om hur föräldraledigheten sett ut eller om hur gamla barnen var när 
det började på familjedaghem eller i förskola. Jag blev också varse att föräld-
rarna hade förväntningar på mig som intervjuare utöver mitt agerande som 
frågeställare. Vid ett tillfälle när jag ringde på dörren hos Gunilla (se Tabell 
1) och hon öppnade var mitt utseende bland det första hon kommenterade. 
Hon uttryckte sin förvåning över att jag var ung och hade långt hår, vilket 
inte stämde överens med den person hon förväntat sig skulle komma hem till 
henne från universitetet och göra en intervju.  

Alla intervjusamtal kom i alla fall så småningom igång och kom att hand-
la om lika många olika möten med barnomsorg och andra barninstitutioner 
som antalet intervjuade föräldrar/föräldrapar. Moller Pedersen (2005) skriver 
om livsberättelseforskning som en särskild form av kvalitativ forskning som 
poängterar deltagarperspektivet och lägger vikt på tidsliga processer och 
skeenden samt de former dessa ges i berättelser. Jag har gjort fokuserade, 
”topical” eller tematiska livsberättelseintervjuer som till skillnad från 
”complete” eller heltäckande livsberättelseintervjuer fokuserat på en period 
eller särskilda aspekter i föräldrarnas liv (jfr. (Bertaux, 1981; Pérez Prieto, 
2000).23 Intervjuerna kan vidare beskrivas som samtalande genom att jag inte 
lämnat över berättandet till föräldrarna utan deltagit som både lyssnare och 
samtalspartner och därmed som medberättare.   

Intervjusamtalen kom sedan att förlöpa på olika sätt beroende på interak-
tionen mellan mig och föräldrarna. De inspelade intervjusamtalen kopierades 
över från minidiscar till kassettband som datummärktes och sedan lämnades 
till en person24 som anlitats inom ramen för FISK-projektet för att göra grov-
utskrifter av intervjuer. Utskrifterna återlämnades sparade på disketter vilka, 
tillsammans med ljudinspelningarna, utgjort underlag för mina vidare bear-
betningar och analyser.25 Jag har sedan arbetat med utskrifterna på olika sätt i 
olika sammanhang, vilket jag diskuterar längre fram i kapitlet.  

Under den tid jag arbetat med intervjumaterialet har jag på olika sätt av-
identifierat de personer, barninstitutioner och platser som omnämns i inter-
vjumaterialet. Jag har bland annat döpt medlemmar i samma familjer till 
namn som börjar på samma bokstav. Avidentifieringen kan beskrivas som en 
process som har pågått länge. Inför publiceringen av kapitlet ”Föräldrars 
möten med barnomsorg” (Karlsson, 2003) i en av projektets rapporter (Pérez 
Prieto, Sahlström & Melander, 2003), gjorde jag en omfattande avidentifie-

23 På samma sätt som Pérez Prieto (2000) skriver så är det inte möjligt att göra ”complete” 
eller heltäckande livsberättelseintervjuer med innebörden att skapa en fullständig berättelse 
om en människas hela liv.  
24 Den person som anlitats för att skriva ut intervjusamtal fick också skriva på ett avtal där 
denne förband sig att hantera intervjumaterialet med konfidentialitet.  
25 Minidiscarna, kassettbanden och disketterna med utskrifterna har förvarats i ett låst skåp på 
Pedagogiska institutionen under de perioder då jag inte arbetat med det.  
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ring av intervjupersonerna. Detta skedde genom att jag till exempel bytte 
kön på en del föräldrars barn och lade till eller drog ifrån på antalet barn i 
några familjer.  

När jag senare började arbeta med enskilda intervjuer på ett mer ingående 
sätt insåg jag att en alltför genomgripande avidentifiering ibland innebar 
alltför stora ingrepp i berättelserna. Detta har lett till att jag i avhandlingen 
gjort sådana avidentifieringar som inte stör berättelserna på ett genomgri-
pande sätt. Istället har jag gjort andra avidentifieringar, som till exempel att 
ändra benämning på intervjupersonernas utbildningsbakgrund och syssel-
sättning, dock med beaktande av att ändringarna inte förändrar den status 
och de sociala positioner som de rätta uppgifterna kan sägas bära med sig. 
Antalet barn har också ändrats i några fall då detta varit möjligt. Poängen 
med avidentifiering är att skydda intervjupersonernas integritet och att hålla 
de muntliga avtal om konfidentialitet som slöts inför varje intervju. 

Inte förrän jag började arbeta med intervjumaterialet utifrån det perspek-
tiv på livsberättelser som presenterats och diskuterats i föregående kapitel 
insåg jag till fullo det omöjliga i att hantera alla nitton intervjuer på ett rätt-
visande sätt i avhandlingsarbetet. I och med att jag publicerat olika typer av 
analyser av intervjuerna tidigare i olika sammanhang (Karlsson, 2003, 2004, 
2006, under tryckning) kände jag också en del intervjuer bättre än andra 
sedan tidigare. 

Tabell 1: Översikt över intervjumaterialet. 
Intervjupersoner Datum och 

tid
Plats Andra närva-

rande
Inspelningstid Antal sidor 

 utskrift            
Anneli 2000-11-13 köket 3 barn 58 min  37
Ferhan 2000-11-17 v-rummet 2 barn, flera 

vuxna
35 min 10 (ej redig.) 

Eila & Ernest 2000-11-20 v-rummet ingen 74 min 25 (halvt 
redig.) 

Bodil 2000-11-21 köket ingen 62 min  42
Ingrid 2000-11-21 köket ingen 74 min  54
Christina 2000-11-23 allrum 1 barn 74 min  57
Jenny  2000-11- 23 köket ingen 62 min  23
Lena 2000-11-25 köket 1 barn 52 min  23
Doris 2000-11-27 köket 1 spädbarn 53 min  36
Kaushik & Kiran 2000-11-27 v-rummet Ingen 72 min 21 (ej redig.) 
Gunilla 2000-11-28 köket 1 barn 54 min  36
Katarina & Kon-
rad 

2000-11-28 köket Ingen 70 min  47

Monika 2000-11-30 köket ingen 62 min  29
Nell 2000-12-01 köket ingen 40 min 12 (ej redig.) 
Helena 2000-12-06 köket ingen 53 min  36
Olivia 2000-12-06 köket ingen 57 min   22
Pernilla 2000-12-08 köket ingen 44 min  23
Rahim 2000-12-14 v-rummet ingen 50 min  26
Sonia 2000-12-19 ped.inst ingen 30 min 10 (ej redig.) 
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Ett formfokuserat urval av sex intervjusamtal 
Den innehållsmässiga variationen mellan intervjusamtalen blev stor genom 
att föräldrarna valde att fokusera på olika erfarenheter och händelser under 
intervjusamtalen.26 Olika sätt att ordna barnomsorg låg till grund för en första 
innehållsfokuserad kategorisering av intervjuerna (Karlsson, 2003). När jag 
sedan närmade mig intervjuerna för att se på dem som framföranden och 
konstruktioner av föräldraidentiteter i berättande och genom berättelser, med 
utgångspunkt i syftet med detta avhandlingsarbete, framträdde formrelatera-
de mönster.  

Under bearbetningen av intervjumaterialet framträdde en skillnad i hur 
föräldrarna berättade sina erfarenheter av och förväntningar på tidigare och 
framtida möten med och relationer till barninstitutioner. Skillnader i berät-
tande skapade villkor för vilka berättelser och därmed för vilka föräldraiden-
titeter som tog form. Kohler Riessman (1993) menar att den konventionella, 
och i lingvistisk bemärkelse fullständiga, berättelsen med en början, en intrig 
med inblandade protagonister och med en kulminerande och evaluerande 
avslutning inte alltid karaktäriserar intervjupersoners sätt att berätta om erfa-
renheter. Labov och Waletzkys (1967/1997) sex berättelseelement samman-
fattning, orientering, komplicerande handling, upplösning, värdering och 
återkoppling till nutiden kan, istället för att ses som en klar definition av vad 
som karaktäriserar en fullständig berättelse, användas för att kategorisera 
olika former av berättande (se Kapitel 3).  

En del intervjusamtal karaktäriseras av ett berättande om föräldrars speci-
fika och konkreta möten med och relationer till barninstitutioner och dess 
personal, som till exempel ett möte, en situation, en händelse eller en tidspe-
riod. Detta berättande karaktäriseras av återkommande orienteringar genom 
att det ofta dåtidsfokuserade berättade lokaliseras i tid och rum samt av mer 
eller mindre detaljerade beskrivningar av händelser som ges formen av intri-
ger med inblandade aktörer, intriger vars upplösning värderas på olika sätt 
och återkopplas till nutiden (jfr. Labov & Waletzky, 1967/1997). Det kon-
kretiserande berättandet ger det berättade jaget och andra aktörer röster i 
berättelserna, som till exempel ”jag gick”, ”förskolläraren sa”, ”läkaren be-
dömde”, ”hon uttryckte sig”, och så vidare. Att återge vad andra aktörer sagt 
kallas ibland för direkt anföring eller ”quoted speech” (Bauman, 1986, s. 66) 
och brukar användas av berättaren för att särskilt betona dramatiken i en viss 
händelse (jfr. Marander-Eklund, 2000). Vidare karaktäriseras detta berättan-
de av att händelseförlopp beskrivs i detalj och av att förälderns berättade jag 
framträder som tydligt skilt från det i intervjusamtalet berättande jaget. Ge-

26 Detta kan ses som en konsekvens av att göra öppna livsberättelseintervjuer då intervjuarens 
uppgift är att lyssna aktivt och genom bekräftande nickar, hummanden och uppföljande eller 
penetrerande frågor söka följa upp och konkretisera de spår och röster som framträder genom 
det intervjupersonerna berättar (Pérez Prieto, 2003).  
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nom det konkretiserande berättandet kan ofta vändpunkter i intervjuperso-
nernas liv eller en berättelses ”minor epiphany” (Denzin, 1989, s. 71) fram-
stå som tydliga (jfr. Mishler, 1999).  

En annan typ av berättande karaktäriseras av mer övergripande beskriv-
ningar av händelseförlopp i vilka föräldrarnas handlingar eller strategier i 
relation till olika barninstitutioner ligger i fokus. Detta berättande utmärker 
sig genom att det rör sig på en summerande eller sammanfattande nivå på 
bekostnad av situerande orienteringar och detaljerade redogörelser av hän-
delseförlopp (Labov & Waletzky, 1967/1997). Olika berättade aktörer, om 
de överhuvudtaget framträder i dessa berättelser, ges diffusa karaktärer och 
omnämns ofta i förbigående som representanter för en yrkesgrupp, som till 
exempel ”förskollärarna som arbetade där”, ”lärare är” och av att de aldrig 
eller sällan ges röster. Det är det berättande jaget som dominerar och lämnar 
mindre plats för det berättade jaget vilket kan ses som en konsekvens av 
berättandets summerande karaktär. De intervjusamtal som karaktäriseras av 
ett summerande berättande kan också beskrivas som nutids- och ibland fram-
tidsförankrade i och med att intervjupersonernas berättande jag framträder 
tydligare än de berättade jagen. 

Trots att de flesta intervjusamtal innehåller inslag av båda typerna av be-
rättande går det att skilja ut intervjusamtal som karaktäriseras av den ena 
eller den andra. Syftet med det formfokuserade urvalet av intervjusamtal var 
att minska ner antalet intervjusamtal till ett antal som möjliggör relativt in-
gående analyser och samtidigt få en variation av berättandeformer och där-
med av uttryck för föräldraidentiteter.  

Jag har valt att lyfta fram och analysera utdrag ur intervjusamtalen med 
Jenny, Katarina och Konrad, Bodil, Lena, Monica och Rahim i ett varsitt 
kapitel (Kapitel 5-10) för att synliggöra en så stor variation av uttryck för 
föräldraidentiteter som möjligt. Av dessa kan intervjusamtalen med Jenny 
ses som karaktäriserat av ett utpräglat konkretiserande berättande medan 
intervjusamtalet med Rahim domineras av ett summerande berättande. De 
övriga kan placeras mitt emellan dessa.  

Valet av intervjusamtal fick konsekvenser för urval av vilka delar som 
skulle lyftas fram inom ramen för respektive intervjusamtal. Detta urval 
gjordes med fokus på de möten med och relationer till barninstitutioner som 
ägnades mest uppmärksamhet under intervjusamtalen samt i syfte att syn-
liggöra en variation av uttryck för föräldraidentiteter inom ramen för samma 
intervjusamtal. I och med att syftet med intervjustudien var att studera för-
äldrars erfarenheter av att ordna och relatera till barnomsorg kom intervju-
samtalen att fokusera just detta, men många intervjusamtal kom att handla 
om möten med andra barninstitutioner som till exempel skola, barnavårds-
central och kommunkontor. Genom berättandet framträdde föräldrarna på 
olika sätt i relation till olika möten med olika barninstitutioner och personal-
kategorier i olika sammanhang (se Kapitel 3). En variation i uttryck för för-
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äldraidentiteter var målet för urval både mellan och inom de olika intervju-
samtalen.   

Nedan diskuteras betydelsen av intervjusamtalens situering i tid och rum 
samt av de socialt strukturerade relationerna mellan mig och de olika föräld-
rarna för vilka berättelser som tog form.  

Livsberättelseintervjuer som socialt situerade handlingar
Att se på livsberättelser som socialt situerade handlingar och identitetsfram-
föranden innebär att det inte går att skapa sig en förståelse för innehållet i 
berättelserna utan att ta hänsyn till hur de tagit form i samspel mellan inter-
vjuare och intervjuperson samt till inramningen av och de sociala villkoren 
för intervjusamtalen (se Kapitel 3).  

Intervjusituationen utgör det sociala sammanhang inom vilket berättande 
och därmed berättelser tar form. Syftet med livsberättelseintervjuer är att 
”komma åt” (Pérez Prieto, 2000, s. 11) människors sätt att genom berättelser 
skapa mening av erfarenheter och händelser i deras liv. Denna ansats ställer 
krav på intervjuarens sätt att agera under intervjusamtalet. Frågor som upp-
muntrar intervjupersonerna att berätta hur de agerat i särskilda situationer är 
att föredra framför frågor om varför de gjort som de gjort (jfr. Seidman, 
1998).   

Under en livsberättelseintervju är man minst två personer som samarbetar. 
En intervjuare som vill ta del av intervjupersonens erfarenheter och en eller 
flera intervjupersoner som berättar vad han/hon/de anser viktigt att berätta 
om och vad de tror att intervjuaren vill veta. Utifrån detta perspektiv på livs-
berättelser är intervjuaren både publik och medberättare (se Kapitel 3).  

Mishler (1986) beskriver en intervju som en dialogisk process, eller ”spe-
ech event”, genom vilken intervjuare och intervjuperson förhandlar om vad 
de ska tala om och hur samtalet ska gå till.  

Defining interviews as speech events or speech activities, as I do, marks the 
fundamental contrast between the standard antilinguistic, stimulus-response 
model and an alternative approach to interviewing as a discourse between 
speakers. (Mishler, 1986, s. 35-36) 

Intervjusamtalen med föräldrarna förlöpte på olika sätt och kan alla be-
skrivas som olika men ändå lika. Nedan diskuterar jag hur dessa likheter och 
olikheter kan förstås i relation till intervjusamtalens inramningar och till hur 
relationerna mellan mig och föräldrarna också kan ses som socialt strukture-
rade.
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Tid, plats och andra närvarande 
När jag kontaktade föräldrarna berättade jag för dem att intervjusamtalet 
kunde beräknas pågå i ungefär en timme, en tidsram som utnyttjades i olika 
stor utsträckning (se Tabell 1). Flera intervjusamtal avslutades genom att jag 
påpekade att vi talat i nästan en timme, vilket visar tidens betydelse som 
inramande och strukturerande intervjusamtalen. Hade jag avsatt en längre 
eller kortare tid för intervjuerna hade förutsättningarna och därmed samtalen 
till viss del blivit annorlunda.  

När jag anlände till föräldrarnas hem var det de som avgjorde var vi skul-
le sitta, vilket oftast var vid köksbordet (jfr. Persson, 1994). Det visade sig 
också att en avvikelse från detta mönster förekom i intervjuerna med män 
med invandrarbakgrund.  

Rahim (se Kapitel 10), Ferhan, en man från Kurdistan och Kaushik, en 
man från Indien var de enda män i FISK-studien som figurerade som huvud-
intervjupersoner (se Tabell 1). Alla andra var kvinnor, med undantag för 
Konrad som deltog under en del av intervjun med Katarina (se Kapitel 6) 
och Ernest som deltog i intervjun tillsammans med sin fru Eila. Detta kan ses 
som ett uttryck för att dessa tre män, i deras respektive familjer, tog på sig 
rollen som den förälder som möter och samtalar med offentliga personer som 
till exempel intervjuare, som familjernas representanter, vilket i sin tur säger 
något om svenska mödrars positioner som offentligt ansvariga för allt som 
har med barn att göra. Oavsett om orsakerna till att majoriteten av föräldrar 
med invandrarbakgrund som deltog i intervjustudien var män kan ges struk-
turella eller individuella förklaringar så är detta mönster tydligt. Ett annat 
lika påtagligt mönster, som skiljer dessa intervjuer från de övriga är att inter-
vjuerna med Rahim, Ferhan, Kaushik och den med Eila och Ernest tog plats i 
familjernas vardagsrum, medan de övriga genomfördes i köken. Detta tyder 
på två skilda sätt att förhålla sig till gäster och platser i det egna hemmet. 

Konsekvenserna av att intervjuerna genomfördes på olika platser i föräld-
rarnas hem måste förstås i relation till att jag som infödd svensk kvinna från 
arbetarklassmiljö fann mig bättre till rätta vid köksborden än i vardagsrum-
men. Under mitt liv har jag suttit vid många vänners och släktingars köks-
bord och fikat och pratat om ditt och datt (jfr Gullestad, 1984). Vardags-
rummet har i de sammanhang jag växt upp sällan nyttjats till vardagliga mö-
ten och samtal på samma sätt som köket. Vardagsrummen har istället fått 
tjäna som plats för att ta emot främmande, för middagsbjudningar eller andra 
mer högtidliga tillställningar som firande av högtider.  

De intervjusamtal som genomfördes i vardagsrum medförde problem med 
var minidisc-spelaren skulle placeras så att sladdarna mellan mikrofoner och 
spelare skulle räcka till, vilket inte var ett problem då ett köksbord fanns 
mellan mig och föräldrarna. Avstånden mellan soffor och bord är längre än 
det mellan köksstolar. Under intervjun med Rahim löstes problemet genom 
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att minidisc-spelaren placerades på ett hörnbord som stod mellan den soffa 
jag satt i och den fåtölj Rahim satt i.  

Mina erfarenheter av kök och vardagsrum och invandrarföräldrarnas be-
nägenhet att vilja bjuda på mer än bara kaffe bidrog till att jag upplevde des-
sa intervjusamtal som mer högtidligt inramade än de som genomfördes över 
en slät kopp kaffe vid köksbord. Det viktigaste var dock att föräldrarna fick 
möjlighet att själva avgöra vilken plats som passade bäst för intervjun.    

Vid sidan av tid och plats så blev betydelsen av andra närvarande uppen-
bar både under intervjusamtalen och i det efterföljande analysarbetet (se 
Tabell 1). Här behandlar jag de förutsättningar som rådde för de sex inter-
vjusamtal med Jenny, Katarina och Konrad, Bodil, Lena, Monika och Rahim 
som ligger till grund för analyserna i påföljande kapitel.  

Under intervjusamtalet med Lena var hennes dotter Lisa närvarande vid 
köksbordet från och till under hela intervjun, vilket kom att påverka samta-
let, de berättelser som tog form och därmed uttrycken för föräldraidentiteter. 
Detta visade sig bland annat genom att Lena ibland talade i vi-form och ge-
nom detta inkluderade Lisa i berättande och berättelser på ett sätt som inte 
skulle ha varit lika aktuellt om hon inte varit närvarande vid köksbordet. Lisa 
kom också att delta i samtalet från och till, vilket jag har hanterat i analysen i 
Kapitel åtta på så sätt att jag har markerat de ställen i intervjuutdragen där 
Lisas inlägg påverkat samtalet utan att skriva ut vad hon säger. Detta i och 
med att intervjustudien var fokuserad på föräldrarnas och inte barnens erfa-
renheter, vilket medför att tillvägagångssättet också grundas på ett etiskt 
ställningstagande. Lisas närvaro bidrog även till att jag vid ett tillfälle under 
mitt intervjusamtal med Lena påpekade att hon inte skulle känna sig tvungen 
att tala om en svår tid i Lisas liv när Lisa själv var närvarande (se Kapitel 8). 
Även om barnens röster inte lyfts fram och inkluderas i analyserna är det 
viktigt att visa fram att deras närvaro under intervjusamtalen skapade villkor 
för hur de förlöpte.    

Under intervjusamtalet med Katarina och Konrad var Konrad närvarande 
från och till vid köksbordet under den första delen av intervjun utan att delta 
i samtalet. Detta är en aspekt värd att ta hänsyn till i analyserna av hans se-
nare deltagande, vilket skedde med utgångspunkt i hans tidigare tyst lyss-
nande närvaro (se Kapitel 6). Intervjusamtalen med Bodil och Rahim 
genomfördes utan att någon annan fanns hemma. Under intervjuerna med 
Jenny och Monika fanns Jennys sambo Jan respektive Monikas man Martin 
samt de båda barnen i andra delar av deras lägenheter. Denna frånvarande 
närvaro påverkade inte intervjusamtalen på samma sätt och i samma ut-
sträckning som när barn satt med och lyssnade och ibland deltog i samtalen 
som till exempel Lisa under intervjun med Lena. Under intervjun med Kata-
rina och Konrad, vilken genomfördes en kväll, låg deras som Karl och sov i 
sitt rum.    

Den diskussion om betydelsen av olika publiker för berättande som förs i 
Kapitel 3 har här fokuserats på andra närvarande icke formella deltagare i 
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intervjusamtalen. Närvaron av andra familjemedlemmar har haft olika bety-
delser för intervjusamtalen och därmed för berättandet beroende på om de 
har varit närvarande och lyssnande och delvis deltagande (se Tabell 1) eller 
om de befunnit sig i ett annat rum och bara kommit in i köket för att dricka 
vatten eller ropat att de ska svara i en telefon som ringer.  

Tid, plats och andra närvarande kan ses som inramande och därmed struk-
turerande förutsättningar för intervjusamtal och berättande på ett sätt som 
kan begreppsliggöras som berättandets kontexter. På samma sätt som jag 
som intervjuare, utifrån ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade 
handlingar, synliggörs som samtalspartner och därmed medberättare så ut-
övar andra kontextuella faktorer påverkan på vilka berättelser som tar form.   

Intervjusamtal kan också ses som socialt strukturerade på olika sätt. Mina 
erfarenheter av att vara kvinna och mamma samt av att ha min dotter i för-
skola visade sig vara referensramar som kom till användning under intervju-
samtalen. Likaså min uppväxt i en arbetarklassmiljö med ett tidigt inträde på 
arbetsmarknaden och mitt senare inträde i universitetsstudier och forskarut-
bildning visade sig användbara då dessa erfarenheter gjorde det möjligt för 
mig att relatera till låg- och högutbildade föräldrar som bodde i både hyres-
lägenheter och villor. Seidman (1998) begreppsliggör detta som att en del 
intervjuare har ”a wider range of class versatility” (s. 87) genom erfarenheter 
av att vistas i olika sociala sammanhang och miljöer. Samtidigt som mina 
erfarenheter av att vistas i olika sociala sammanhang och miljöer kanske 
underlättande för mig att intervjua både arbetar- och medelklassmödrar så 
bidrog min brist på erfarenheter av att intervjua män med invandrarbakgrund 
inte till att dessa intervjuer blev sämre än andra, men annorlunda. Hur socia-
la attribut som kön, klass och etnicitet kan ses som skapandes olika villkor 
för intervjusamtal diskuteras nedan i huvudsak med fokus på de sex intervju-
samtal som analyseras i följande kapitel.   

Intervjuer som socialt strukturerade samtal 

The interviewing relationship is fraught with issues of power – who controls 
the direction of the interview, who controls the results, who benefits. (Seid-
man, 1998, s. 83)   

Under intervjusamtalen kom gemensamma erfarenheter till användning 
som referensramar i berättandet. Dessa referensramar kunde göras mer eller 
mindre explicita genom till exempel att de intervjuade föräldrarna berättade 
om erfarenheter av universitetsstudier vilket bekräftades av mig i positionen 
som representant för universitetsvärlden på ett sätt som visade att jag kunde 
relatera till det berättade. Det kunde också röra sig om mer implicita antyd-
ningar om till exempel mammors behov av att få vara för sig själva ibland. 
En antydning som kunde ta formen av en gemensam referensram genom ett 
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ömsesidigt och förstående skratt eller en tydlig bekräftelse på något halvt 
uttalat men av båda parterna igenkännbart.  

Det förekom också tillfällen då avsaknaden av gemensamma referensra-
mar blev uppenbar, till exempel genom mer eller mindre uppenbara missför-
stånd eller skämtanden som inte gick hem hos den andra parten. Detta kunde 
också yttra sig genom att jag återkopplade till något en förälder berättat tidi-
gare på ett sammanfattande sätt som inte godtogs och därmed omformulera-
des av densamma. Ett exempel på detta finns bland annat i Kapitel sex som 
innehåller analyserna av intervjusamtalet med Katarina och Konrad. Vid ett 
tillfälle erbjuder jag där en sammanfattande beskrivning av deras som Karl 
som uppenbart inte godtas och därmed omformuleras av dem.  

Förekomst eller brist på gemensamma referensramar kan delvis förstås 
som uttryck för vad Langellier (2001) begreppsliggör som delade eller olika 
sociala attribut i termer av kön, klass och etnicitet (s. 164). Att intervjua en 
svensk lågutbildad kvinna vid ett köksbord över en slät kopp kaffe upplev-
des, som jag nämnt ovan, som mer ”hemma” för mig än att intervjua en 
högutbildad man med invandrarbakgrund i ett vardagsrum över en lättare 
måltid.

Seidman (1998) skriver om hur intervjusamtal mellan män och kvinnor 
kan påverkas av sexistiska attityder och beteenden. De exempel han tar har 
dock sin utgångspunkt i ett antagande om kvinnors underordning och hand-
lar om hur män som intervjuar kvinnor kan vara för dominerande och hur 
kvinnor som intervjuar män kan ha svårt att behålla kontrollen över samtalet. 
Dessa exempel är viktiga att komplettera med en förståelse av hur könsstruk-
turer samverkar med klass och etnicitet (jfr. Brah & Phoenix, 2004). Ett in-
tervjusamtal mellan en högutbildad svenskfödd icke troende kvinna och en 
lågutbildad muslimsk man med invandrarbakgrund kan struktureras av 
maktordningar där könsstrukturer inte nödvändigtvis är överordnade.  

Under intervjusamtalen med föräldrar som emigrerat till Sverige i vuxen 
ålder var språket en strukturerande faktor (jfr. Seidman, 1998). Intervjusam-
talet med Ferhan (se Tabell 1) karaktäriseras av ständiga missförstånd och 
uppenbara svårigheter för oss båda att förstå den andre. Det faktum att ett 
antal släktingar och vänner satt med i vardagsrummet för att beskåda inter-
vjun gjorde inte stämningen mer avspänd för mig. Intervjusamtalet med Ra-
him (se Kapitel 10) begränsades inte till samma utsträckning av språkliga 
hinder då han talade svenska flytande på ett för mig begripligt sätt. Därmed 
inte sagt att språket fungerade som ett oproblematiskt kommunikativt verk-
tyg i vårt samtal. Under flera tillfällen sökte Rahim efter ord och benäm-
ningar på institutioner och personalkategorier som jag fyllde i åt honom för 
att få samtalet att flyta. Dessa mina ingrepp i Rahims berättande kan ses som 
ett uttryck för hur en redan ojämlik relation mellan intervjuare och intervju-
person görs än mindre jämlik genom att jag som intervjuare behärskar det 
språk Rahim som intervjuperson och invandrare är beroende av att försöka 
bemästra för att göra sig förstådd. Fördelar med att behärska det svenska 
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språket gavs också en framträdande roll i berättelserna om hans förväntning-
ar på och erfarenheter av barnomsorg och skola, vilket aktualiserar de ibland 
oproblematiserade länkarna mellan intervjusamtal, dess förutsättningar och 
de berättelser som tar form genom dem. Det jag och Rahim ändå delade var 
erfarenheter av universitetsstudier, vilka Rahim bedrivit både i sitt hemland 
och i Sverige.  

Erfarenheter av universitetsstudier aktualiserads också i intervjusamtalen 
med Katarina (se Kapitel 6), Bodil (se Kapitel 7) och Monika (se Kapitel 9). 
Denna gemensamma referensram fungerade som ett kulturellt verktyg i des-
sa intervjusamtal på samma sätt som erfarenheter av att växa upp i arbetar-
klassmiljöer i Uppsalaområdet utgjorde en implicit men betydelsefull 
gemensam referensram i intervjusamtalen med Lena (se Kapitel 8) och Jen-
ny (se Kapitel 5). Ett tydligt exempel på hur språkets betydelse inte bara 
aktualiserar frågor om etnicitet, utan också om social klass och ålder är mina 
erfarenheter av att samtalen med mer eller mindre jämnåriga svenskfödda 
kvinnor som växt upp i och ofta ännu levde i arbetarklassmiljöer flöt mer 
friktionsfritt än de övriga. Jag upplevde det som att vi talade samma språk, 
en upplevelse jag inte vet om Jenny och Lena delade. Denna känsla av ge-
menskap med dessa kvinnor kan också bottna i att jag kände mig mer utsatt 
och osäker i intervjusamtalen med äldre högutbildade kvinnor från svenska 
medelklassmiljöer som till viss del talade om andra saker på ett annat språk. 
Detta trots att jag vid tiden för intervjuundersökningen hade en magisterex-
amen i Pedagogik och var anställd som forskningsassistent i FISK-projektet. 
Vid den tiden dominerades min vänskapskrets utanför arbetet av kvinnor 
som aldrig läst på universitet eller högskola, vilket kan ha bidragit till att jag 
kände mig mer hemma i samtal med intervjupersoner som påminde mig om 
mina vänner.

Den klasstrukturerade språkförbistringen handlar inte om svårigheter att 
förstå det som sägs utan om igenkännbarhet. Det Lena berättade om sina 
erfarenheter av barnomsorg kunde jag känna igen och relatera till på ett an-
nat sätt än till det Bodil berättade om sina erfarenheter (se Kapitel 7 och 8). 
Skillnaderna är svåra att sätta fingret på men är trots detta betydelsefulla att 
lyfta fram som strukturerande intervjusamtalen.  

Under intervjusamtalet med Monika, som då var i fyrtioårsåldern medan 
jag var tjugonio, upplevde jag att hennes högre ålder och större erfarenhet av 
barnomsorg och skola spelade en stor roll för hur vårt intervjusamtal förlöpte 
(se Kapitel 9). Detta var något som jag även uppmärksammade i intervjuer 
med andra kvinnor som var äldre än jag. Seidman (1998) pekar också på att 
intervjupersoner kan känna motvilja mot att intervjuas av yngre personer om 
de också upplever att de placeras i en underordnad position i relation till 
denna intervjuare. I den grupp föräldrar jag intervjuade var åldersskillnader-
na inte så stora så att jag upplevde dem som begränsande i någon större ut-
sträckning.
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Att intervjua vänner
Jag kände Jenny sedan tidigare. Vi hade gått i samma skola i högstadiet och 
hade då samt efter skolans slut umgåtts som goda vänner från och till i peri-
oder. När sedan Jenny bildade familj och skaffade barn tidigare i livet än jag 
kom vi ifrån varandra lite grann, vilket medförde att jag vid intervjutillfället 
inte visste något om hennes erfarenheter av barnomsorg. Detta var ett tungt 
vägande skäl till att jag över huvud taget kontaktade henne. Ett annat skäl 
var att det visade sig svårare att få kontakt med föräldrar med barn födda 
1995 som var villiga att delta i intervjustudien än jag trott från början. I ef-
terhand har jag tänkt på att även om jag upplevde att Jenny ville delta i stu-
dien och verkade se det som både spännande och lite roligt så kan vår be-
kantskap ha medfört att hon kände sig tvungen att delta på ett sätt som hon 
kanske inte hade känt om hon tillfrågats av en för henne okänd person. Kon-
takten med Jenny togs således inte genom Näckrosens förskola, där hennes 
son Jens gick vid tiden för intervjun, utan genom att jag ringde upp henne 
och frågade henne direkt. Däremot fick hon, liksom de andra föräldrarna 
med barn födda 1995 på Näckrosens förskola brevet med den bifogade in-
formationen om intervjustudien och FISK-projektet av personalen.  

Seidman (1998) pekar på att en av farorna med att intervjua vänner är att 
en gemensam förståelse av det som intervjun handlar om kan komma att tas 
för given. Detta kan medföra att intervjuaren inte ifrågasätter antaganden 
eller ber om klargöranden kring händelser och erfarenheter som intervjuper-
sonen berättar om. I och med att jag inte kände till vilka erfarenheter Jenny 
haft av barnomsorg genomfördes vårt intervjusamtal under delvis liknande 
förutsättningar som de övriga. Däremot medförde vår bekantskap att det 
fanns ett förtroende oss emellan sedan tidigare. Jag skulle i detta samman-
hang vilja tillägga att en fara med intervjusamtal mellan vänner kan vara att 
intervjupersonen berättar sådant som hon eller han aldrig skulle ha berättat 
för en okänd intervjuare. Denna risk kan också ses som en fördel då det för-
troende som måste byggas från grunden i intervjusamtal mellan främlingar 
redan finns där från början. De berättelser som tog form under mitt intervju-
samtal med Jenny kom att handla om problemfyllda erfarenheter av möten 
med barnomsorg. Jenny delade med sig av erfarenheter på ett öppet och ute-
lämnande sätt som hon kanske inte skulle ha gjort om hon intervjuats av 
någon hon inte kände sedan tidigare. Samtidigt tillskriver jag henne förmå-
gan att under intervju själv avgöra vad hon ville berätta om och hur. Det 
konkretiserande berättade som kom att karaktärisera vårt intervjusamtal kan 
säkerligen till viss del ses som en konsekvens av vår bekantskap.  

Mitt eget agerande som intervjuare i samtalet med Jenny skilde sig från 
hur jag agerade i relation till de andra föräldrarna. Jenny är en av de vänner 
som växt upp i arbetarklassmiljöer som jag nämnde ovan, vilket medförde 
att vårt samtal fick en mer informell karaktär än de andra. Samtidigt medför-
de den ovana intervjusituationen med minidisc-spelare och mikrofoner att vi 
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möttes i ett för oss ovanligt sammanhang. Jenny frågade, liksom flera andra 
föräldrar, vad jag ville att hon skulle berätta och det tog en stund innan hon 
accepterade att det var hennes erfarenheter och inte mina frågor som skulle 
ligga i fokus för vårt samtal. Vi satt i hennes kök och vi drack kaffe, men 
vårt samtal var annorlunda än de vi haft tidigare, det var ett intervjusamtal. 
På detta sätt kan intervjun som kulturellt igenkännbar form ses som ett verk-
tyg med hjälp av vilket intervjuer mellan vänner inte blir som vilket samtal 
som helst. Intervjusituationen utgjorde en inramning som gjorde oss mer 
främmande för varandra än vi var och är i andra sammanhang.  

Mitt eget agerande under intervjusamtalet påverkades av vår bekantskap 
på det sättet att jag tog tydligt parti för Jennys sak samtidigt som jag också 
ifrågasatte det hon berättade på ett sätt som jag inte är säker på att jag gjorde 
med de andra föräldrarna. Bekräftanden av det som berättas under intervju-
samtal kan också beskrivas som ett sätt för intervjuaren att visa att hon eller 
han tar det intervjupersoner säger på allvar och försöker sätta sig in i hur de 
upplevt olika situationer och händelser (Heyman & Pérez Prieto, 1998). Det 
aktiva lyssnande som jag försökte praktisera under alla intervjusamtal kan ha 
fått en mer involverad prägel under intervjun med Jenny på grund av att vi 
kände varandra sedan tidigare. 

 På samma sätt som intervjupersoner ofta anstränger sig för att framstå 
som goda intervjupersoner (jfr. Baruch, 1981) ville jag vara en god intervju-
are. En ambition som yttrade sig genom mina ansträngningar att försöka 
förstå det föräldrarna berättade och genom hur jag ofta försökte släta över 
det jag upplevde som alltför starkt självklander. Jag var närvarande under 
intervjusamtalen på ett sätt som framgår av intervjuutdragen som analyseras 
i kapitel fem till tio. Det sätt på vilket intervjuutdragen presenteras och de 
principer som väglett utskriften av intervjusamtalen ska ses som konsekven-
ser av det perspektiv på livsberättelser som presenterats och diskuterats i 
Kapitel tre. I det följande redogör jag för mitt arbete med intervjumaterialet 
från transkribering till analyserna av uttryck för föräldraidentiteter utifrån 
olika perspektiv.

Analysarbetet mellan form, innehåll och kulturella 
verktyg
Här redogör jag för hur jag hanterat intervjumaterialet i olika skeden av ana-
lysarbetet. En utgångspunkt för detta arbete var att också min egen röst som 
intervjuare och medberättare skulle inkluderas och därmed behandlas på 
samma sätt som de medverkande föräldrarnas. Genom att visa fram hur be-
rättelserna om föräldrarnas möten med barninstitutioner tog form under in-
tervjusamtalen genom vårt mer eller mindre gemensamma berättande syn-
liggörs det problematiska i att benämna berättelserna som tillhörande de 
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enskilda föräldrarna. Istället framträder berättelserna som samkonstruktioner 
som tagit form genom det gemensamma berättandet om föräldrarnas erfa-
renheter (jfr. Mishler, 1999). Utifrån ett perspektiv på livsberättelser som 
socialt situerade handlingar blir det svårt att motivera ett utelämnande av det 
berättelsearbete intervjuaren gör och därmed hennes eller hans del i de berät-
telser som sedan lyfts fram i analyser. Med berättelsearbete menar jag att det 
inte räcker med att visa fram vilka frågor och kommentarer intervjuaren 
ställer och ger intervjupersonen, utan att också visa hur detta bidrar till for-
mandet av det berättade (se Kapitel 3).

Detta analysarbete kan delas upp i olika faser. Först handlar det om att 
transkribera intervjusamtalen, det vill säga att representera ljudinspelade 
samtal som text. Ett arbete som kräver att ett antal beslut fattas kring vilka 
principer som ska styra detta arbete. När detta arbete är klart måste beslut 
fattas kring hur intervjuutdragen ska inkluderas i avhandlingstexten för att 
göra empirin rättvisa och för att samtidigt underlätta för läsaren att följa ana-
lysen. Sist men inte minst handlar det om hur analysen av intervjuutdragen 
ska gå till väga och visas fram på ett för läsaren genomskinligt sätt.  

Från tal till text 
Att transkribering av ljudinspelade samtal i sig är en form av analys är idag 
en självklarhet för de flesta som arbetar med intervjuer. Men det är inte alltid 
en självklarhet att man som forskare synliggör vilka ställningstaganden och 
beslut som ligger bakom detta analysarbete. Som forskare måste man be-
stämma sig för om man till exempel ska skriva det som sägs i skriftspråk, det 
vill säga med korrekt stavade ord och så vidare, eller om man ska söka be-
hålla uttryck och uttal som skiljer det ena intervjusamtalet från det andra. Jag 
har valt en medelväg i denna fråga genom att behålla en del av intervjusam-
talens individuella karaktärer. Detta genom att transkribera talspråksformule-
ringar som är vanligt förekommande eller som om de ändrades skulle för-
ändra intervjusamtalens unika karaktärer alltför mycket. De vanliga och ofta 
förekommande ord jag valt att representera i talspråksform är ord som; dom 
(de, dem), nån (någon), nånting (någonting), nåt (något), sa (sade), sån (så-
dan), såna (sådana), sånt (sådant), vart (blev).  

Var gränsen går mellan tal- och skriftspråk är inte helt klar för mig, men 
dessa ord eller uttryck skulle, om de omvandlats till skriftspråk, ha förstört 
den samtalston som jag ändå ansåg vara viktig att till viss del bevara i inter-
vjuutdragen. Vanligt förekommande uttryck som däremot omvandlades till 
skriftspråksform var; det (de), jag (ja), och (å), var (va), är (e). Detta ställ-
ningstagande gjorde jag på grund av att uttrycken i talspråksform kunde 
försvåra läsningen av intervjuutdragen och att omvandlingen till skriftspråk 
inte skulle påverka flytet i de representerade samtalen på samma sätt som de 
tidigare nämna uttrycken. Skillnaden blir synlig genom tre exempel, där det 
första visar en mening helt i skriftspråk, den andra samma mening helt i tal-
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språk (som det låter) och den tredje visar meningen efter de principer jag valt 
att följa.

1. Jag sade någonting sådant
2. Ja sa nåt sånt 
3. Jag sa nåt sånt   

Det går förstås att göra på många olika sätt men detta är de sätt på vilket 
jag valt att representera intervjusamtalen i text. Jag har också valt att skriva 
ut ord som uttalas utan ändelsen –de (förutom sade) på grund av att detta 
visade sig underlätta läsningen. Ord som utskrivet på talspråk skulle ha sett 
ut så här: börja, rita, prata och fungera skrevs ut med ändelsen –de så att de 
istället representeras som började, ritade, pratade och fungerade. Detta beslut 
baserades på ett övervägande kring att bevarandet av talspråksformen inte 
tillförde något i intervjuutdragen som inte kunde avvaras. Ett exempel där 
den första meningen visar hur de icke redigerade verben skulle se ut och där 
den andra visar hur det blir när de outtalade ändelserna –de skrivs ut kan 
tydliggöra vad jag menar;  

1. Jag börja prata med henne när hon satt och rita 
2. Jag började prata med henne när hon satt och ritade 

En annan svår fråga handlade om huruvida jag skulle visa fram återkom-
mande unika uttryck hos de intervjuade föräldrarna. Svårigheterna handlade 
om att de genom dessa uttryck kan bli mer igenkännbara för en läsare som 
verkligen läser intervjuutdragen noga och känner någon av de medverkande 
föräldrarna. Risken för en ökad igenkännbarhet handlar om vikten av att 
bevara konfidentialiteten så långt som möjligt i behandlingen av materialet. 
Jag valde att inte ta bort några karaktäristiska uttryck hos föräldrarna för att 
jag inte ansåg att de var av den sorten att de skulle kunna vara helt unika. 
Detta beslut grundade sig också delvis på de överväganden jag gjorde kring 
representationen av mitt intervjusamtal med Rahim som har svenska som 
andra språk. Om jag hade omformulerat eller utelämnat för honom karaktä-
ristiska uttryck så hade tonen i vårt intervjusamtal helt tappats bort. Rahim 
säger vid flera tillfällen ”jamensan” vilket är hans sätt att säga ”jajamensan” 
som är ett vanligt förekommande svenskt uttryck för bekräftelse. Enligt min 
uppfattning finns det inget värde i att skriva detta uttryck på korrekt svenska. 
Jag lät därför hans sätt att tala svenska framträda efter samma principer som 
de andra föräldrarnas sätt att tala svenska. Det innebär att jag inte heller änd-
rat ordföljden i något av intervjuutdragen för att underlätta läsbarheten. Min 
uppfattning är att sådana ingrepp skulle få alltför stora konsekvenser för 
helheten på det sätt att samtalskaraktären skulle osynliggöras.  

En annan fråga handlar om huruvida bekräftande läten som hummanden 
ska inkluderas i utskriften tillsammans med skratt, betoningar, ändrade röst-
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lägen, överlappande tal, med mera. Jag har arbetat med intervjumaterialet (se 
Tabell 1) på olika sätt i olika perioder och sammanhang utan att göra repre-
sentationer av intervjumaterialet som gick utöver ett markerande av hum-
manden och skratt (Karlsson, 2003, 2004, 2006, under tryckning). I ett skede 
började jag lyssna igenom intervjusamtalen och markerade alla bekräftande 
hummanden med ”mm” och ”eh”, vilket synliggjorde rytmen i samtalen på 
ett sätt som underlättade läsandet och förståelsen av det sagda. Vilka inter-
vjusamtal jag redigerat på detta sätt framgår av Tabell 127. Detta arbete var 
mycket tidskrävande, men gav mig möjlighet att lära känna intervjumateria-
let ännu mer än tidigare då jag koncentrerat mig på att korrigera innehållet i 
de grovutskrifter jag hade att arbeta med från början.   

Först i den senare delen av avhandlingsarbetet, när det stod klart vilka in-
tervjuer jag skulle arbeta med i avhandlingen, beslutade jag mig för att göra 
en mer detaljerad transkription av de intervjuutdrag jag bestämt mig för att 
arbeta med. Att bestämma vilka principer som skulle styra representationen 
av intervjusamtalen var också fråga om en avvägning mellan syfte och läs-
barhet. För att intervjuutdragen inte skulle ta för stor plats och bli för frag-
mentariska beslutade jag att väva in de inlägg i samtalet som inte överskred 
tre ord i hakparenteser i det stycke som visar den andre partens tal. Här är ett 
exempel på hur detta kan se ut från ett utdrag ur mitt intervjusamtal med 
Jenny; 

Marie: ja men du frågade aldrig [J: nej jag frågade] personalen nej 
Jenny:  aldrig men men sen började jag liksom fråga dom om hon 

leker med nån [M: ja] jaa då sa dom dom sa alltid att allt var 
så bra [M: ja] och 

Jag har markerat vem som säger vad genom att skriva ut hela namnen i 
vänstermarginalen och initialerna i hakparenteserna. I vissa sammanhang har 
jag också lagt in kursiverade förtydliganden i parenteser i anslutning till 
hänvisningar till personer som inte namnges. I utdraget ovan skulle jag ha 
kunnat skriva (Jennifer) efter det sista ordet på andra raden för att förtydliga 
att Jenny talade om sin dotter.  

I och med att intervjuutdragen inkluderades i texten för att visa hur jag 
analyserat uttryck för föräldraidentiteter genom berättande och i berättelser 
var det väsentligt att synliggöra innehållet i relation till formen och tvärt om 
genom markeringar av pauser, omstarter utan pauser, betoningar och höjda 
röster samt av återgivningar av den egna och andras röster. Detta synliggjor-

27 I de redigerade utskrifterna som redovisas i Tabell 1 har alla uttryck som ”mm” och ”eh” 
givits en egen rad, vilket medfört att antalet sidor utskrift skiljer sig markant åt mellan redige-
rade och icke-redigerade utskrifter.  



76

de rytmen och tonen i samtalen på ett sätt som också underlättade läsningen 
av intervjuutdragen. Jag har arbetat med följande transkriptionsnyckel; 

Fetmarkerad text höjd röst och/eller betoning 
…  paus 2-5 sekunder 
… …  paus längre än 5 sekunder 
Kursiverad text återgivning av andras eller egna röster 
-   omstart eller byte av fokus utan paus 
(skrattar)  markering av skratt 
[X: xx]  inlägg i samtalet som inte överskrider tre ord 

Jag valde att inte visa överlappande eller samtidigt tal så som är vanligt 
inom samtalsanalytisk forskning. Detta beslut fattade jag efter ett övervä-
gande om att detta inte skulle tillföra analyserna något. Efter som jag arbetar 
med många intervjuutdrag för att synliggöra sammanhängande berättande 
skulle en sådan transkribering gör intervjuutdragen alltför omfattande och 
samtidigt svåra att läsa. Det är dock viktigt att komma ihåg att människor 
ofta ”pratar i munnen på varandra” och att detta är mer regel än undantag i 
de flesta samtal. När jag har lyssnat igenom intervjusamtalen och bearbetat 
intervjuutdragen har jag fått avgöra från gång till gång var ett bekräftande 
hummande eller kortare inlägg ska placeras in mellan den talande partens 
ord.

Samma utdrag ur intervjun med Jenny som visas ovan ser ut som följer 
efter att det transkriberats efter de principer som presenteras i transkriptions-
nyckeln.  

Marie: ja … men du frågade aldrig [J: nej jag frågade] personalen 
nej

Jenny:  aldrig … men - men sen började jag liksom fråga dom om 
hon leker med nån [M: ja] jaa då sa dom - dom sa alltid att 
allt var så bra [M: ja] … och … 

Samtalets rytm och dynamik blir synliggjort på ett sätt som visar hur det 
gemensamma berättandet gick till och därmed hur berättelserna om de olika 
föräldrarnas möten med barninstitutioner tog form. Detta sätt att representera 
intervjumaterialet i text gör det Mishler (1999) kallar sammansmältning av 
innehåll och form synligt på ett sätt som möjliggör en analys med fokus på 
båda dessa aspekter (se Kapitel 3). När jag sedan stod inför beslutet om hur 
dessa transkriberade intervjuutdrag skulle presenteras i den löpande texten 
och samtidigt analyseras var jag tvungen att fatta beslut som rörde mängden 
av och längden på utdragen, markering av borttagna delar, underlättande av 
läsbarhet och av möjligheten att följa analyserna mellan de olika utdragen, 
med mera. De beslut som fattades om detta växte fram genom att jag prova-
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de flera olika lösningar vars huvudsyfte var att visa fram mitt arbete med att 
synliggöra uttryck för föräldraidentiteter som tog form med hjälp av kultu-
rella tolkningsramar som tillförde en normativ strukturering av berättandet. 
Samtidigt var det av vikt att behålla ett fast grepp om de berättelser som jag 
såg som produkter av detta socialt situerade berättande. Det handlade helt 
enkelt om att synliggöra analyserna och samtidigt underlätta läsbarheten. 

Intervjuutdrag och berättelser
Urvalet av de delar av de sex intervjuerna som jag ville lyfta fram i analysen 
grundade sig först och främst på vad intervjusamtalen i störst utsträckning 
kretsat kring (se ovan). Med tanke på att intervjuernas fokus låg på föräld-
rarnas erfarenheter av att ordna och möta barnomsorg till sina barn kom vi 
att tala om det föräldrarna uppfattade och ville lyfta fram som betydelsefullt 
för dem. I detta sammanhang kan man tala om föräldrarnas berättelser i den 
bemärkelsen att det var deras erfarenheter som styrde samtalens riktningar 
(jfr. Kapitel 3).

I och med att jag kommit att bli välbekant med de olika intervjuerna un-
der de år jag arbetat med dem på olika sätt var jag också medveten om att en 
del intervjusamtal kretsade kring flera separata händelseförlopp medan andra 
var mer fokuserade kring en period eller ett händelseförlopp. Detta fick kon-
sekvenser för urvalet inom varje intervjusamtal. Intervjuerna med Jenny 
(Kapitel 5) och Bodil (Kapitel 7) dominerades av samtal om deras erfarenhe-
ter av att byta från en förskola till en annan, även om berättelserna som tog 
form i intervjun med Jenny fokuserar på orsakerna till förskolebytet och de 
som tog form i intervjun med Bodil fokuserar på sökandet efter en ny försko-
la. Intervjusamtalen med Katarina och Konrad (Kapitel 6), Lena (Kapitel 8), 
Monika (Kapitel 9) och Rahim (Kapitel 10) dominerade inte av samtal om 
erfarenheter av ett specifikt händelseförlopp utan kretsade kring flera olika 
separata sammanhang, situationer och händelser som alla handlar om deras 
möten med barninstitutioner. Trots detta gick det att utläsa återkommande 
och karaktäristiska drag i varje intervjusamtal som kunde ligga till grund för 
konstruktioner av vad Mishler (1999) kallar ”storylines”. Till exempel så 
kretsade alla berättelser som tog form i intervjusamtalet med Katarina och 
Konrad kring sonen Karl och hans vardag på förskolan och hans framtida 
skolstart, medan Rahims son Reza var nästan osynlig som person i de berät-
telser som tog form i vårt intervjusamtal som ändå kretsade kring förskola 
och skola. De berättelser som tog form under intervjusamtalet med Rahim 
kan beskrivas som de mest från varandra innehållsmässigt separerade berät-
telserna. Detta kan ses som orsakat av det summerande berättande som ka-
raktäriserade intervjusamtalet som helhet (se ovan). Vårt samtal rörde sig 
mellan olika händelser, sammanhang och situationer på ett sätt som skiljer 
sig markant från det konkretiserande berättandet om en specifik tidsperiod 
som dominerade intervjusamtalet med Jenny. De berättelser som tog form i 
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intervjusamtalen med Lena och Monika pendlade både mellan deras erfaren-
heter av att hantera förvärvsarbete och barnomsorg även om deras sätt att 
berätta om och ge betydelse till sina olika erfarenheter skiljer sig markant 
från varandra. Monika var till exempel mycket mer drivande i intervjusamta-
let än Lena och tar mycket mer talutrymme, vilket medförde att jag själv 
talade betydligt mindre under min intervju med Monika än under någon av 
de andra fem intervjuerna.  

 Varje intervjusamtal har givits ett eget kapitel utifrån motivet att syftet 
med analyserna är att synliggöra en så stor variation av uttryck för föräldra-
identiteter som möjligt och inte en jämförelse mellan de olika intervjusamta-
len. De berättelser om möten med barnomsorg och andra barninstitutioner 
som tog form under intervjusamtalen har jag valt att synliggöra genom av-
gränsningar av intervjusamtalens olika delar med hjälp av rubriksättning. 
Rubrikerna fyller den funktionen att de pekar mot berättelsernas innehäll och 
mot de uttryck för föräldraidentiteter som framträder genom dem. Kapitlens 
huvudrubriker syftar till att fånga den dynamik som karaktäriserar de olika 
och ibland sinsemellan motstridiga uttrycken för föräldraidentiteter som 
framträtt genom analyserna av de berättelser som tagit form inom ramen för 
respektive intervjusamtal.  

Intervjuutdragen har lyfts in så att de följer intervjusamtalets kronologi. 
Detta möjliggör en analys som är förankrad i intervjusamtalet som berättan-
de händelseförlopp. Detta tillvägagångssätt gör det också möjligt att syn-
liggöra återkopplingar till det tidigare sagda både från mig själv och föräld-
rarna i intervjusamtalen och i analyserna av dem. Jag valde också att numre-
ra utdragen för att göra återkopplingarna till tidigare utdrag enklare att följa 
för läsaren. Längden på varje utdrag har avgjorts med hänsyn till både inne-
håll och läsbarhet. Varje utdrag följs i texten av min analys av de olika ut-
tryck för föräldraidentiteter som framträder.    

En konsekvens av att jag lyfter in intervjuutdragen på ett sätt som följer 
intervjusamtalens kronologi var att jag var tvungen att ta bort delar av inter-
vjusamtalen som innehöll samtal som inte förde berättandet om föräldrarnas 
möten med barninstitutioner framåt. Jag tog också bort eventuella inlägg i 
samtalet av närvarande barn samt det som sades mellan familjemedlemmar 
under korta avbrott i intervjuerna, till exempel av att en telefon ringde. Detta 
har jag hanterat genom att lägga in en sammanfattning av det borttagna sam-
talet inom hakparenteser mellan utdragsnumreringen och själva intervjuut-
draget, vilket ser ut så här; [Borttaget: xx]. Sammanlagt har jag markerat 
fyrtio borttagna delar av intervjusamtalen i analyserna av de sex intervju-
samtalen. Det har inte varit en lätt uppgift att avgöra vilka delar som kunde 
tas bort förutom när det gällt samtal med barn, vilket blev aktuellt i analysen 
av intervjun med Lena då hennes dotter Lisa var närvarande till och från 
under hela samtalet. Jag har under arbetets gång vid flera tillfällen inkluderat 
delar av intervjusamtal som jag sedan markerat som borttaget och samman-
fattat. Det har varit en svår avvägning mellan vad utdragen tillfört analysen 
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och vad som av utrymmesskäl kunnat utelämnas. Vid ett fåtal tillfällen har 
stora delar av intervjusamtal tagits bort då de legat mellan samtal om föräld-
rars olika erfarenheter av barninstitutioner. Dessa delar av intervjusamtalen 
har då fokuserat på sådant som fallit utanför de forskningsfrågor som vägle-
der avhandlingsarbetet, vilka handlar om uttryck för föräldraidentiteter i 
berättelser om föräldrars möten med barninstitutioner.     

Analyser av uttryck för föräldraidentiteter 
Analysarbetet vars process och resultat presenteras i kapitlen fem till tio har 
genomförts med olika fokus på intervjumaterialet. Pamphilon (1999) har 
utarbetat en modell som synliggör olika typer av analyser av livsberättelser 
som bygger på en kameralinsmetafor, vilken pekar på vikten av att analysera 
livsberättelser utifrån olika perspektiv eller zoomar. Hennes zoom-metafor är 
uppbyggd kring tre perspektiv; mikro-, meso och makro-zoom. En mikro-
zoom riktar den analytiska blicken mot interaktionen mellan intervjuare och 
intervjuperson, något som är genomgående i analyserna av de sex intervju-
samtalen. En meso-zoom fokuserar på berättandet, teman och nyckelfraser 
medan en makro-zoom riktar bland annat blicken mot dominerande diskurser 
som används som normativt strukturerande verktyg i berättandet. Denna 
kameralinsmetafor är användbar som utgångspunkt för presentationen av 
analysarbetet som följer även om jag inte gör samma tydliga distinktion mel-
lan mikro- och meso-zoom som Pamphilon i och med jag hela tiden ser be-
rättandet (meso) som en del av interaktionen mellan mig och föräldrarna 
(mikro).  

I analysen av intervjuutdragen som representationer av det berättande som 
ägde rum under intervjusamtalen har jag gjort en analytisk distinktion mellan 
identitetsframträdanden i det nutids- och ibland framtidsförankrade berättan-
det och identitetskonstruktioner i det ofta dåtidsförankrade berättade (se 
Kapitel 3). Denna distinktion möjliggör ett synliggörande av en större varia-
tion av uttryck för föräldraidentiteter än om de identitetskonstruktioner som 
tagit form under intervjusamtalen endast relaterats till de berättande eller de 
berättade föräldrarna. Distinktionen skapar också utrymme för motstridiga 
uttryck för föräldraidentiteter genom att de identitetskonstruktioner som tar 
form i berättelserna i relation till konstruktioner av andra aktörer kan pro-
blematiseras i de nutidsförankrade identitetsframföranden föräldrarna gör i 
relation till mig som publik och medberättare.  

Ett exempel på hur denna analytiska distinktion används i en konkret ana-
lyssituation får fungera tydliggörande. Här följer ett utdrag ur intervjusamta-
let med Bodil där hon gör ett nutidsförankrat identitetsframförande om att 
hon i berättande stund ser att hon hade valt en annan förskola än Vildblom-
man om hon då haft något att jämföra med tidigare; 
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Bodil:  hade jag haft nånting att jämföra med innan [M: mm] så 
hade jag naturligtvis sett att Vildblomman inte var nånting då
heller [M: nej] 

Här ser man att en distinktion mellan identitetsframföranden i berättandet 
och identitetskonstruktioner i det berättade skapar en dynamik i de berättel-
ser som tar form. Den berättade Bodils val av förskola konstrueras av den 
berättande Bodil som ogenomtänkt men ändå begripligt med hänsyn till hen-
nes dåvarande brist på något annat att jämföra med.  

Ett annat ännu tydligare exempel på hur det kan göras skillnad mellan 
föräldrars berättade agerande med utgångspunkt i de berättande föräldrarnas 
kunskap och erfarenhet är hämtat från intervjun med Jenny; 

Jenny:  och sen tyckte [M: ja] då … nu efteråt så vet jag ju att dom 
gjorde ju ingenting för att hjälpa Jennifer att komma in [M: 
nej] med dom andra barnen [M: nej] … nu när jag har annat 
att jämföra med [M: ja]  

Här gör Jenny, liksom Bodil ovan, ett tydligt nutidsförankrat identitets-
framförande i termer av att hon i berättande stund ”vet” att ”dom”, persona-
len på Noaks förskola, inte gjorde rätt då.  

Ett tredje och sista exempel hämtat från intervjun med Katarina och Kon-
rad visar hur en berättelse om ett föräldramöte där en annan förälder ges röst 
mynnar ut i ett nutidsförankrat identitetsframförande genom vilket Katarina 
beskrivs som stark som person, det vill säga både då på föräldramötet och i 
intervjusamtalets nutid. 

Katarina:  eh … dom andra satt tyst [M: mm] förutom en pappa som sa 
är det bara hon som tycker så … [M: jaha] mm [M: vilket 
stöd (skrattar)] vilket (skrattar) - det - det var inte så jättekul
att höra … men jag har mina åsikter - jag är rätt så stark [M: 
mm] i mina åsikter så att jag [M: jo men det-] stod på mig 

Dessa tre exempel visar hur distinktionen mellan uttryck för föräldraiden-
titeter i berättande och berättelser kan synliggöra berättandets dynamik. La-
bovs och Waletzkys (1967/1997) berättelseelement som handlar om åter-
koppling av det berättade till nutiden, ”coda”, är användbar i detta samman-
hang genom att konstruktionerna av de berättade föräldrarna ofta, som i de 
två första utdragen ovan, ges innebörder i relation till den berättande nutiden.  

De tre intervjuutdragen ovan visar också att analyserna av uttryck för för-
äldraidentiteter är beroende av hur andra aktörer och barninstitutioner i be-
rättelserna framträder. I utdraget från intervjun med Bodil framträder ut-
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trycken för föräldraidentiteter i relation till en konstruktion av Vildblom-
mans förskola som dålig. Både den berättande och den berättade Jenny fram-
träder som besviken på ”dom”, personalen på Noaks förskola för att de inte 
hjälpte Jennifer som de borde ha gjort. De andra föräldrarna på föräldramötet 
som Katarina berättar om framträder som tysta förutom den pappa som indi-
rekt ifrågasatte en synpunkt Katarina framfört. Och i relation till konstruk-
tionerna av de andra föräldrarna framträder Katarina som stark i sina åsikter, 
ett uttryck för föräldraidentitet som också görs till ett nutidsförankrat identi-
tetsframförande i relation till mig som lyssnare. I utdraget från intervjun med 
Katarina och Konrad framgår det också tydligt hur jag deltar i samtalet på 
Katarinas villkor på det sätt att jag söker sätta mig in i den situation hon 
berättar om och därför kommer med min skrattande ironiska kommentar om 
det ”stöd” hon fick för sina synpunkter från de andra föräldrarna på mötet.  

Tillsammans med mer eller mindre direkta uttryck för föräldraidentiteter i 
berättande och berättelser i relation till konstruktioner av andra aktörer fram-
står pronomenet ”man” som en väl använd resurs i nutidsorienterade identi-
tetsframföranden. Linell (2005) beskriver pronomenet ”man” som ”en 
mycket användbar och flexibel språklig resurs som bland annat kan använ-
das för att ”generalisera”, ”normalisera” och ”anonymisera” olika uttalanden 
(s. 122). Uttrycket ”man som förälder” är ett vanligt identitetsframförande 
som får den berättande föräldern att framstå som tillhörande ett kollektiv 
föräldrar och därmed ge uttryck för åsikter som han eller hon delar med 
andra och som i och med detta inte kan ses som konstiga eller onormala. I 
och med att jag berättade för alla föräldrar att jag själv hade barn så kan de-
ras användande av pronomenet ”man” också ses som ett sätt att dra in mig i 
samtalet genom att inkludera mig i en generaliserande konstruktion av för-
äldrar som kollektiv (jfr. Langellier, 2001).   

 Analyserna i de kapitel som behandlar enskilda intervjusamtal pendlar 
således mellan fokus på samtalets dynamik, identitetsframträdanden i berät-
tandet och identitetskonstruktioner i relation till beskrivningar av andra aktö-
rer och barninstitutioner i berättelserna. Ytterligare en fokus i analyserna 
ligger på användandet av kulturella tolkningsramar som verktyg i berättan-
det. Kulturellt igenkännbara diskurser om föräldrar, barninstitutioner och 
olika personalkategorier som antingen bestrids eller används som mer eller 
mindre förgivet tagna sanningar om vad man som förälder kan eller borde 
göra eller kan förvänta sig av andra (se Kapitel 3). Dessa diskurser används 
av mig och föräldrarna i berättandet i syfte att göra det berättade accepterbart 
eller begripligt. Denna analys kan med Pamphilons (1999) kameralinsmeta-
for beskrivas i termer av en makrozoom. En analys av intervjumaterialet som 
bland annat fokuserar på användandet av dominerande diskurser i berättan-
det.

Ett exempel på hur denna form av analys kan se ut kan göras med ut-
gångspunkt i utdraget ur intervjun med Jenny ovan. Den konstruktion av 
förskolepersonalen på Noaks förskola som inte gjorde nåt för att hjälpa Jen-
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nifer kan ses som problematisk då den strider mot en dominerande diskurs 
om förskolepersonal som professionella och barnvänliga. En diskursiv kon-
struktion av förskolepersonal som framträder genom att deras agerande 
framstår som gåendes stick i stäv mot vad man kan förvänta sig av förskole-
personal, nämligen att de gör sitt bästa för att alla barn ska ha det bra på 
förskolan. Användandet av kulturella tolkningsramar som diskurser kan lik-
nas vid det berättelseelement Labov och Waletzky (1967/1997) benämner 
värdering, ”evaluation”, och som handlar om att de händelser som beskrivs i 
berättelsen värderas. Användandet av kulturella tolkningsramar som till ex-
empel diskurser gör detta värderande möjligt.  

Diskurser om förskolepersonal som professionella och barnvänliga är 
också synlig i annan forskning om relationer mellan föräldrar och barnom-
sorg, där den kan fungera som utgångspunkt eller som resultat. I dessa ana-
lyser relaterar jag alltså dessa diskurser, vilka används som verktyg i berät-
tandet genom vilket olika uttryck för föräldraidentiteter framträder, till annan 
forskning. Detta tillvägagångssätt bidrar till att kontextualisera uttrycken för 
föräldraidentiteter i sammanhang utanför den omedelbara intervjusituatio-
nen.

Sammanfattningsvis har jag med denna beskrivning och exemplifiering 
av analysarbetet velat visa läsaren hur jag arbetat med intervjuerna i de ana-
lyser som görs synliga i Kapitel fem till tio. I den avslutande diskussionen i 
Kapitel elva lämnar jag den intervjunära analysen och använder resultatet av 
densamma som avstamp för en analytisk diskussion kring hur de olika ut-
trycken för föräldraidentiteter kan bidra med en förståelse av relationer mel-
lan föräldrar och barninstitutioner som socialt och diskursivt strukturerade. 
Den avslutande diskussionen förs utifrån ett makro-zoom-perspektiv 
(Pamphilon, 1999) som gjorts möjligt att anlägga genom resultatet av de 
intervjunära analyserna i de föregående kapitlen.  

Sammanfattning
Att praktisera ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade hand-
lingar och identitetsframföranden medför ett synliggörande av forskaren som 
medberättare som går stick i stäv med en vetenskapstradition som vilar på 
antaganden om forskarens neutralitet, objektivitet och osynlighet i konstruk-
tionen av det empiriska materialet. I detta kapitel har jag presenterat och 
diskuterat genomförandet av intervjustudien, valet av de sex intervjuerna, 
hur de olika intervjusamtalen kan förstås som socialt strukturerade på olika 
sätt samt hur jag arbetat med analysen i olika steg och med fokus på olika 
former av uttryck för föräldraidentiteter. 

I de sex kapitel som följer presenteras analyser av utdrag ur intervjusam-
talen med Jenny, Katarina och Konrad, Bodil, Lena, Monika och Rahim.   
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5. Det obegripliga utanförskapet och 
skyldigheten att agera 

Jenny och Jan är båda tjugonio år. När jag gör intervjun med Jenny har hon 
och Jan två barn tillsammans, Jennifer sju och Jens fem år. Jennifer går i 
Näckrosens skola och Jens går i Näckrosens förskola. De bor i en hyreslä-
genhet i stadsdelen Nykullen i Uppsala. Jenny läser på KOMVUX och Jan 
arbetar som snickare.28

Det som utmärker villkoren för detta intervjusamtal är att jag och Jenny 
kände varandra sen tidigare (se Kapitel 4). Jag tog kontakt med Jenny i och 
med att jag visste att ett av hennes barn gick på Näckrosens förskola som då 
låg i den kommundel där FISK-projektet genomförde flera studier. Intervjun 
genomfördes i familjens hem vid köksbordet en eftermiddag då barnen fort-
farande var på förskolan och i skolan. Jan var hemma, men höll sig mest i 
vardagsrummet och deltog inte i intervjusamtalet. Jenny och jag har gått i 
samma grundskola de sista två åren i högstadiet och har genom åren sedan 
dess träffats och haft telefonkontakt med mer eller mindre regelbundenhet. 
Detta skapar förstås särskilda förutsättningar för intervjusamtalet, och kan 
ses som en av anledningarna till att hon valde att berätta det hon berättade 
(se Kapitel 4).

Jenny berättade för mig om sina erfarenheter av att ha barnen på Noaks 
förskola. Berättelser som handlar om Jennys osäkerhet inför förskolevärlden, 
Jennifers utanförskap i barngruppen, Jennys konflikter med personalen och 
slutligen om hur hon och Jan flyttade barnen till en annan förskola.  

Noak - en typisk förskola 
När Jennifer och Jens började i Noaks förskola bodde familjen i Grönlunda, 
ett mindre samhälle utanför Uppsala. Jenny arbetade då som lokalvårdare på 
en skola och Jan arbetade som snickare. Barnen hade varit hos en ”jättebra” 

28 Denna typ av presentation kan i relation till diskussionerna i föregående kapitel ses som 
kontraproduktiv då den bygger på ett antagande om att vedertagna sociala kategoriseringar av 
ålder och levnadsvillkor alltid har betydelse. Syftet med dessa korta presentationer av inter-
vjupersonerna är tudelad. För det första visar de föräldrarnas levnadsförhållanden och sociala 
positioner vid intervjutillfället, vilket har diskuterats i Kapitel 4 som betydelsefullt för interak-
tionen mellan dem och mig. För det andra är presentationen tänkt att fungera som en referens-
punkt som ökar förståelsen av innehållet i intervjusamtalen    
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dagbarnvårdare som sades upp av kommunen på grund av barnbrist29. Berät-
telserna om tiden på Noaks förskola börjar ta form under intervjusamtalets 
första minuter då vi talade om denna händelse.  

Utdrag 1
Marie: men hur gjorde ni då då när ni skulle … välja dagis … 
Jenny:  gud jag kommer inte ihåg
Marie: nej men du ser det är skitsvårt
Jenny:  nej men jag kommer [M: man har förträngt] inte [M: nej] ihåg 

om - om dom bara så här … gav oss en plats - jag tror att dom 
gjorde det [M: ja] jag tror inte vi var så här insatta i [M: nej] 
… fast vi liksom  

[Borttaget: klargörande av vilket år det var och hur gamla barnen var] 

Jenny:  jo två var han (Jens) när han [M: mm mm] och Jennifer var 
fyra [M: mm] mm 

Marie: och då fick ni plats på [J: Noak] ja [J: förskolan där] ja … 
Jenny:  och då hade Jennifer aldrig varit på … dagis  
Marie: nej … och då var hon fyra år  
Jenny:  då var hon fyra 
Marie: hur gick det då 
Jenny:  det gick väl inte så där jättebra 

Denna del i intervjusamtalet kan ses som banande väg för berättelserna 
om tiden på Noaks förskola. Jennys tvekande sätt att besvara min inledande 
fråga uttrycker en osäkerhet i relation till förskoleverksamhet som återkom-
mer flera gånger i samtalet som följer. Det kan också ses som ett uttryck för 
att hon inte minns i detalj hur det gick till när de fick platser på Noaks för-
skola, något jag också bekräftar. Vidare introduceras Jennifer som en bety-
delsefull person i sammanhanget. Hennes ovana med förskoleverksamhet 
beskrivs som betydelsefull för att det inte gick ”så där jättebra”. Berättelser-
na som tar form under samtalet som följer handlar om vad det var som inte 
gick ”så där jättebra” för Jennifer, och inte heller för Jenny.  

29 Uppsägningar av dagmammor är ett återkommande inslag i föräldrarnas berättelser om 
barnomsorg. Dessa gemensamma erfarenheter av nedskärningar av familjedaghem som barn-
omsorgsform för föräldrar i Uppsala med barn födda 1995 kan diskuteras i relation till det 
Pamphilon (1999) kallar ”kohort effekt” (cohort effect, s. 399-400; min övers.). Medan 
Pamphilon pekar på åldersrelaterade gemensamma sociohistoriska erfarenheter av till exem-
pel krig kan också mer lokalt situerade villkor för barnomsorg synliggöras i berättelserna med 
utgångspunkt i barnens ålder.  
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Jag fångar upp Jennys antydan om att det inte gick bra för Jennifer på No-
aks förskola.

Utdrag 2
Marie: vad var det som hände då då 
Jenny:  … eh … usch jag ve- 
Marie:  eller vad var det som- 
Jenny:  jag vet inte ja- jag har så här svårt för det där dagiset - jag 

fick så här … eller det är s- man ska inte säga så om det dagi-
set men … jag tyckte att det var som ett sånt där dagis som 
man … har hört att det var så här liksom … … men gud … 
nu ska vi måla nu ska alla barnen måla och nu ska alla bar-
nen vara ute på gården och så där var det (rösten görs ljusa-
re och tillgjord på ett ironiserande sätt)

Jennys svar på min fråga är tveksamt och känsloladdat på samma gång. 
Jenny inleder med att berätta att hon ”har svårt för” Noaks förskola. Detta 
nutidsförankrade identitetsframförande, genom vilket Jenny framträder som 
negativt inställd till förskolan, följs av en tvekan inför den egna kritiken.  
Jenny hejdar sig själv med att ”man ska inte säga så om det dagiset men …”, 
vilket kan förstås som att Jenny vill visa för mig att ”man”, föräldrar i all-
mänhet, inte borde kritisera förskolan öppet, men att hon ändå tänker göra 
det. Det kan också ses som en strategi för att involvera mig som publik i 
berättelsen, att dra mig närmare de erfarenheter hon berättar om (jfr. Langel-
lier, 2001, s. 153).  

Jennys ursäktande av vad hon tänker säga om Noaks förskola är ett ut-
tryck för osäkerhet inför direkt kritik av Noaks förskola och dess personal 
som är återkommande i berättelserna. Tveksamheten förvandlas här till ett 
konstaterande om att Noaks förskola var ”ett sånt där dagis”, det vill säga en 
viss typ av förskolor som Jenny ”hört” talas om. Denna stereotypiserande 
konstruktion av Noaks förskola följs av en lång paus, vilka inte är frekventa i 
vårt samtal, varefter Jenny förställer sin röst och ger mig en ironiserande bild 
av förskolan som en kollektivistisk och personalstyrd verksamhet där ”alla”
barnen slussas runt mellan olika aktiviteter.  

Detta röstbyte kan förstås på olika sätt. För det första fyller det, för Jenny, 
en förklarande funktion (jfr. Potter & Wetherell, 1987). Hon vill berätta för 
mig vad hon menar med ”ett sånt där dagis”. Genom att ta en förskoleperso-
nal-röst, vilket framgår genom att hon säger att ”nu ska vi måla nu ska alla 
barnen måla”, konstruerar hon också förskolepersonalen på förskolor som 
Noak som styrande grupper av barn, ”alla barnen”, mellan olika aktiviteter. 
Jennys sätt att ironisera kring typisk förskoleverksamhet bör förstås i relation 
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till att berättelserna om tiden på Noaks förskola handlar om hennes eget och 
Jennifers utanförskap.30

Mötet hos föreståndaren – underordning och social 
exkludering
Efter denna värdering av Noaks förskola som en förskola för alla andra än 
Jennifer och Jenny, men ändå som liknande andra förskolor börjar Jenny 
berätta om en specifik händelse från tiden då Jennifer och Jens började på 
förskolan. Berättelsen om då Jenny och andra ”nya mammor” gick på ett 
möte med förskolans föreståndare.  

Utdrag 3
Marie: mm … och då kände du liksom att  
Jenny:  nej så kände [M: det var] jag inte [M: nej] från [M: nej] från 

början … då skulle vi … första gången vi var där [M: mm] 
på inskolning och det … [M: mm] då fick vi träffa förestånda-
ren … och då fick vi alla nya mammor sätta i inne hos henne 
och så fick vi presentera oss och tala om vad vi jobbade med 
och då tyckte - att det var jättekonstigt - för att det tycker 
inte jag har - helt oviktigt vad … en människa jobbar med 
[M: mm] och så sa bara - alla jobbade på Akademiska utom 
jag - vi var inte så många [M: nej] … och då blev hon (före-
ståndaren) så här jättenervös och skojade till om det … ja
men det måste ju nån också va sa hon - ja men [M: nää] och 
jag kände mig så där jätte- [M: gud] och se- och sen - och sen 
blev det liksom … ja - ja jag tänkte gud vad är det här tänkte 
jag

Det här är en berättelse om förödmjukelse och upplevelser av underord-
ning. Jennys berättande är delvis stakande och kryddat med starka betoning-
ar och stundvis höjd röst, vilket kan ses som uttryck för att hon kämpar med 
att göra en obehaglig erfarenhet begriplig för mig och för sig själv (jfr. Koh-
ler Riessman, 1992). Det som framträder tydligast i berättelsen om detta 
möte är att Jenny upplevde det som obehaglig att behöva berätta att hon ar-

30 Denna inledning till berättelserna om tiden på Noaks förskola kan ses som ett abstract i 
Labov & Waletzkys (1967/1997) termer. En sammanfattande inledning genom vilken Noaks 
förskola och dess personal konstrueras i negativa termer och som pekar mot och ramar in de 
berättelser som skall komma (se Kapitel 3).   
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betade som lokalvårdare för föreståndaren och de andra mammorna. Man 
kan nästan se henne sitta på föreståndarens kontor tillsammans med några 
andra mammor och föreställa sig hennes känsla av obehag när föreståndaren 
frågar dem vad de arbetar med och hon upptäcker att hon i jämförelse med 
de andra har ett lågstatusyrke. Jennys arbete som lokalvårdare görs till ett 
problem just i relation till de andra mammornas arbeten på Akademiska 
sjukhuset. Jennys sätt att betona ”Akademiska” ger intryck av att det skulle 
vara särskilt fint och bra att arbeta där. 

Hon beskriver föreståndarens uppmaning till mammorna att presentera sig 
själva och vad de arbetade med som ”jättekonstigt” och ”helt oviktigt” och 
ger därmed uttryck för att möten mellan föräldrar och förskoleföreståndare 
borde handla om andra saker. I problematiseringen och ifrågasättandet av 
innehållet i mötet hos föreståndaren kan Jenny ses som knytandes an till en 
föräldramötes-diskurs. Ett sätt att tala om möten och samtal mellan föräldrar 
och förskolepersonal som inte innefattar förväntningar på att föräldrar ska 
berätta vad de arbetar med. En förväntan som kan förstås i relation till att 
möten och samtal mellan föräldrar och förskola/skola institutionaliserats (jfr. 
Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997; McLure & Walker, 2000; Gars, 
2002; Markström, 2005; Hofvendahl, 2006), det vill säga att innehåll i och 
former för dessa möten och samtal till viss del är förutsägbara.  

Den berättade Jenny konstrueras som utsatt och utpekad, som annorlunda 
än och socialt underordnad de andra mammorna. Här framträder en tydlig 
hänvisning till betydelsen av social status som varierande med sysselsätt-
ning. Jenny beskriver indirekt sig själv som underordnad de andra mammor-
na i status med sin hänvisning till att ”alla jobbade på Akademiska utom 
jag”. Att arbeta som lokalvårdare framträder här som ett sämre arbete än att 
arbeta på Akademiska. Jenny berättar att hennes upplevelser av underord-
ning och kränkning förstärktes genom föreståndarens sätt att skoja om hen-
nes arbete.

Jenny tar föreståndarens röst och återger hennes sätt att skämta om Jennys 
arbete på liknande sätt som hon tidigare förställde rösten för att beskriva 
förskolor (Utdrag 2). Skämtet beskrivs av Jenny som ett sätt för förestånda-
ren att hantera sin egen nervositet över att Jenny presenterade sig som lokal-
vårdare. Genom att konstruera föreståndarens skämt som ett uttryck för ner-
vositet undviker Jenny samtidigt en beskrivning av skämtet som en direkt 
förolämpning.  

Jag hade i intervjusituationen svårt att förstå varför föreståndaren skulle 
blir nervös av skillnaderna i sysselsättning hos mammorna och försökte reda 
ut vad Jenny menade genom att presentera en frågande tolkning av vad som 
kunde ha motiverat föreståndarens agerande.  
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Utdrag 4
Marie: mm … kände hon sig dum då för att [J: hon kä-] hon trodde
Jenny: jag vet inte om hon  
Marie: hon trodde att du kände dig dum [J: ja antagligen] för att du 

hade ett städjobb då då eller (skrattar)
Jenny:  ja och dom andra jobbade som sjuksköterskor på Akademis-

ka [M: jaha] ja jag vet inte … 
Marie: men det vart liksom obehaglig stämning då [J: ja jätteobehag-

ligt] 

Min rationaliserande tolkning av skämtet som ett uttryck för att förestån-
daren insett att hon försatt Jenny i en utsatt position ges ett ljummet motta-
gande av Jenny som fortsätter att uttrycka sitt oförstående inför det hela. Hon 
förtydligar att de andra mammorna arbetade som sjusköterskor, vilket ger en 
mer preciserad bild av hur arbeten på Akademiska sjukhuset kan ge högre 
status än arbeten som lokalvårdare. Utifrån Jennys perspektiv är sjuksköters-
keyrket ett yrke med högre social status än ett arbete som lokalvårdare. Be-
rättelsen om mötet hos föreståndaren kan ses som ett exempel på hur bety-
delser av social klass blir synlig genom människors berättelser om upplevel-
ser av underordning, en underordning som här är socialt situerad i berättel-
sen om mötet hos föreståndaren. Lareau (1993) citerar en mammas uttryck 
för upplevelser av underordning i relation till lärarna på barnens skola. 

Teachers intimidate me. They have always intimidated me. To me they are 
right up there [pointing to the sky] next to God and doctors. (Lareau, 1993, s. 
112)  

Detta uttryck för föräldraidentitet i termer av social underordning är till 
viss del jämförbar med hur den berättade Jenny konstrueras i berättelsen om 
mötet hos föreståndaren. Lareau och Horvat (1999) skriver om ”moments of 
exclusion” i svarta föräldrars möten med lärare och skolsystem i USA. Den-
na sociala exkludering ges innebörder i relation till elevernas möjligheter till 
skolframgång (jfr. Todd & Higgins, 1998). Berättelserna om Jennys upple-
velser av underordning och förödmjukelse kan ses som ett exempel på en 
socialt situerad social exkludering i relationer mellan föräldrar och förskole-
personal som inte är fokuserad på det egna barnets utveckling eller skol-
framgång. Till skillnad från studier av hur social klass strukturerar relationer 
mellan föräldrar, förskola och skola visar berättelsen om mötet hos förestån-
daren att social klass också kan ges innebörd i relationer mellan föräldrar.  

Ingen av de andra mammorna som deltog på mötet beskrivs eller ges röst 
i berättelsen. De framstår som statister som ges betydelse endast i egenskap 
av att de arbetade som sjuksköterskor på Akademiska, ett föräldrakollektiv 
som Jenny konstruerar sig som stående utanför. Föreståndaren beskrivs som 
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”jättenervös” samtidigt som Jenny ställer sig oförstående inför orsaken till 
denna reaktion. Berättelsen ger uttryck för att hennes upplevelser av utanför-
skap i relation till Noaks förskola inte bara handlade om hennes relation till 
förskolepersonalen, utan också om hennes relationer, eller som det ska visa 
sig, brist på relationer till de andra föräldrarna. 

Mitt sätt att försöka förstå och begripliggöra föreståndarens agerande är 
ett tydligt exempel på hur livsberättelser tar form genom ett gemensamt me-
ningsskapande i intervjusamtal (Mishler, 1999). Jag erbjuder Jenny en för-
klaring till föreståndarens skämt, en förklaring som hon inte väljer att enga-
gera sig i att utveckla ytterligare.     

Jennifers utanförskap – det (o)sociala förskolebarnet 
Mötet hos föreståndaren lämnades därhän och vårt samtal tog en annan rikt-
ning när jag frågade Jenny om hon, Jan och barnen besökte Noaks förskola 
innan barnen började där. Här återvänder Jenny till Jennifer som en huvud-
person i berättelserna om tiden på Noaks förskola.  

Utdrag 5
Marie:  ni var inte och hälsa på med ungarna … innan när ni fick 

platsen [J: jo en gång] ja hur var det då 
Jenny: jo men då var dom jättetrevliga [M: mm] fröknarna och det 

och [M: mm] dom var trevliga i början [M: mm] oj (Jenny
kom åt micken) … ja och sen … men - och Jennifer var ju jät-
teblyg - hon har ju alltid varit jätteblyg [M: mm] ingen så här 
jätteframåt [M: nej] … och … men hon fick aldrig några 
kompisar där … [M: nej] … och … 

Marie:  hur märkte du - hur visste du att hon aldrig fick kompisar 
Jenny:  hon pratade aldrig om några kompisar … eller hon pratade

aldrig om några [M: nej] och …  
Marie:  vad s- … vad pratade hon om då när [J: ingenting] nej  
Jenny: hon var jämt … ganska depp- eller hon sa inte så mycket 

Jenny besvarar min fråga om hur deras besök på förskolan var genom att 
konstruera förskolepersonalen som jättetrevliga ”i början”, ett uttalande som 
utlovar framtida berättelser om senare tillfällen när de inte var trevliga. Istäl-
let för att berätta mer om deras första besök på förskolan börjar Jenny berätta 
om Jennifers utanförskap. Jennifer konstrueras som en blyg, inbunden och 
tyst flicka som aldrig fick några kompisar på Noaks förskola.  

Det som i en kultur är möjligt att peka på som avvikande eller utmärkande 
för barns egenskaper och agerande måste förstås i relation till vilket ageran-
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de som outtalat tas förgivet eller uttalat förväntas och premieras. Jennys sätt 
att introducera berättelsen om Jennifers utanförskap antyder att en mer ut-
åtriktad Jennifer skulle ha fått kompisar på förskolan. Man kan se det som att 
Jenny indirekt tillskriver Jennifer ett ansvar över detta utanförskap genom 
hennes sätt att vara. Av Jennys sätt att beskriva Jennifer framgår det också 
att hennes tystnad och inbundenhet yttrade sig hemma där hon beskrivs som 
ganska ”depp-” (deppig) och tyst.  

Det som beskrivs som problematiskt med Jennifers sätt att vara och hen-
nes utanförskap i relation till de andra barnen på förskolan kan förstås i rela-
tion till en diskurs om barn som sociala aktörer (Mayall, 1994, 2002; James, 
Jenks & Prout, 1998; Edwards, 2002). Ett sätt att se på barn och barndom 
som i en förskolekontext riktar ljuset mot barns sociala relationer som bety-
delsefulla (jfr. Dencik, 1988; Ivarsson, 2003). Jenny konstrueras som osocial 
på ett sätt som bryter mot en diskurs om förskolebarnet som kompetent att 
hantera sociala relationer till andra barn därmed som både skapare och for-
mad av dessa relationer (Persson, 1994; Gars, 2002; Markström, 2005).  

De berättelser som tar form i det fortsatta samtalet visar dock att förskole-
personalens agerande i olika situationer och sammanhang tillskrivs en lika 
stor betydelse för hur Jennifers utanförskap kom att påverka hennes vistelse i 
Noaks förskola som hennes tystnad och inbundenhet.   

Utdrag 6
Marie:  nej … men du märkte att det var nånting som inte stämde - 

hade hon 
Jenny:  det kändes så här obehagligt [M: mm] jag vet inte ibland kan 

man kanske känna så [M: ja] men det kändes som om det var 
nånting som inte var rätt … och sen - ofta när jag kom och 
hämtade henne - om jag kom och hämtade henne … hon var 
fyra år då [M: mm] … och eftersom jag inte hade haft dagis 
förut så visste ju inte jag deras rutiner [M: nej] nä- när barn 
ska sova - ja men jag tyckte det var konstigt - för ibland när 
jag kom och hämtade henne då var fyraåringarna ute på går-
den och Jens låg - eller Jennifer låg och sov middag med ett 
och tvååringarna [M: jaha] varför låg hon inne och sov med 
dom [M: ja]  och dom stora barnen var …  

Liksom i det första intervjuutdraget konstruerar Jenny sitt berättade jag 
som en förskolenovis. På samma sätt som hon och Jan inte var så ”insatta i” 
förskolefrågor när de skulle flytta barnen från dagbarnvårdaren till en för-
skola (Utdrag 1) pekar Jenny här på sin okunskap om förskolerutiner när det 
gäller sovtider för barnen. Liksom föräldrarna i Baruchs (1981) studie 
beskrev sjukvården som en annorlunda värld kan Jenny sägas beskriva för-
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skolan som en annorlunda och för henne obekant värld (jfr. Richt, 1992).   
Att Jennifer sov med de mindre barnen medan de andra fyraåringarna var ute 
och lekta beskrivs som ett uttryck för att något inte stod rätt till på förskolan. 
Ett exempel på det som av Jenny beskrivs som ”obehagligt”. Det som inte 
var ”rätt” med att Jennifer sov tillsammans med de mindre barnen kan för-
stås som ett uttryck för att Jenny förväntat sig att Jennifer skulle göra samma 
saker som de andra fyraåringarna på förskolan, vilket hon också gör relevant 
genom att påpeka att de var ute på gården medan Jennifer låg inne med de 
yngre barnen. Jennys reaktion mot detta kan förstås i relation till en förvän-
tan om att förskoleverksamhet är och bör vara åldersstrukturerad (jfr. Mark-
ström, 2005). I relation till denna förväntan konstrueras personalens hanter-
ing av Jennifer som problematiskt i och med att de separerade Jenny från de 
andra fyraåringarna och därmed gjorde henne annorlunda och avvikande.  

Samtalet fortskrider genom att jag undrar om hon frågade personalen om 
orsaken till detta.

Utdrag 7
Marie: på - frågade du då då eller … 
Jenny:  nej men så tänkte jag så här hon gick ju upp tidigt så hon 

kanske var trött då 
Marie: ja … men du frågade aldrig [J: nej jag frågade] personalen 

nej
Jenny:  aldrig … men - men sen började jag liksom fråga dom om 

hon leker med nån [M: ja] jaa då sa dom - dom sa alltid att 
allt var så bra [M: ja] … och … 

Min upprepade undran om hon frågade personalen varför Jennifer låg och 
sov med småbarnen kan ses som ett uttryck för att detta vore ett naturligt 
agerande. Jenny svarar kort nekande på min fråga och berättar istället hur 
hon då sökte förklaringar för detta i att Jennifer gick upp så tidigt på morgo-
nen. Återigen görs Jennifers utanförskap i relation till de andra barnen på 
förskolan relevant. Jenny berättar att hon frågade personalen om Jennifer 
lekte med andra barn och tar sedan personalens röst för att visa för mig hur 
de försäkrade henne om att allt var så bra, vilket enligt Jenny inte stämde. 
Denna form av försäkranden från personalen beskrivs som återkommande 
och Jenny gör här en indirekt antydan om att de inte såg eller ville se Jenni-
fers utanförskap samtidigt som de behandlade henne annorlunda än de andra 
fyraåringarna genom att låta henne sova middag med småbarnen.  

Min återkommande fråga om Jenny konfronterade personalen kan ses 
som något som kunde förväntas av föräldrar i hennes situation, något hon 
borde ha gjort men inte gjorde. Jenny bemöter min undran genom att berätta 
att hon faktiskt närmade sig personalen angående Jennifers situation på för-
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skolan, men då rörande hennes utanförskap i relation till de andra barnen. 
Jennys sätt att betona ordet ”fråga” kan ses som ett uttryck för att hon fak-
tiskt agerade så som det kan förväntas av en undrande och oroad förälder.31

Jag leder samtalet i en lite annan riktning genom att fråga om Jens situa-
tion på förskolan, vilken Jenny beskriver som oproblematisk. Sedan återför 
jag samtalet till Jennifers utanförskap och till Jennys sätt att hantera situatio-
nen.

Utdrag 8
[Borttaget: samtal om Jens situation på förskolan] 

Marie:  nej men hu- hur gi- hur - eh försökte du prata med Jennifer 
då eller 

Jenny:  ja det gjorde vi ju  
Marie:  ja … en fyraåring får man ju inte så mycket ur 
Jenny:  men det är inte så lätt för att hon är ganska - hon var himla 

inbunden
Marie:  mm … hon var - var hon annorlunda så länge hon var hos 

dagmamman
Jenny:  då var hon glad 
Marie:  mm … men vad tror [J: då lekt-] du det berodde på [J: jag vet

inte] att hon - att det blev så då 
Jenny:  det blev - jag tror att det berodde på att hon var … att dom 

barnen som gick där hade gått där länge och var … många - 
det var så här - många föräldrar var kompisar med varandra 
så att dom större barnen var hemma och lekte - men vi var ju 
nyinflyttade också [M: mm] och dom barnen lekte med var-
andra och så kom Jennifer och hon var himla tyst och

Marie:  mm … jo att hon kom utanför [J: hon kom utanför] för att hon 
kom in så sent 

Jenny berättar att hennes och Jans försök att prata med Jennifer inte gick 
så bra på grund av hennes tystnad och inbundenhet. Jag bekräftar detta ge-
nom att göra Jennifers dåvarande ålder relevant som ett hinder.  

31 Dessa mina återkommande frågor om Jenny frågat eller pratat med personalen kan förstås i 
relation till ett ifrågasättande av diskursen om föräldrar som amatörer. Ett ifrågasättande 
föräldraskap som i annan forskning har beskrivits som bl a karaktäriserande relationer mellan 
medelklassföräldrar och skola (se t. ex. Lareau, 1993; Todd & Higgins, 1998). Dessa frågor 
skapar i vilket fall som helst förväntningar om ett ifrågasättande och därmed handlingsinriktat 
föräldraskap som Jenny i vårt fortsatta samtal knyter an till på ett sätt som pekar mot att hon 
uppfattar det som ett riktigt och rätt agerande.  
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Sedan söker jag förklaringar till problemet med Jennifers utanförskap ge-
nom min fråga om hon var likadan hos dagbarnvårdaren. En förklaring som 
Jenny knyter an till genom att beskriva Jennifer som glad vid den tiden. Hon 
börjar sedan säga något om att Jennifer då lekte, ”då lekt-”, med andra barn 
men avbryts av mig som tydligt följer Jennys linje genom att lokalisera pro-
blemet till Noaks förskola och ställer en fråga som, med tanke på hur jag 
betonar ordet ”berodde”, kräver ett mer konkretiserande svar av Jenny.  

Här förklarar Jenny Jennifers utanförskap som, vid sidan av Jennifers 
tysthet och personalens agerande, en konsekvens av att de andra barnen och 
deras föräldrar kände varandra sedan länge och umgicks även utanför för-
skolan medan Jennifers familj då var relativt nyinflyttade i Grönlunda. Här 
konstrueras också den berättade Jenny som stående utanför de andra föräld-
rarnas gemenskap på ett annorlunda sätt än i berättelsen om mötet hos före-
ståndaren (Utdrag 3 och 4). Utanförskapet som då tog form genom att den 
berättade Jenny konstruerades som socialt underordnad de andra föräldrarna 
ges här betydelse i relation till de andra föräldrarnas gemenskap utanför för-
skolan. Vid sidan av familjen kan betydelsen av kollektiv som informella 
föräldranätverk och mer formellt organiserade föräldraorganisationer skapa 
villkor för enskilda föräldrars relationer till förskola, skola och andra barnin-
stitutioner (jfr. Vincent, 1997; Bager-Charleson, 2003; Åkerström, 2004).32

Den glada och lekande Jennifer som gått hos dagbarnvårdaren förvandla-
des till en inbunden och tyst flicka i mötet med de andra barnen på Noaks 
förskola, vilka kände varandra sedan tidigare. Så kan berättelsen om Jenni-
fers utanförskap delvis förstås samtidigt som Jenny stundvis beskriver Jenni-
fers tysthet som ett karaktärsdrag (Utdrag 5) vilket både orsakade och orsa-
kades eller förstärktes av att hon inte fick några kompisar på förskolan. 

Intervjusamtalet fortskrider genom att Jenny gör en nutidsförankrad kri-
tisk bedömning av förskolepersonalens agerande.  

Utdrag 9
Jenny:  och sen tyckte [M: ja] då … nu efteråt så vet jag ju att dom 

gjorde ju ingenting för att hjälpa Jennifer att komma in [M: 
nej] med dom andra barnen [M: nej] … nu när jag har annat 
att jämföra med [M: ja]  

Här är ett tydligt identitetsframförande från den berättande Jenny som sä-
ger att hon idag ”vet” att förskolepersonalen inte gjorde något för att avhjäl-

32 Det kan handla om att finna stöd och dela erfarenheter med andra i liknande situationer som 
den man själv befinner sig i, till exempel om man har ett handikappat barn (Åkerström, 2004). 
Det kan också vara ett sätt för föräldrar till barn i förskola och skola att i grupp ”exercise 
voice” (Vincent, 1997, s. 274), det vill säga att försöka förändra en otillfredsställande situa-
tion på förskolan eller skolan istället för att visa sitt missnöje genom att ta sina barn därifrån.   
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pa Jennifers utanförskap. Detta kan ses som en form av teoretiserande (Ro-
senthal, 1993; Pamphilon, 1999), eller coda (Labov & Waletzky, 
1967/1997), genom vilket den berättade Jennys och förskolepersonalens 
agerande granskas genom nutidens och den berättande Jennys ögon. Den 
berättande Jenny har sedan dess fått ”annat att jämföra med” och kan idag se 
på tiden på Noaks förskola med andra ögon än hon gjorde då. I och med 
detta konstaterande framträder den berättade Jenny som oerfaren och därmed 
oskyldigt ovetande vilket kan ses som ett anspråk på att hennes agerande till 
skillnad från personalens ändå var moraliskt försvarbart i relation till de då 
rådande omständigheterna. Jenny ser idag förskolepersonalen som ansvariga 
för Jennifers situation. 

Sedan återgår Jenny till tiden på Noaks förskola och berättar om hur till-
varon på förskolan förvärrades.    

Taskig förskolepersonal – en (o)trolig berättelse 
I den här fasen av intervjusamtalet tar hon ett tydligare kommando i berät-
tandet än tidigare genom att ta större talutrymme. En förändring är också 
märkbar i hur hon beskriver relationen mellan henne och förskolepersonalen. 
De berättelser som framträder här karaktäriseras av att Jenny framträder som 
tydligt motarbetad av personalen.  

Utdrag 10
Jenny: … nej men sen blev det liksom värre och värre - sen … och 

sen började dom väl liksom … hi- ja hitta på att hon hade ut-
slag och hon var allergisk och - så sa jag emot och

Marie: men sa dom att hon hade fast hon inte hade 
Jenny:  hon - hon fick prickar av yoghurt [M: mm] hon fick prickar 

av … men det kan dom ju få [M: mm] … och så sa jag det är 
nog inte så farligt sa jag - men dom tjatade och tjatade [M: 
mm] att hon skulle ha - att jag skulle beställa läkartid - så 
gjorde jag det [M: mm] och läkaren sa att det var inget fa- 
hon sa precis som jag hade sagt [M: mm] och då vart dom 
skitförbannade på mig och sa att hon - att hon hade fått ut-
slag av lingonsylt också - som hon aldrig hade fått … dom 
satte upp lappar så här på … Jennifer har inte haft någon 
mössa idag - så låg mössan i lådan - nej men [M: ja ja] så 
där - och så kom dom och sa … det här var tre stycken då 
[M: mm] det var inte alla fröknar där … så kom dom och sa 
till mig nån av dom har hosta … hur ska jag kunna veta vem 
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som har hosta [M: nån av dom] ja nån av dom har hosta - och 
så sa dom till mig … att … ja det var nån av dom som hade 
hosta - då sa en fröken till mig att dom hade inte heller råd att 
va - att bli sjuka … att man kunde inte ta dit liksom … ett 
sjukt barn så att - som smittade dom så att dom …

Berättelsen om personalens agerande rörande misstänkta allergier, lappar 
om mössor, otydliga anmärkningar om hostande barn och påpekande om att 
lämna sjuka barn på förskolan kan i jämförelse med den tidigare delen av 
intervjusamtalet liknas vid ett vulkanutbrott. Den ena incidenten efter den 
andra visar en bild av en eskalerande konflikt mellan tre av personalen och 
Jenny. Jennys sätt att berätta om dessa händelser och om personalens sätt att 
bemöta henne kryddas av starka uttryck som ”hitta på”, ”skitförbannad”,
och ”tjata”. Uttryck som gör berättelsen ännu mer känsloladdad och levande 
än den om mötet hos föreståndaren (Utdrag 3 och 4). 

Den berättade Jenny framträder som mer aktiv i relation till personalen än 
tidigare i det att hon sade ”emot” dem angående allergierna och sedan fick 
sin tvekan inför de eventuella allergierna bekräftade hos läkaren. Det faktum 
att Jenny poängterar att hon sade emot personalen kan förstås som ett sätt för 
Jenny att visa för mig att hon konfronterade personalen i och med att jag 
tidigare ställt frågor om detta (Utdrag 7).  

Personalen, de tre utpekade, konstrueras som uttalat fientliga på ett sätt 
som de inte gjorts tidigare under samtalet där det allvarligaste övertramp 
som tillskrivs personalen är att de sagt att allt var bra med Jennifer, trots att 
Jenny uppmärksammat att så inte var fallet (Utdrag 7). Här beskrivs de som 
”skitförbannade” på Jenny för att det visade sig att läkaren bekräftade Jen-
nys position i konflikten kring Jennifers påstådda allergier. Jenny tar perso-
nalens kollektiva röst när det gäller lappen med meddelandet om mössan och 
den otydliga antydningen om att ett av barnen hostat. Lite senare återger hon 
vad en individuell personal sade till henne om att lämna sjuka barn på för-
skolan. Hon bryter här mot sin vana att konstruera förskolepersonalen som 
”dom” (Utdrag 5, 7 och 9). 

Baruch (1981) uppmärksammade fenomenet med att föräldrarna i hans 
studie ofta refererade till sjukvårdspersonal som ”dom” även om det rörde 
sig om en person. Han menar att detta är ett uttryck för att föräldrarna ser 
dem som auktoriteter (jfr. Åkerström, 2004). Jennys refererande till försko-
lepersonal som ”dom” kan kanske ses som ett uttryck för en ojämlik relation 
men det kan också ses som ett sätt för Jenny att begränsa förskolepersona-
lens närvaro som personer i berättelserna. 

Vad som är intressant med berättelsen om personalens agerande är att 
Jenny inte erbjuder mig någon möjlig förståelse av varför de skulle hitta på 
att Jennifer var allergisk eller varför de inte sade rakt ut vilket av barnen som 
hade hosta. Personalens agerande konstrueras som delvis obegripligt. Jenny 
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gör inte detta explicit på något sätt utan det är något jag själv uppmärksam-
mat som märkligt och som något jag inte stött på i några av de andra inter-
vjusamtalen i samma utsträckning som i det med Jenny. Min enda förklaring 
till att Jenny berättar om dem på detta sätt är att hon tolkar deras agerande 
som uttryck för att de inte tyckte om henne. Jag har också funderat på det 
Seidman (1998) skriver om att en fara med intervjusamtal mellan vänner är 
att de ofta antar att de förstår varandra. Kanske Jenny berättar utifrån ett 
antagande om att jag förstår vad hon menar (se Kapitel 4).  

Det jag upplever som svårförståeliga och bitvis irrationella inslag i berät-
telserna om Jennys erfarenheter kan hänga samman med att jag aldrig befun-
nit mig i, eller hört talas om, en liknande situation som den Jenny berättar 
om och av den anledningen har svårt att känna igen det som jag då istället 
uppfattar som svårt att förstå. Det är inte så gott om onda och illvilliga för-
skollärare i de tillgängliga kulturella tolkningsramar som utgör vad Mishler 
(1999) kallar ”culturally shared stock of knowledge” (s. 10; se även Kapitel 
3). Inkompetenta, oförstående och kallsinniga förskollärare har man hört 
talas och kanske också läst om, men inte onda och medvetet illvilliga.33

I det här skedet av intervjusamtalet blir Jennys tidigare antydan om att 
personalen var ”jättetrevliga” ”i början” begriplig (Utdrag 5). Samtidigt 
framstår också den berättade Jennys agerande eller brist på agerande som 
begripligt och försvarbart i relation till konstruktionen av den otrevliga och 
illvilliga förskolepersonalen.  

Min reaktion är märkbar redan i intervjusamtalet när jag kommenterar det 
hon berättat genom att tillskriva den personal som anklagade Jenny för att ta 
sjuka barn till förskolan (Utdrag 10) en ”lite oproffsig attityd” och sedan 
skratta.

Utdrag 11 
Marie: ja det var ju lite oproffsig attityd måste jag säga (skrattar)
Jenny:  ja det var himla oproffsig attityd 
Marie: hur kände du dig då då när dom var så där 
Jenny:  jag var skitledsen [M: ja] och jag kände mig liksom … ja … 
Marie: du gick inte och … pratade med föreståndaren eller [J: nej] 

nej
Jenny:  för jag tyckte inte om henne sen första gången  
Marie:  nej just det … mm [J: ja] 

33 Denna konstruktion av förskolepersonal har inte någon given normativ kontext (jfr. Kohler 
Riessman, 1992), det vill säga samhället tillhandahåller inte ofta, genom media, utbildning 
och andra offentliga kulturreproducerande sammanhang, liknande berättelser om relationer 
mellan föräldrar och förskolepersonal. De berättelser som tog form i intervjusamtalet med 
Jenny kan, genom sin otrolighet, bidra med fler möjliga förståelser för hur relationer mellan 
föräldrar och förskolepersonal kan ta sig uttryck (jfr. Rosenwald & Ochberg, 1992).  
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Här gör vi en gemensam värdering (jfr. Labov & Waletzky, 1967/1997) 
av förskolepersonalens agerande (se Kapitel 3). Återigen knyter jag an till en 
konstruktion av ifrågasättande föräldraskap (Utdrag 7) genom att ställa en 
nästan retorisk fråga om Jenny inte gick och ”pratade” med föreståndaren 
om det som hänt, vilken hon besvarar genom att hänvisa till att hon inte 
tyckte om henne sedan mötet (Utdrag 3 och 4). Den berättade Jenny konstru-
eras som ”skitledsen”. En identitetskonstruktion som förstärker konstruktio-
nerna av förskolepersonalen som ”skitförbannad” (Utdrag 10) och ”oproff-
sig” och stärker konturerna av den berättade Jennys utanförskap.  

Intervjusamtalet fortsätter, efter ett kort samtal om att Jenny helst hade 
velat ha Jennifer kvar hos dagbarnvårdaren, genom att Jenny återgår till be-
rättelsen om Jennifers utanförskap, vilket hon beskriver som något som bara 
blev värre med tiden.

Utdrag 12
[Borttaget: jag frågar om och Jenny bekräftar att hon hellre skulle ha velat ha 
barnen kvar hos dagmamman] 

Jenny:  men sen började det ju liksom bli mer och mer och … att hon 
blev ännu mer deprimerad - Jennifer

Marie: mm … hur märkte du det då 
Jenny:  för att hon satt bara och ritade i svarta färger [M: lilla gum-

man] och … usch jag tycker det är så här jättejobbigt att pra-
ta om det här [M: ja] men … ja så sa hon att - tyckte hon att 
hon var ful jämt och då började jag liksom fråga och då sa - 
då sa hon - Jennifer - att dom (barnen på förskolan) sa att hon 
var ful och tjock och … men då sa jag till fröknarna [M: ja] 
och då var hon (en av fröknarna) så här ja men jag förstår för 
att mina barn har också blivit retade och det här ska vi ta tag
i och men det hände aldrig nånting  

Marie: nej … tog du upp det så att du fick ett samtal eller
Jenny:  inte samtal [M: nej] jag pratade med henne i telefon sen var 

det inget mer med det … 
Marie: och det hände inget [J: det hände ingenting] nej … mm … 

och gud jag skulle ha- 
Jenny:  och samtidigt så här liksom nu när jag tänker efter så skäms

jag att jag liksom inte bara tog henne och gick därifrån lik-
som på en gång men samtidigt så visste man ju inte man 
tänkte det kanske blir bättre [M: mm]  
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Jenny beskriver Jennifer som alltmer ”deprimerad” och utstött av de 
andra barnen på förskola. Från att ha framträtt som utanför och ensam fram-
träder hon nu som retad av de andra barnen och som upprepandes de andra 
barnens elakheter hemma inför Jenny. Mitt uttryck för att det var synd om 
Jennifer, ”lilla gumman” kan ses som ett uttryck för empati. Som intervjuare 
är det varken möjligt eller önskvärt att distansera sig från innehållet i samta-
let på ett sätt som förhindrar känslorelaterade reaktioner. Dessa uttrycks 
innebörder för det pågående berättandet kan synliggöras först i den efterföl-
jande analysen (Pamphilon, 1999).  

Detta följs av en nutidsorienterad kommentar från Jenny om att hon i be-
rättande stund upplever det som ”jättejobbigt” att tala om det som hände. 
Ett påpekande som kan ses som ett identitetsframförande genom vilket Jenny 
visar att dessa händelser var så allvarliga och svåra att de fortfarande väcker 
starka känslor hos henne.

Jenny berättar vidare att hon kontaktade personalen och ”sa till” om Jen-
nifers situation, ett påpekande som ligger i linje med den konstruktion av 
ifrågasättande föräldraskap som gjorts relevant tidigare i vårt samtal (Utdrag 
7 och 11). Hon beskriver inledningsvis den personal hon talade med i telefo-
nen i termer av ”dom” och tar sedan hennes individuella röst, en röst som 
berättar om erfarenheter av liknande situationer med egna barn och som 
lovar att ”ta tag i” situationen med Jennifer, ett löfte som inte infriades. 
Återigen målas en bild av Jennys relation till personalen på Noaks förskola 
som färgad av ogrundade försäkranden (Utdrag 7).  

Jenny ger uttryck för en besvikelse över förskolepersonalens bristande 
engagemang i Jennifers situation. En besvikelse som framträder i relation till 
en outtalad förväntan på förskolepersonalens förmåga att lösa problemen 
med Jennifers utanförskap. En förväntan som kan ses som liggande i linje 
med en diskurs om den professionella och goda förskolepersonalen eller 
”den snälla dagisfröken” som vill och vet alla barns bästa. Yrkesverksamma 
inom barnomsorgsområdet har tidigare konstruerats både som ogifta välgö-
rarinnor med en naturlig läggning för att arbeta med barn och som professio-
nella lärarinnor med kunskaper om barns utveckling och behov (se t. ex. 
Halldén, 1990; Tallberg Broman, 1991; Gars, 2002). En diskurs som inte ger 
utrymme för en konstruktion av förskolepersonal som onda och medvetet 
illvilliga (Utdrag 10). 

Jenny gör sedan ett nutidsförankrat framträdande av skuld genom vilket 
hon uttrycker ånger över att hon då inte ”bara tog henne och gick därifrån”. 
Min kommentar ”gud jag skulle”, som följer på konstaterande av att försko-
lepersonalens löften om åtgärder inte infriades, kan ses som ett tydligt identi-
tetsframförande från min sida som säger att om jag hade varit i Jennys ställe 
så skulle jag ha agerat på något sätt. I och med detta både bekräftar och ifrå-
gasätter jag det Jenny berättar om Jennifers utanförskap och hennes eget 
agerande och skapar därmed utrymme för Jennys identitetsframförande av 
rationaliserad skuld och ånger. I nästa andetag ges den berättade Jenny förlå-
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telse för att hon inte agerade som hon borde ha gjort med hänvisning till att 
hon inte ”visste” samtidigt som hon då också levde på hoppet om att ”det 
kanske blir bättre”.

Jennys uttryck för känslor av skuld och ånger i relation till Jennifers utan-
förskap och det samtidiga rationaliserandet av det egna agerandet är ett åter-
kommande uttryck för föräldraidentitet i vårt intervjusamtal. Olika förvänt-
ningar på hur föräldrar bör agera i relation till barnomsorgspersonal respek-
tive till de egna barnen används för att skapa mening med den berättade Jen-
nys agerande eller brist på agerande. En förskolenovis kan inte förväntas 
ifrågasätta det hon inte känner till, vilket gör ett passivt accepterande av 
förskolepersonalens oförmåga eller ovilja att hjälpa Jennifer begripligt. Sam-
tidigt bör inte en ansvarsfull förälder acceptera att det egna barnet far illa. 
Det moraliska dilemmat som blir synligt i berättelserna kommer till uttryck i 
Jennys motstridiga uttryck för föräldraidentiteter i termer av både skuld och 
oskuld.

Vändpunkten – flykt som problemlösning 
Intervjusamtalet går sedan vidare till att kort beröra Jens lite undanskymda 
men ändå skyddade situation för att sedan återkomma till Jennys och Jenni-
fers situation på Noaks förskola.

Utdrag 13
[Borttaget: Jens kom lite i skymundan men det gick bra för honom] 

Marie: mm … ja vad hände sen då … 
Jenny:  och sen … ja sen blev dom mer och mer liksom … taskiga

mot mig - hejade inte när jag kom så här - och … det vart 
bara mer och mer [M: du sa hej] jag kän- 

Marie: och dom sa inte hej 
Jenny:  sa inte hej [M: nej nej] … och så frågade - var det en av dom 

där som frågade mig … dom skulle öppna ny avdelning för 
fyraåringarna [M: mm] som skulle bli femåringar då [M: mm] 
… frågade om jag skulle komma och titta på deras nya lokaler 
som dom hade gjort i ordning [M: mm] … nej jag sa jag kan-
ske inte kan det för att jag skulle ju vara i skolan [M: mm]  

[Borttaget: samtal om hur länge och vad Jenny läste på KOMVUX]   
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Jenny:  ja då vart hon jättearg på mig … men så kom jag ändå för att 
jag kunde det 

Marie: men hur vet du att hon blev arg då
Jenny:  jo för att hon … hon bara nähä så gick hon [M: (skrattar)] ja 

men du vet [M: ja ja] man ser ju [M: mm] om en människa 
blir arg [M: mm] … men så - så kunde jag komma ändå …

Som svar på min fråga om vad som hände sen berättar Jenny om hur för-
skolepersonalens agerande gentemot henne blev alltmer fientligt. De var 
”taskiga” mot henne, hälsade inte på henne och en av dem blev ”jättearg” 
för att hon sagt att hon inte kunde komma och titta på den nya avdelningen. 
Hennes betoning av att det bara blev ”mer och mer” kan både ses som ett 
sätt att peka på det allvarliga i situationen och som ett sätt att bygga upp en 
eskalerande spänning inför det förestående förskolebytet som vi båda vet 
kommer i och med att familjen vid intervjutillfället bor inne i Uppsala och 
barnen går på Näckrosens förskola och skola.  

Den berättade Jenny konstrueras som utfryst av personalen på ett sätt som 
jag tidigare nämnt att jag haft svårt att förlika mig med. Min fråga om hur 
Jenny kunde veta att personalen blev ”arg” på henne när hon sade att hon 
inte kunde komma visar att jag även under intervjusamtalet var fundersam 
över denna berättelse. Mina reaktioner på berättelsen om personalens age-
rande visar att det hos mig också finns och fanns en förväntan på att försko-
lepersonal ska bemöta föräldrar på ett behärskat och professionellt sätt. Den-
na min tvekan inför berättelserna om Jennys konflikter med personalen visar 
på vikten av livsberättelseforskning som ett sätt att få syn på det som nästan 
aldrig syns, det oväntade och det otroliga i människors berättelser (jfr. Cary, 
1999). Dessa berättelser utmanar vedertagna förståelser av hur relationer 
mellan människor i institutionella sammanhang kan se ut. De utmanar en 
diskurs om förskolepersonal som professionell och barnvänlig.   

Jenny tvekar inte inför mitt ifrågasättande av personalens uttryck för ils-
ka, utan påpekar att ”man”, det vill säga människor i allmänhet, ju ”ser” om 
någon blir arg (jfr. Linell, 2005).  

Jenny berättar sedan att hon kunde komma och beskriver hur besöket på 
den nya avdelningen förlöpte.  

Utdrag 14
Jenny: och så gick jag in där - och dom bara hej så här och … och vi 

gick och tittade så här Jennifer och jag och … ja det var ju fint 
- så hade dom … en hel vägg så här med lådor där alla barns 
namn stod på [M. mm] … och så - så Jennifer ville ju att vi 
skulle leta efter hennes låda [M: mm] och så hade dom inte 
klistrat upp hennes namn - alla barns namn utom hennes
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namn … och jag blev så här skitförbannad - så frågade jag 
en fröken varför har ni inte klistrat upp Jennifers namn [M: 
mm] … ja men - nej men gud då måste dom ha - det måste ju 
ha bl- ja ja hon försökte bortförklara sig [M: mm] jag vet 
inte men … alla

Marie: Jennifer var med då 
Jenny:  Jennifer var med och hon blev jätteledsen … för att jag sa till 

henne jag hittar inte ditt namn Jennifer … men då - då hade 
jag börjat liksom funderat att nu måste jag liksom ta bort 
dom härifrån [M: mm] … men det var inget så här - så att jag 
- vi hade ju börjat leta efter lägenhet i stan för vi ville inte bo 
kvar där ute längre [M: nej] … eftersom dom fick ju ändå 
inga kompisar [M: nej] … så jag tänkte - jag - först måste vi 
ha en lägenhet så vi bara kan byta liksom [M: mm] vi ville 
inte bo kvar där vi ville inte liksom …  

Här möts berättelsen om Jennys konflikter med personalen och den om 
Jennifers utanförskap i hennes beskrivning av att ingen av lådorna på väggen 
hade Jennifers namn. Jenny berättar att där fanns ”alla barns namn utom 
hennes namn” och beskriver sin reaktion inför detta som att hon blev ”skit-
förbannad” och konfronterade en personal om detta som försökte ”bortför-
klara sig”.

Här förändras förskolepersonalen från att inte har gjort något för att lösa 
problemet med Jennifers utanförskap till att aktivt bidra till förstärkandet av 
det genom att glömma bort att märka en av lådorna med Jennifers namn. På 
samma sätt som ”alla” mammor som var med på mötet med föreståndaren 
utom Jenny arbetade på Akademiska (Utdrag 3) så fanns ”alla barns namn” 
utom Jennifers på lådorna. Genom denna berättelse tar ett dubbelt utanför-
skap form, Jennys och Jennifers, och det är förskolepersonalens agerande 
eller brist på agerande som beskrivs som orsakande detta både direkt och 
indirekt.

Den berättade Jenny konstrueras som ”skitförbannad” och Jennifer som 
”jätteledsen”. Jenny uttrycker känslor av maktlöshet inför Jennifers undran 
och frustration över den närvarande förskolepersonalens försök att ”bort-
förklara sig”, en bortförklaring som återges som ett uttryck för bestörtning 
med förställd röst. Vidare betonar hon det hemska i situationen genom att 
lokalisera denna händelse i en tid då hon börjat fundera över att ta barnen 
från Noaks förskola, men att hon och Jan måste hitta en lägenhet inne i Upp-
sala först. Det är först i denna berättelse om besöket på den nya avdelningen 
som den berättade Jenny konstrueras som funderande på att byta förskola. 
Tankarna på förskolebytet ges mening i relation till barnens brist på kompi-



102

sar men också till hela familjens utanförskap i det lilla samhället Grönlunda 
genom Jennys sätt att göra beslutet att flytta till en familjeförankrad önskan 
”vi ville inte bo kvar där”. Denna identitetskonstruktion i berättelsen banar 
väg för den berättelse om en händelse som med Mishlers (1999) ord kan 
beskrivas som en vändpunkt.  

Den framträder i en berättelse om en händelse som utspelade sig en dag 
då Jennifer blev sjuk på förskolan. Man ringde Jenny på jobbet från försko-
lan och sade att Jennifer blivit sjuk, och att hon måste komma och hämta 
henne.

Utdrag 15
[Borttaget: kort samtal om Jennys och Jans respektive sysselsättningar sedan 
barnen föddes]  

Marie:  ja hur gjorde ni sen då
Jenny:  mm - men sen kom ju det där … när hon - dom ringde till mig 

från jobbet … och sa att hon var sjuk …
Marie:  dom ringde från förskolan [J: ja] och sa att Jennifer var sjuk 
Jenny:  ja - ja då jobbade - nej men nu - nu är jag helt snurrig här … 

nu - vad - jag fattar inte … nej jag gick inte alls i skolan [M: 
nej nej] nu ljuger jag … jag jobbade [M: ja ja] för att dom 
ringde till mig på jobbet [M: okej] … och sa att hon var sjuk
[M: mm] … så att då skjutsade dom hem mig från jobbet [M: 
ja] och när jag kommer dit då är hon - ligger hon inne i det 
där - då hade dom ett jättestort vilrum [M: ja] … där alla 
ungar ligger [M: ja] och en fröken låg med [M: ja] … och där 
ligger Jennifer precis vid dörren … och fröken ligger långt 
där uppe [M: ja] och så har hon (Jennifer) en jättetjock tröja 
på sig … och två täcken - en gul filt och sen en till filt [M: ja] 
… och så ja - låg hon så här - så - hon var helt så här ner-
spydd så hon hade spytt - så hon låg liksom så här i spyorna
… ja … och jag var så här - men gud hon har ju spytt sa jag - 
jag var så här skitförbannad - hon bara (fröken) har hon … 
ja men jag menar - för det första - ja - jag var så här … då - då 
bestämde jag 

Marie: det här har du inte berättat för mig 
Jenny:   ja då bestämde jag att jag skulle … då fick inte dom vara 

kvar där längre … och så gick - reste hon (fröken) sig inte 
upp och liksom och hjälpte mig att ta upp Jens - för Jens sov 
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också [M: mm] … jag bara - kan du hjälpa mig att ta upp 
Jens - och hon - ja men helt så här … man kan inte tro att det 
är sant

Jenny svarar på min fråga om vad hon och Jan gjorde sen med att hänvisa 
till en händelse, ”sen kom ju det där”, som om jag borde känna till den. Det 
kan också betyda att hon sedan vi började tala om tiden på Noaks förskola 
haft denna särskilda händelse i åtanke. När hon sedan börjar berätta att ”hon 
- dom” ringde från förskolan för att meddela att Jennifer var sjuk uppstår ett 
avbrott i samtalet i och med att Jenny genom sitt berättande gör sig själv 
påmind om att hon arbetade vid den tidpunkten och inte alls studerade som 
hon sagt tidigare. Hennes uttryck för upprördhet över denna hennes lögn, 
”nu ljuger jag”, kan ses som motiverad av en önskan att uppträda som en 
god intervjuperson (jfr. Baruch, 1981)  

Efter detta korta avbrott återupptar Jenny sitt berättande om när hon fann 
Jennifer liggande i sina egna spyor i vilrummet.  

Denna berättelse ges betydelsen av att beskriva den tidpunkt då Jenny be-
stämde sig för att flytta barnen från Noaks förskola genom hennes sätt att 
säga ”då - då bestämde jag” att barnen inte fick ”vara kvar där längre”. Be-
rättelsen är mer detaljrik än de tidigare på det sättet att Jenny beskriver 
rummets storlek, färgen på en av de två filtarna Jennifer hade på sig och att 
hon beskriver var i rummet Jennifer och den närvarande personalen låg. Det-
ta kan ses som ett tecken på att Jenny tillskriver händelsen stor betydelse 
eller att en detaljrik beskrivning av en otrolig händelse gör den mer trovär-
dig. Det kan också ses som ett tecken på att Jenny berättat om denna händel-
se förut för andra lyssnare i andra sammanhang och därmed har kontroll över 
berättandet (jfr. Kohler Riessman, 1993) på ett sätt som hon saknade när hon 
till exempel berättade om mötet hos föreståndaren. Den berättade Jenny kon-
strueras som en chockad och ”skitförbannad” förälder som till och med 
måste be den närvarande personalen om hjälp med Jens.  

Jennifers utsatthet i berättelsen om denna händelse kan se som kulmen på 
den del av hennes utanförskap som personalen bidragit till att skapa genom 
att inte ta tag i hennes utanförskap i relation till de andra barnen, genom att 
glömma att märka en låda med hennes namn och nu genom att låta henne 
ligga ensam och sjuk i sina egna spyor. Att Jenny över huvud taget måste be 
den närvarande personalen om hjälp beskrivs som nästan obegripligt genom 
Jennys nutidsorienterade kommentar om att ”man kan inte tro att det är 
sant”. En kommentar som är riktad till mig som lyssnare och som kan ses 
som sammanfattande det Jenny berättat om tiden på Noaks förskola. En 
diskurs om professionell och barnvänlig förskolepersonal utmanas i berättel-
serna som istället bidrar till en alternativ förståelse för vad föräldrars möten 
med barnomsorg kan innebära. 
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Samtalet om det som hände fortsätter genom att jag med emfas ställer en 
retorisk fråga som bekräftar Jennys bild av händelsen samtidigt som jag ock-
så, liksom Jenny har för vana att göra, benämner personalen i termer av 
”dom”.

Utdrag 16
Marie: lämnade dom henne liggande i sina egna spyor
Jenny:  ja dom - hon (personalen) hör- hörde väl inte att hon låg och 

kräktes … hur hon nu inte kunde ha gjort det [M: nej] … och 
- men jag sa aldrig varför jag ville byta 

Marie:  men hur gammal - hade det gått ett år då var hon fem då eller 
var hon 

Jenny:  hon skulle fylla fem 
Marie:  hon skulle fylla fem 
Jenny:  jag bara - så sa jag att jag skulle byta för att vi skulle flytta

fast vi hade inte fått tag på nån lägenhet än … men jag böt
[M: ja] och vi bodde kvar i Grönlunda … [M: mm] men då 
böt jag … fast jag sa aldrig varför jag böt [M: nej] fast dom 
fattade väl det själva [M: mm] … fast jag ångrar idag - jag 
skulle ha … jag hade nästan lust att anmäla henne

Marie: mm … men du gjorde  
Jenny:  jag gjorde aldrig det [M: nej] … 

Efter att ha bemött min fråga genom att uttala möjligheten att den perso-
nal som fanns med Jennifer i vilrummet inte skulle ha hört att hon kräktes 
gör Jenny en plötslig halvt nutidsorienterad bekännelse om att hon aldrig 
sade till förskolepersonalen varför hon flyttade barnen till en annan förskola, 
”jag sa aldrig varför jag ville byta”. En bekännelse som pekar framåt mot det 
hon sedan berättade om hur det gick till när hon och Jan flyttade barnen från 
förskolan. Detta kan ses som ett identitetsframförande av självklandrande 
karaktär som bottnar i att hon inte sade som det var, att personalen behand-
lade Jennifer och henne själv illa, utan istället bara sade att de skulle flytta.  

Efter min fråga om Jennifers ålder återupprepar hon och utvecklar denna 
sin bekännelse och pekar på att hon inte sagt som det var till personalen. 
Framförandet av självklander blir sedan helt nutidsorienterat när Jenny för-
ankrar sin ånger till ”idag” för att sedan konstruera en bild av den berättade 
Jenny som då ”nästan hade lust att anmäla henne”, den personal som var i 
vilrummet med barnen. Detta övervägande att anmäla personalen tillskriver 
det som hände ytterligare tyngd av allvar samtidigt som den berättade Jennys 
agerande framstår som både tvivelaktigt och, i relation till det hon hitintills 
berättat, begripligt.
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En konstruktion av föräldraskap som ifrågasättande och aktivt konfronte-
rande av barnomsorgspersonal framträder här som något Jenny borde ha levt 
upp till men inte gjorde. Men detta ger en alltför enkel bild av berättelsen. 
Den berättade Jenny ifrågasätter eller konfronterar aldrig personalen på No-
aks förskola. Ett agerande som av henne konstrueras som omoraliskt och fel. 
Samtidigt konfronterar hon problemen genom att flytta barnen till en annan 
förskola vilket kan ses, om än inte som ett direkt ifrågasättande, som ett ak-
tivt konfronterande av problemet genom förskolebytet. Det kan ses som ett 
ifrågasättande genom flykt eller ”exit” (Vincent, 1997, s. 273). Jenny ger 
uttryck för ånger över att hon inte konfronterade och ifrågasatte förskoleper-
sonalen utan bara löste problemet genom att flytta barnen.    

Mot ljusare tider under skuldtyngd tystnad 
När jag sedan frågar henne hur hon gick till väga för att byta förskola för-
ändras delvis bilden av den berättade Jenny som passiv, tyst och utanförstå-
ende och nya identitetskonstruktioner framträder i berättelsen om hur detta 
gick till.

Utdrag 17
Marie: men hur gjorde du … när du skulle byta - hur gi- hur  
Jenny:  då ringde jag till kommunen … och så sa jag att jag tä- jag sa

inte det där om spyorna men [M: nej] men jag sa att … att 
inte jag vill ha kvar dom där [M: mm] och det - och … [M: 
mm] förhoppningsvis så har hon tystnadsplikt - hon på 
kommunen [M: ja] … ja men då hjälpte hon mig så att jag - 
nej det gjorde hon inte … ja då - hon … jag ringde själv till 
det där andra dagiset … som jag böt till [M: i Grönlunda] nej 
i [M: nej] vi tog det där Vildblomman … [M: ja ja] du vet det 
där [M: ja] inte så där jättebra rykte - men det  

Marie:  ja … du ringde - varför ringde du dit då 
Jenny:  därför att Jessica (Jennys syster) hade fått … Jessica hade fått 

papper om det … att dom [M: bara hemskickat ändå] nej 
hon hade - hon hade väl ta- Jessica är ju mer så här att hon tar 
reda på om dagis [M: mm ja ja] innan hon skulle sätta Jesper 
(Jessicas son) [M: ja] och då stod det att det var så här natur-
dagis att [M: så du hörde] barnen [M: det genom din] ja [M: 
ja ja] och så … då ringde jag dit och … och hon (förestånda-
ren?) lät ju jättetrevlig och … och så … var jag dit och titta-
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de och pratade med dom och [M: mm] dom verkade jättebra
och … [M: mm] så då bestämde jag mig … och då fick jag 
plats där [M: mm] … 

Berättelsen om hur Jenny tog kontakt med kommunen visar tydligt att hon 
inte ville att personalen på Noaks förskola skulle få reda på varför hon ville 
flytta barnen från Noaks förskola. Hon till och med uttalar en förhoppning 
om att personalen på kommunkontoret har ”tystnadsplikt”, vilket kan ses 
som en indikation om att Jenny var orolig för att personalen på förskolan 
skulle få reda på vad hon sagt. Detta uttryck för oro framkom även i början 
av berättelsen om Noaks förskola då Jenny gav uttryck för en tvekan inför 
det rätta med sin egen kritik av Noaks förskola (Utdrag 2). Här framträder 
föräldraidentiteter i termer av rädsla för myndighetspersoner. Dessa uttryck 
för oro bidrar till en konstruktion av den berättade Jenny som varande på 
flykt, en flykt som hon maskerat med hänvisning till en flytt som i realiteten 
inte var på gång.

Denna konstruktion av den berättade Jenny förvandlas till sin motsats i re-
lation till det hon berättar om mötet med Vildblommans förskola. Jenny 
framträder som mer aktiv och handlingsinriktad än i någon av de tidigare 
berättelserna. Från att ha blivit tilldelad platser på Noaks förskola efter att 
dagbarnvårdaren sagts upp så ringer hon nu ”själv” till kommunen för att 
meddela att hon inte vill att barnen ska gå kvar där. Vidare tar hon på eget 
initiativ kontakt med Vildblommans förskola som hon hört talas om via sin 
syster och beskriver telefonsamtalet och sitt besök på förskolan som ”jätte-
trevligt” och ”jättebra”. Dessa superlativ bidrar samtidigt till att förstärka 
den negativa bild av personalen på Noaks förskola som framträtt genom de 
tidigare berättelserna.

Jenny ger också uttryck för att jag borde veta något om Vildblommans 
förskola som, enligt Jenny, inte har så bra ”rykte”. Hon introducerar sin 
syster Jessica i berättelsen och konstruerar henne som en förälder som tar 
reda på saker om förskolor ”innan” hon bestämmer sig för att låta barnen 
börja där. Detta kan ses som en konstruktion av den berättade Jenny som 
Jessicas motsats, det vill säga en förälder som tidigare inte agerat som hon 
borde i förskolefrågor. Sedan pekar Jenny på att Vildblommans förskola 
beskrevs som ett ”naturdagis” i de papper Jessica visade henne. Detta är 
Jennys enda referens till förskolors pedagogiska verksamheter som betydel-
sefulla sedan hon tidigare beskrivit Noaks förskola i negativa termer som 
”ett sånt där dagis”, där alla barn måste göra allting tillsammans (Utdrag 2), i 
början av vårt intervjusamtal. Efter besöket på Vildblomman som beskrivs i 
positiva termer ”bestämde” Jenny sig för att flytta barnen dit och berättar att 
de fick platser där. Här slutar vi tala om tiden på Noaks förskola och samta-
let kommer in på hur det var på Vildblomman och hur barnen trivdes där.  
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Senare, under andra hälften av intervjun när det blev en paus i samtalet 
kom händelsen i vilrummet åter upp. Strax innan pausen hade Jenny berättat 
om att Jennifer fortfarande är blyg och inbunden och säger att hon är ful, 
vilket Jenny tycker är svårt att hantera. Sedan kom vi in på hur det var när 
Jennifer gick på Noaks förskola och Jenny ger återigen uttryck för starka 
känslor rörande det som hände.  

Utdrag 18
[Borttaget: samtal om att barnen trivdes bra på Vildblomman, personalen var 
trevliga, om hur Jenny sökte plats på Näckrosens förskola och om hur det är 
där, om Jennys och Jans uppväxter, om att Jennifer fortfarande är blyg och 
inbunden] 

Jenny:  jag känner mig så här dum jag känner mig dum själv liksom 
att jag inte … jag blev ju så där skitarg och ledsen och jag - 
jag tänker fortfarande på det där [M: mm] jag kan liksom 
aldrig sluta tänka på det där … att jag liksom inte skällde ut
dom att jag inte 

Marie: ja men - du känner att du svek henne (Jennifer) på nåt vis [J: 
ja så] då då eller 

Jenny:  jo det gör jag 
Marie: mm … men det gjorde du ju inte för du - ni bytte ju dagis 
Jenny:  jo jag bytte dagis … fast det kändes så här förnedrande att 

dom kunde göra så mot oss liksom [M: mm] mot henne och 
… [M: helt otroligt] ja …  

Marie: ni vart aldrig kallade till nåt samtal [J: nej] om varför ni skul-
le sluta eller vad som hade hänt [J: nej] och så där … 

Jenny:  jag sa bara att vi skulle flytta  

Återigen görs Jennys passivitet i relation till förskolepersonalen till ett 
problem. Hon ångrar idag att hon inte ”skällde ut” dom, något hon ”aldrig 
kan sluta tänka på”.34 Den förlåtelse hon gav sig själv i tidigare nutidsorien-
terade identitetsframföranden genom att referera till att hon inte ”visste” och 
till att hon ”hoppades att det skulle bli bättre” (Utdrag 12) ges inte samma 
utrymme här. Jag försöker få en djupare förståelse för hennes självklander 
genom att fråga om hon känner att hon svikit Jennifer genom att inte kon-

34 Denna återkoppling till berättelserna om tiden på Noaks förskola kan förstås som en åter-
koppling till nutiden, ”coda” (Labov & Waletzky, 1967/1997) (se Kapitel 3 och 4) av det 
Jenny berättat om tiden på Noaks förskola och senare om de kvarlevande problemen med 
Jennifers blyghet och dåliga självförtroende.  
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frontera personalen och ifrågasätta deras sätt att agera. Här använder jag mig 
av en diskurs om barncentrerat föräldraskap (jfr. Dencik, 1987; Persson, 
1994; Kugelberg, 1999) som riktar blicken mot relationen mellan Jenny och 
Jennifer istället för mot den mellan Jenny och förskolepersonalen på Noak. 
Jenny svarar jakande på den frågan varefter jag försöker rädda henne från att 
framstå som en dålig förälder genom att peka på att hon faktiskt gjorde något 
åt situationen genom att hon bytte förskola. Ett agerande som framträder 
som moraliskt försvarbart.   

Jenny gör då en sammanfattande evaluering (Labov & Waletzky, 
1967/1997) av det hela genom att beskriva känslor av att ha blivit förnedrad 
av förskolepersonalens sätt att behandla både henne och Jennifer. Detta iden-
titetsframförande kan sägas fånga essensen i berättelserna om Jennys erfa-
renheter från tiden på Noaks förskola i och med att förskolepersonalen be-
skrivs som aktiva och Jenny och Jennifer som passivt utsatta för deras hand-
lingar och därigenom förnedrade. När jag frågar om de blev kallade till sam-
tal om varför de skulle byta förskola svarar Jenny så som hon berättat 
tidigare att hon bara sade till dem att de skulle flytta.     

Sammanfattning
Berättelserna om Jennys erfarenheter av Noaks förskola kan beskrivas som 
en enda lång skräckberättelse (atrocity story) (jfr. Baruch, 1981), i vilken 
eländet kulminerar i en för Jenny omskakande händelse som fick henne att 
flytta barnen till en annan förskola, varefter saker och ting blev bättre igen. 
Berättandet är dåtidsförankrat och innehåller relativt detaljerade beskriv-
ningar av specifika händelser kryddade av nutidsförankrade reflektioner.  

Både hon själv och Jennifer framträder som utsatta för kränkande och 
orättvis behandling av förskolepersonalen samt som utanför de andra föräld-
rarna och barnens gemenskaper i och utanför förskolan. Berättelserna ger 
inte någon förklaring till varför personalen på Jennifers avdelning inte av-
hjälpte Jennifers ensamhet och utsatthet eller varför de bemötte Jenny illa. 
Detta kan förstås i relation till att berättelserna utmanar dominerande diskur-
ser om föräldrars och förskolepersonals agerande i relation till barn och till 
varandra.

I termer av föräldraidentiteter är det berättelser om upplevelser av under-
ordning, skuld och ånger. I berättelsen om mötet hos föreståndaren framträ-
der Jenny som kränkt av föreståndarens uppmaning till henne och de andra 
mammorna att berätta om sina yrken och genom hennes sätt att skoja om 
Jennys arbete som lokalvårdare. I det stora hela handlar berättelserna om 
tiden på Noaks förskola om vad Jenny inte gjorde men borde ha gjort, näm-
ligen tagit barnen därifrån tidigare, sagt vad hon tyckte och tänkte till perso-
nalen och anmält den personal som lämnade Jennifer ensam i vilrummet 
liggande i sina egna spyor. Den berättade Jennys agerande konstrueras som 
både begripligt och förkastligt i relation till hennes oerfarenhet av förskole-
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verksamhet och till förskolepersonalens agerande. Jenny uttrycker också 
rädsla för och osäkerhet över att direkt kritisera förskolan och dess personal 
inför mig eller andra. De få inslag i berättelserna av att Jenny gör sin röst 
hörd i relation till personalen, framträder som enstaka inlägg i en konflikt 
vars grund tillskrivs både Jennifers inbundenhet, de andra barnens elakhet 
och förskolepersonalens agerande. Istället framträder Jennys känsloreaktio-
ner tydligare i berättelserna än hennes agerande. Hon beskriver sig själv som 
reagerande med ilska och ledsnad och hennes nutidsorienterade och evalue-
rande identitetsframföranden karaktäriseras av skam och ånger över sin då-
varande passivitet inför Jennifers utanförskap och personalens agerande.  

Noaks förskola framträder som en hemsk förskola i relation till vilken 
Vildblommans förskola ges betydelse som en räddning. En räddning undan 
situationen på Noaks förskola vilken Jenny lämnade utan att ifrågasätta den 
förskolepersonal som behandlade henne och Jennifer illa. 

Sammantaget ger berättelserna om Jennys erfarenheter från tiden på No-
aks förskola uttryck för föräldraidentiteter i termer av utsatthet, tystnad och 
flykt i relation till Noaks förskola och personal, men också av motstånd mot 
och konfrontation av problemen genom förskolebytet samt för skuld i rela-
tion till Jennifer och ånger över att hon inte lämnade förskolan tidigare och 
sade som hon kände till personalen.  
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6. Det goda och det problematiska 
annorlundaskapet

Katarina är tjugoåtta och Konrad trettiofem år. De bor i en lägenhet i stads-
delen Nykullen i Uppsala med sin son Karl som är fem år och går i Näckro-
sens förskola. Katarina studerar till språklärare och Konrad arbetar som tek-
niker inom offentlig förvaltning. Katarinas föräldrar emigrerade från Estland 
till Sverige innan hon föddes. Både Katarina och Karl är tvåspråkiga i den 
bemärkelsen att de talar både estniska och svenska.  

Intervjun med Katarina och Konrad tog plats i deras hem vid köksbordet 
en kväll i november. När jag kom var bara Katarina hemma och Karl låg och 
sov, men senare kom Konrad hem och började delta i intervjusamtalet efter 
att ha suttit med och lyssnat en stund.35

I de delar av intervjusamtalet jag valt att lyfta fram tar berättelser form 
som handlar om Karl som konstrueras som lite speciell och annorlunda än 
andra barn och andra pojkar. Hans annorlundaskap tillskriv skiftande inne-
börder i relation till olika sammanhang inom förskola och skola. Intervju-
samtalet med Katarina och Konrad har i mångt och mycket handlat om olika 
sätt att förstå det som av dem beskrivs som både ett problem och som något 
positivt unikt, att Karl inte är som de andra pojkarna på förskolan.  

Individualitet och annorlundaskap – Karl i skola och 
förskola
Karl gick först i Näckens förskola innan Katarina och Konrad ordnade ett 
byte till Näckrosens förskola. Vårt intervjusamtal kom redan i början att 
handla om att detta förskolebyte var motiverat av att han senare skulle få 
börja i Näckrosens skola, vars verksamhet är organiserad på ett sätt som 
tilltalar dem och som passade Karl som redan kan både ”räkna och läsa” 
(Karlsson, 2006).

Utdraget inleds med att jag frågar varför de lät Karl byta förskola.

35 I intervjuutdragen har jag valt att förkorta Katarina med K och Konrad med Ko för att de 
ska kunna skiljas åt.
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Utdrag 1
Marie:  varför - hur kom det sig att ni bytte sen då 
Katarina:  för att eh han ska börja i skolan … och jag vill inte att han ska 

gå på Norrskolan eller Söderskolan … [M: för att] … för att 
jag har hört att lågstadiepersonalen är eh … en gammal sort 
[M: okej … kvarlevor från] och [M: tidigare generationer] 
precis [M: mm] och Karl kan både … räkna och läsa och … 
det känns lite dumt att sätta honom i en etta där dom ska lära 
sig bokstäver … 

Marie: ja ja du menar A … arm [K: precis] B [K: (skrattar)] bomull 
[K: precis] ja (skrattar) [K: så att det] mor ror

Katarina:  medan på Näckrosen så har dom att dom går i en grupp som 
motsvarar ungefär deras kunskaper … [M: ja ja] så att det - då 
kan han gå lite fortare i det som han är snabbare på sen så- 

Marie:  och det är mer individuell frihet [K: ja] så då [K: precis] 

Katarina beskriver Karls kommande skolstart som betydelsefull och ger 
uttryck för att vara insatt i hur olika skolor fungerar och hur man ska agera 
för att få tillgång till den bästa skolan. Hon ger intryck av att ha bestämda 
åsikter i frågor om vad som skiljer en bra skola från en dålig och av att veta 
vilka skolor hon inte ”vill” att Karl ska börja i. Jag bekräftar hennes ställ-
ningstaganden och tillsammans målar vi en ironiserande stereotyp bild av 
lärare av ”en gammal sort”, ”kvarlevor” som lär barn bokstäver med gam-
malmodiga metoder (jfr. Pérez Prieto, 2004). Det gemensamma ironiserandet 
inramas av skratt och kan ses som ett uttryck för att vi håller på att skapa en 
gemensam plattform utifrån vilken vi kan fortsätta vårt samtal (Mishler, 
1999).   

Karl konstrueras i detta som ett speciellt barn som, på grund av sina fär-
digheter i läsning och räkning, inte passar i en skola där gammalmodiga 
lärare undervisar i och med att han redan behärskar de grundläggande kun-
skaperna i läsning och skrivning som dessa lärare alltid börjar med att lära ut 
till alla nya skolbarn. Karls annorlundaskap görs till något positivt som krä-
ver en mer individualiserad undervisning som inte hindrar honom från att 
”gå lite fortare i det som han är snabbare på”.  

Samtalet fortsätter genom att jag frågar när förskolebytet skedde. 

Utdrag 2
Marie: men när bytte ni då - när han var [K: det var nu] alldeles nyss

[K: alldeles nyligen] ja ja till hösten [K: ja] ja just det … för 
det var så att han skulle få komma in sig då eller 
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Katarina:  ja annars skulle vi inte - vi bodde fortfarande kvar på Torgga-
tan [M: mm] när vi valde … och eh … sen så när vi fick veta
direkt … så … flyttade vi sen … innan det så hade vi inte sökt 
lägenhet heller [M: nej nej] och då hade vi inte fått komma
dit eftersom det är ju i första hand dom som … bor i närom-
rådet … o- eller dom som har gått i femårsgruppen [M: mm] 
som får komma in på skolan där … [M: mm] så att då valde 
vi … i fall vi nu inte skulle ha flyttat så skulle han kommit 
via dagis … 

Marie:  ja direkt då [K: ja] då hade han varit där liksom [K: ja precis] 
…

Karl hade börjat på Näckrosen några månader före vårt intervjusamtal. 
Katarina framträder här, genom sin beskrivning av olika ingångar till en 
särskild skola, som en förälder som är medveten och kunnig om hur systemet 
fungerar. En plats i Näckrosens förskola och den påföljande flytten till Ny-
kullen beskrivs som två olika ingångar till en plats för Karl i Näckrosens 
skola. Förskolebytet ges här betydelse som en del av en skolvalsstrategi och 
den berättade Katarina och Konrad konstrueras, i termer av ”vi”, som infor-
merade skolkonsumenter på en marknad av skolor av vilka några framstår 
som bättre eller sämre i relation till Karls behov. Dessa uttryck för föräldra-
identitet kan ses som liggande i linje med en diskurs om föräldrar som in-
formerade konsumenter av barnomsorg och skola (Lindblad, 1994; Gewirtz, 
Ball & Bowe, 1995; Englund, 1996; Bergqvist & Nyberg, 2002; Erikson, 
2004).  

 Katarinas berättande utifrån ett vi-perspektiv kan ses som motiverat av 
att jag inkluderade Konrad i min fråga. Under resten av vårt samtal berättar 
Katarina oftast i termer av ”jag”, vilket är intressant i relation till att Konrad 
var närvarande, om än inte deltagande, under större delen av intervjusamta-
let.

Samtalet fortsätter på ämnet skolor.  

Utdrag 3
Marie: hur ko- hur fick ni nys om Näckrosen då … [K: har en be-

kant] nu är vi där igen 
Katarina:  som (skrattar) ja … som eh jobbar som assistent på eh skolan 

[M: ja ja] till en flicka och sen så hennes mamma jobbar på 
eh sexårsverksamheten 

Marie:  jaha så du har inside information om man säger så [K: ja pre-
cis] mm 
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Katarina:  men bara från skolsidan [M: ja] … så att det … 
Marie:  men frågade du runt då när du … när ni – hu- hur kom det sig 

att ni började tänka … ja det var att han inte skulle hamna i 
dom skolorna … [K: ja] var det nån annan … skola … som ni 
tänkte på också bortsett från Näckrosen då … 

Katarina:  tydligen så är - dom flesta skolorna är bättre än just dom … 
men eh eftersom det är så pass liten skola - det är 77 elever 
[M: mm] på hela lågstadiet … så tyckte vi att det lät jättebra
[M: mm] och sen är det ju lite utanför [M: jo] för att vi har ju 
bott … liksom rätt så centralt [M: mm] och det är rätt mycket 
… avgaser 

Min kommentar till att Katarina berättar att hon känner personal på Näck-
rosens skola, ”nu var vi där igen”, syftar till att hon tidigare under samtalet 
berättat att hon hört gott om Näckens förskola genom en bekant. Konstruk-
tionen av Söderskolan och Norrskolan som dåliga skolor (Utdrag 1) förstärks 
och Näckrosens skola beskrivs i positiva termer som ”liten” och ”lite utan-
för” stadskärnan och därmed befriad från alltför mycket avgaser. I detta 
framträder Katarina också som en förälder som är medveten om att en för-
skolas omgivande miljö är viktig för barns välmående.  

De sociala nätverkens betydelse för föräldrars val av förskola och skola 
har diskuterats som en social och inte en ”fysisk” geografi (Pérez Prieto & 
Sahlström, 2003; Vincent, Ball & Kemp, 2004). Det är sociala kontakter och 
inte fysiska avstånd till olika förskolor och skolor som ges betydelse i berät-
telsen om förskolebytet. Bekantskaper med personal på förskolor och skolor 
kan användas som resurser för val av förskola och skola (jfr. Lareau, 1993). 
Katarinas bekant och dennes mamma framträder som perifera men viktiga 
personer i berättelsen om hur hon hörde talas om Näckrosens skola.  

Vi fortsätter att samtala kring Näckrosens omgivningar tills jag frågar om 
Katarina och Konrad varit på besök där innan Karl började på förskolan.  

Utdrag 4
[Borttaget: samtal om förskolans fina omgivningar] 

Marie:  du visste om Näckrosen [K: ja] från början så att säga [K: 
precis] … eh hu- gick ni dit och hälsade på då eller … 

Katarina:  jag … var där och häl- … in- inte på dagis i och för sig … 
mer på skolsidan [M: mm] och så där … eftersom … ja för 
mig är det här ett mellanår på nåt sätt (skrattar) [M: ja ja 
okej] ... så att … det … det är viktigare hur skolan kommer att 
bli sen



114

Katarina gör här tydligt att det är skolan och inte förskolan som är viktig 
för henne och därmed för Karl. Trots att jag riktar min fråga till både henne 
och Konrad berättar hon utifrån ett jag-perspektiv. Hon beskriver små-
skrattande Karls sista år i förskolans femårsgrupp som ett ”mellanår”. Hen-
nes skratt kan förstås som lite ursäktande i relation till att intervjustudien 
skulle handla om föräldrars möten med barnomsorg och inte med skola. Ka-
tarinas beskrivning av Karls sista år på förskolan som ett ”mellanår” kan ses 
som ett nutidsförankrat identitetsframförande genom vilket Katarina säger 
att hon är en förälder som, förutom att hon kan skilja bättre skolor från sämre 
(Utdrag 1-3), ser skolan som mycket viktigare för Karl än förskolan. Detta 
kan å ena sida förstås i relation till att Karl ska börja i förskoleklass i skolan 
redan till hösten och att förskoleklassen, trots de politiska intentionerna med 
införandet av densamma, av föräldrar ses som en tidigarelagd skolstart (jfr. 
Karlsson, et al., 2006). Å andra sidan kan det ses som ett uttryck för en med-
veten skolvalsstrategi, genom vilken Katarina vill se till att Karl börjar i en 
skola som passar honom. Katarina framträder som den som är huvudansvarig 
för och som medvetet planerar för Karls framtida skolgång. Karl konstrueras 
genom detta som ett framtidsprojekt (jfr. Halldén, 1992; Persson, 1994; 
Markström, 2005) vars skolgång kan komma att bli mer eller mindre givande 
beroende på vilken skola han börjar i. Förskolan ges inte betydelse som skol-
förberedande i den bemärkelsen att Karl där förbereds inför skolstarten 
(Markström, 2005). Istället konstrueras förskolan som en nyckel till den 
bästa skolan, som ett skolvalsinstrument (jfr. Karlsson, 2006). 

Samtalet fortskrider, efter att vi talat om att Karl fick plats på Näckrosens 
förskola och om dess omgivningar, genom att jag frågar om Karl trivs bra. 
Då börjar en annan berättelse ta form i vilken ett mindre positivt annorlunda-
skap framträder genom berättelser om Karls vardag på Näckrosens förskola.  

Utdrag 5
[Borttaget: samtal om att Karl fick plats på Näckrosens förskola på en gång 
och om hur skolgården ser ut]  

Marie:  har det gått bra då trivs han bra och … [K: på Näckrosen] 
mm

Katarina:  lite så där … mm … han är … lite speciell så att … eh han 
har väl fått några kompisar … han var på kalas förra helgen 
(skrattar) [M: ja ja] men 

Marie:  vaddå är han inte så utåtriktad så då eller … 
Katarina:  han är inte så våldsam som pojkar i den åldern är [M: nej

nej] och han är inte så intresserad av bilar och eh … springa
… utan mer
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Marie: är alla pojkar det då … ja kanske [K: eh … tydligen] ja dom 
som är det märks väl mest [K: ja] om inte annat 

Katarina:  precis … på avdelningen är dom väl två killar som är som han 
… [M: mm] … och … 

Marie:  nej men alla är ju olika [K: mm] alla ska ju få plats [K: jo] …  

Denna del av vårt samtal kan ses som den tidpunkt då Karls annorlunda-
skap beskrivs som ett problem för första gången, ett annorlundaskap som 
lokaliseras till förskolan och som här ges innebörd i relation till konstruktio-
ner av våldsamma och springiga förskolepojkar. Det tidigare beskrivna an-
norlundaskapet, rörande Karls kunskaper i läsning och skrivning, gavs posi-
tiva förtecken i relation till den kommande skolstarten (Utdrag 1). Här fram-
träder ett mindre positivt annorlundaskap som ges innebörder i relation till 
andra förskolebarn och framförallt andra pojkar.  

Katarina svarar på min fråga genom att beskriva Karl som ”lite speciell”
och betonar att han fått ”några” kompisar. Att få kompisar framträder här 
som likställt med att trivas på förskolan och i och med detta konstrueras 
barns sociala relationer på förskolan som något viktigt. När jag sedan frågar 
om han inte är så utåtriktad, vilket kan förstås som om jag frågar om han är 
inbunden, svarar Katarina med en mer smickrande beskrivning av honom 
som ”inte så våldsam som pojkar i den åldern är” och inte så intresserad av 
pojkleksaker och pojklekar. När jag sedan halvt ifrågasätter Katarinas kon-
struktion av pojkar som våldsamma svara hon ”tydligen”, vilket kan ses som 
ett uttryck för att i alla fall hon har upplevt det så.  

Här blir en motsättning synlig i samtalet. Katarina lutar sig mot och jag 
ifrågasätter en diskurs om förskolepojkar som våldsamma och springiga 
(Haavind, 1987; Markström, 2005). Haavind (1987) skriver om hur mödrar-
na i hennes studie använde de sociala kategorierna ålder och kön för att ska-
pa mening med de egna barnens beteende och utveckling. En femårig pojke 
som kallas Martin beskrivs som problematisk genom sitt sätt att identifiera 
sig med vuxna kvinnor (s. 274-276). Detta beteende beskrevs som problema-
tiskt av både hans mamma och barnomsorgspersonalen vilka hade olika för-
klaringar till problemets ursprung. Haavind skriver att kategoriseringen av 
barn som liten eller stor är mer föränderlig än dikotomin pojke-flicka som 
framstår som mer statisk och oföränderlig. Martins agerande kan, i relation 
till denna starka könsdikotomi och till synen på kön som inneboende egen-
skaper, inte förklaras som något annat än feminint (jfr. Markström, 2005, 
161-162).   

Katarinas konstruktion av den berättade Karl som annorlunda än andra 
pojkar i den åldern är mångfacetterad. Att inte få kompisar är ett problem 
samtidigt som ett icke våldsamt beteende kan ses som något positivt. ”Andra 
pojkar” tar formen av en generaliserad pojke som agerar som pojkar gör 
mest och därmed på ett sätt som också Karl, som är pojke, borde göra.  
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Konstruktionen av den typiska femåriga förskolepojken som våldsam och 
springig används som en negativ stereotyp i relation till vilken Karls brist på 
kompisar framträder som mindre problematisk. Katarina beskriver Karls 
annorlundaskap som orsakad av att han inte är ”våldsam” och ”springer”, 
goda egenskaper som samtidigt medför att han hamnat utanför de andra poj-
karnas gemenskap. Katarina vanliggör också Karls annorlundaskap genom 
att berätta att det går två andra pojkar ”som är som han” på samma avdel-
ning. Det hot diskursen om förskolepojkar som våldsamma och springiga 
utgör för konstruktionen av Karl som en normal förskolepojke förminskas 
genom Katarinas konstruktion av honom som ett särskilt speciellt barn (jfr. 
Zetterqvist Nelson, 2000). En särskildhet som delas av två andra pojkar på 
förskolan.

Jag använder mig av en politisk diskurs om förskolan som en förskola för 
alla och visar fram för Katarina att det hon ser som speciellt med Karl inte 
borde vara ett problem i en förskola som har plats för alla sorters barn (jfr. 
Pérez Prieto, et al., 2002). Vårt samtal så här långt kan ses som en förhand-
ling om hur vi ska tala om och förstå Karls annorlundaskap i förskolan.  

Samtalet fortskrider genom att jag frågar om Karl haft det ”jobbigt” eller 
fått ”kliva åt sidan”.

Okunnig förskolepersonal och besvärliga mammor 
Katarina besvarar min fråga genom att börja berätta om vad som hände på 
det senaste föräldramötet på Näckrosens förskola. En berättelse om försko-
lepersonalens könssegregerande arbetsmetoder som förankrar Karls annor-
lundaskap i hans vardag på Näckrosens förskola.   

Utdrag 6
Marie: men har du känt att det har varit jobbigt för honom då när han 

- har han fått klivit åt sidan då eller
Katarina: mm … senaste föräldramötet var … en konfrontation (skrat-

tar) mellan mig och föreståndarinnan [M: oj då] alltså inte 
hon hö- hon på avdelningen … [M: okej] … för hon ville 
genomföra ett projekt [M: mhm] … som gick ut på att flick-
orna fick ta med sig Barbiedockor och pojkarna fick ta med 
sig Actiongubbar eller gubbar 

Marie:  jaha och vad skulle det resultera i då 
Katarina:  eh jo (här uppfattar jag det som att Katarina tar förestånda-

rens röst) flickorna ville så väldigt gärna ha med sig dom och 
då eftersom flickorna fick så skulle pojkarna också få … och 
dom skulle … leka med dom bygga bilar till dom eller … i 
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snickeriverkstan - dom skulle försöka integrera pojkarnas 
och flickornas lekar med sina respektive gubbar [M: mm] … 
men

Marie:  nu ska inte jag ha så mycket synpunkter i och för sig men jag 
tycker att - har alla flickor Barbiedockor då 

Katarina:  det var ungefär det jag också tyckte (skrattar) [M: ja (skrat-
tar)] för att jag hade inte det när jag var [M: nej] … utan det 
var … jag tyckte det var jättetaskigt - för att dom - för dom 
tjejerna som inte har det [M: mm] … för att direkt efter 
måndan - det skulle vara projekt på - eller testa - testas under 
en veckas tid [M: mm] … vad säger barn- flickorna när dom 
kommer hem på måndag kväll när alla andra har Barbie-
dockor men inte den personen 

Vad denna ”konfrontation” mellan Katarina och avdelningsföreståndaren 
Katarina som hon berättar om bestod i framgår inte här. Katarinas sätt att 
berätta antyder dock att hon på något sätt ifrågasatte det ”projekt” avdel-
ningsföreståndaren ville starta. Hon beskriver projektet ganska ingående, 
uppmuntrad av min smått ironiska fråga om vad ”det” skulle resultera i. 
Hennes svar på den frågan ser jag som en slags rösttagande i form av en 
återgivning av avdelningsföreståndarens sätt att formulera motiven till pro-
jektet. Även om Katarina här inte förställer rösten så kan de påståenden om 
att ”flickorna ville så väldigt gärna” och om att ”pojkarna också” skulle ”få”
bäst förstås utifrån ett förskolepersonalsperspektiv. Katarina kan inte gärna 
veta vad flickorna på Näckrosens förskola vill göra.

Min halvt, i relation till min roll som intervjuare, urskuldande fråga eller 
kommentar om huruvida alla flickor har Barbiedockor bekräftas omedelbart 
av Katarina. En bekräftelse som befästs genom att vi skrattar tillsammans åt 
avdelningsföreståndarens projekt som uppenbart problematiskt. Hon relate-
rar sedan till frånvaron av Barbiedockor i hennes egen barndom varefter hon 
målar upp ett tänkbart scenario där flickor utan Barbiedockor skulle kunna 
komma i kläm.  

En alternativ förståelse av denna del av samtalet är att mina erfarenheter 
av att vara förälder till en liten flicka ligger bakom mitt sätt att kommentera 
Barbiedockorna istället för att göra en liknande kommentar om Actiongub-
barna. Jag kan här ha skapat ett hinder för Katarinas berättande om Karls 
plats i detta projekt. I och med att Katarina började berätta om föräldramötet 
och presentationen av projektet efter att jag frågat henne om Karl haft det 
”jobbigt” och om han fått ”kliva åt sidan” så kan denna berättelse ha kom-
mit att handla om huruvida Karl har Actiongubbar eller inte. Mitt inlägg 
riktade istället fokus på flickorna och Barbiedockorna.   
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Jag fortsätter samtalet genom att delta i Katarinas negativa värdering av 
projektet.

Utdrag 7
Marie:  det är ju att cementera könsrollerna nästan på nåt vis [K: 

visst] som att man förutsätter att så är det bara 
Katarina:  vi har redan sett resultat … han vill ha en lillasyster för att då 

leker inte barnet … lillasyster leker inte med hans leksaker 
utan lillasyster leker bara med Barbiedockor [M: ja ja] … så 
där fick jag (skrattar) … precis det jag trodde … tyvärr … 

I min negativa värdering av projektet problematiserar jag explicit en kon-
struktion av pojkar och flickor som till naturen olika (jfr. Haavind, 1987; 
Markström, 2005), i relation till vilken avdelningsföreståndarens idé fram-
står som ett uttryck för ett oupplyst förgivet tagande av att alla flickor leker 
med Barbiedockor. Katarina berättar att Karl redan är en del av de ”cemente-
rade könsroller” jag pekat på i och med att han vill ha en lillasyster som inte 
skulle leka med hans leksaker, vilket en lillebror skulle göra. Hon skrattar 
och framträder som en förälder som fått sina farhågor angående förskolors 
könssegregerande påverkan på Karl bekräftade. Den tidigare konstruktionen 
av Karl som ”lite speciell” tog form i relation till en diskurs om förskolepoj-
kar som våldsamma och springiga (Utdrag 5). Här konstruerar Katarina och 
jag förskolepersonalen som förstärkande skillnader mellan pojkar och flick-
or, en skillnad Katarina tidigare använde som utgångspunkt för att skapa 
mening med Karls annorlundaskap.

Jag frågar om det var fler föräldrar än hon som reagerade på projektet.   

Utdrag 8
Marie:  men var det några fler föräldrar som reagerade … 
Katarina:  eh … dom andra satt tyst [M: mm] förutom en pappa som sa 

är det bara hon som tycker så … [M: jaha] mm [M: vilket 
stöd (skrattar)] vilket (skrattar) - det - det var inte så jättekul
att höra … men jag har mina åsikter - jag är rätt så stark [M: 
mm] i mina åsikter så att jag [M: jo men det-] stod på mig 

Marie:  har man ju rätt till - det är ju bara synd att inte fler vädrar sina 
åsikter [K: mm] vad dom än är då … 

De andra föräldrarna beskrivs, med undantag för ”en pappa” som sittan-
des tysta. Berättelsen om föräldramötet pekar på att Katarina på något sätt 
kritiserat idén med projektet i och med att pappan frågade om fler delade 
hennes uppfattning. Vi skrattar tillsammans åt att ingen annan utom pappan 
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sade något eller gav henne stöd i hennes kritik av projektet. Vi får inte höra 
Katarinas röst i berättelsen bara en beskrivning av att hon ”stod på” sig samt 
ett nutidsförankrat identitetsframförande genom vilket Katarina framstår som 
en person som även i andra sammanhang är ”stark” i sina åsikter. Ett tydligt 
identitetsframförande som jag bidrar till att förstärka genom att beskriva det 
som en rättighet fler borde utnyttja. Katarinas och pappans agerande på för-
äldramötet beskrivs som moraliskt försvarbart i jämförelse med de andra 
föräldrarnas tysta accepterande av avdelningsföreståndarens projektidé. Att 
ifrågasätta framstår som ett eftersträvansvärt agerande.  

Sedan berättar Katarina att avdelningsföreståndaren efter mötet närmat sig 
Katarina och beklagat att hon inte hade alla föräldrars stöd för projektet.  

Utdrag 9
Katarina:  jo hon kom sen hon … vad ska man kalla henne … [M: av-

delningsföreståndaren] ja precis [M: eller avdelningsboss]
mm [M: (skrattar)] (skrattar)

Marie:  (skrattar) ja inte vet jag 
Katarina:  hon kom och sa att men hon tyckte också det var jobbigt lik-

som för att hon kände att det var trist att inte ha allas stöd 
[M: jo men] men 

Marie:  det är ju svårt också att ha allas stöd alla gånger [K: ja] men 
jag menar man måste ju kunna motivera också nåt om man 
ska [K: jo] genomföra en sån där grej 

Katarina:  jo dom körde sen jättedumma paralleller liksom - ja men 
dom får ju se våld ändå i tv - och sånt där … liksom [M: för] 
ja men det är upp till mig om jag tycker att min son ska få tit-
ta på Herkules … [M: ja precis] … liksom … det 

Avdelningsföreståndaren konstrueras som någon som försiktigt närmat 
sig Katarina med sin beklagan över att hon inte stödde projektet. I sökandet 
efter en lämplig benämning på avdelningsföreståndaren som inte gör att hon 
blandas samman med föreståndaren för förskolan gör jag mig rolig över 
auktoritetsbenämningar, något vi båda skrattar åt. Katarina tar avdelningsfö-
reståndarens röst och konstruerar den berättade Katarina som den som bidra-
git till att hon inte fått ”allas” stöd för projektet. Min påföljande kommentar 
om att det ”ju” ofta är ”svårt” att få alla med sig följs av ett generaliserat 
krav på goda motiveringar. Något som avdelningsföreståndaren inte hade 
kunnat ge. 

I nästa stund konstruerar Katarina förskolepersonalen, eller möjligen av-
delningsföreståndaren och pappan som talade på mötet, som ”dom” som 
drog ”jättedumma paralleller” mellan barns tv-tittande och projektet. Ett 
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argument som Katarina ifrågasätter i och med att hon ser det som upp till 
henne som förälder att bestämma vad Karl får eller inte får se på tv. Detta är 
ett identitetsframförande i termer av föräldraauktoritet som motsätter sig 
argumentet att barn ”ändå” får se våld på TV. Här framträder Katarina som 
en förälder som noga väljer vad Karls ska få se på TV, och som då undviker 
program med inslag av våld.  

Det är svårt att skilja mellan identitetskonstruktioner genom beskrivning-
ar av Katarinas och andra aktörers handlande i berättelser om vad som varit 
och nutidsförankrade identitetsframträdanden genom berättandet. Detta kan 
delvis bero på att de händelser Katarina berättar om ägt rum inte så långt 
innan intervjun och därför framställs av henne som nutida händelser.  

Samtalet fortsätter att kretsa kring projektet och hur det kunde ha genom-
förts på ett annat sätt. 

Utdrag 10    
Marie: action gubbar ja - dom kunde väl ha tagit nåt annat då istället 

i så fall 
Katarina:  ja men gubbar var det 
Marie:  ja det var gubbar ja ja [K: ja] ja då måste det ju vara såna då 

mm
Katarina:  ja det … hon hade inte riktigt 
Marie:  kunde dom inte ha tagit med sig nallar eller nånting (skrattar)

[K: ja - det dom] nej men det finns ju 
Katarina:  ja men det diskuterades också att dom skulle ta med sig mju-

kisdjur [M: mm] … och - men inte den veckan utan en an-
nan vecka … [M: jaha] mm [M: ja ja] men jag tyckte - då kan 
vi ju börja med mjukisdjuren för att dom är - det inte så stor 
skillnad på - dom kanske kan integreras på ett helt annat sätt
[M: mm] … men nu var flickorna så förberedda på att dom 
skulle få ta med sig sina Barbiedockor 

Marie:  varför presentera för föräldrarna överhuvud taget 
Katarina: precis (skrattar) vad var det för mening med det hela [M: 

skrattar] det var liksom - det var - dom gick ut med att dom 
bad om lov [M: ja ja] men ändå hade dom redan lovat barnen
[M: mm] så att det … ja ja  

Jag tar tydligt parti för Katarinas kritiska hållning till projektidén och in-
troducerar ett förslag på hur den skulle kunna förbättras. Mjukisdjuren får 
representera mer könsneutrala och icke våldsrelaterade leksaker. Här fram-
träder för första gången den berättade Katarina i berättelsen om föräldramö-
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tet genom att hon berättar att hon ”tyckte” att barnen skulle ta med sig mju-
kisdjur till förskolan istället. Här konstrueras den berättade Katarina som 
tillhörande som ett ”vi” tillsammans med personalen och de andra föräldrar-
na, en identitetskonstruktion i termer av tillhörighet och gemenskap som 
aldrig mer återkommer under intervjusamtalet. Hennes förslag bemöttes av 
en hänvisning från personalen till att flickorna var så ”förberedda” på att få 
ta med sig Barbiedockor. Jag ifrågasätter förskolepersonalens strategi att 
presentera projektet för föräldrarna. Ett ifrågasättande som Katarina följer 
upp genom att konstruera en bild av förskolepersonalen som frågandes för-
äldrar ”om lov” att genomdriva ett projekt som de redan förankrat hos bar-
nen genom att ha ”lovat barnen” att de skulle få ta med sig leksaker hem-
ifrån.

Här slutar berättelsen om föräldramötet och projektet med Barbiedockor 
och Actiongubbar. En berättelse genom vilken avdelningsföreståndaren kon-
strueras som välvillig men oreflekterande kring möjliga konsekvenser av 
projektet för enskilda barn. Den berättade Katarina konstrueras som ifråga-
sättande av och på föräldramötet konfronterande avdelningsföreståndarens 
presentation av projektet. 

I analysen av detta utdrag har jag inte kunnat låta bli att fundera över om 
Karl hade några Actiongubbar hemma i sitt rum. I och med att Katarina bör-
jade berätta om föräldramötet och projektet efter att jag frågat henne om 
Karl haft det jobbigt eller hamnat utanför i förskolan så kan berättelsen ses 
som ett exempel på hur könsstereotypiserande arbetsmetoder skapar proble-
matiska situationer för pojkar som inte är som pojkar är mest. Genom att 
Katarina pekar på oreflekterade könsstereotypiserande arbetsmetoder på 
förskolan görs Karls annorlundaskap till en konsekvens av förskolepersona-
lens bristande insikt i enskilda barns förutsättningar och egenskaper och inte 
till något karaktäristiskt för honom som person. Samtidigt inledde Katarina 
berättelsen om Karl i Näckrosens förskola med att beskriva honom som till 
sättet annorlunda än typiska förskolepojkar (Utdrag 5). En konstruktion som 
lade tonvikten på hans personliga egenskaper och beteenden. Karl är dock 
helt osynlig i berättelsen om föräldramötet och projektet, vilket delvis kan 
ses som en konsekvens av att jag relaterade till flickor och Barbiedockor i 
mitt ifrågasättande av projektet.  

I termer av föräldraidentiteter kan berättelsen ses som ett sätt att genom 
berättandet hantera och sätta det egna barnets könsrelaterade annorlundaskap 
i ett större sammanhang. Berättelsen om Katarinas och pappans agerande 
och de andra föräldrarnas tystnad på föräldramötet och hennes identitets-
framförande som ”stark” kan ses som anspråk på ifrågasättande föräldra-
skap som något att föredra framför tyst acceptans.  

Lite längre fram under intervjusamtalet, som då rörde sig kring verksam-
hetsrelaterade skillnader mellan Näckens och Näckrosens förskolor, påtalar 
Katarina att hon mött tydliga könsroller även tidigare, när Karl gick på 
Näckens förskola.  
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Utdrag 11
[Borttaget: jag frågar om likheter och skillnader mellan Näcken och Näckro-
sen och Katarina berättar om skillnader rörande verksamhet]  

Katarina:  och könsrollerna fanns också på Näcken ska jag säga 
Marie:  mm är det nånting som … irriterar dig lite grann 
Katarina: ja det är det 
Marie:  berätta mer om hur du tänker då 
Katarina: eh - han (Karl) … när han var tre - tre och ett halvt nånting 

[M: mm] så hade jag håret uppsatt i tofsar [M: mm] och roset-
ter och sånt där och det tyckte han var jättekul och ville ock-
så ha [M: ja] så att då fick han en tofs mitt på huvudet [M: ja] 
med en röd rosett [M: ja] för rött är hans favoritfärg [M: ja] 
… och var jättestolt och jätteglad och sen - det första - det 
dom säger när han kommer på dagis är jaha är du så svartsj- 
avundsjuk på flickorna du … [M: mm] jaha  

Marie:  då tänkte du att dom kunde ha insett då då med sin pedago-
giska utbildning att [K: ja] han kanske ville likna en av sina 
föräldrar bara just den dan [K: precis] mm 

Katarina fortsätter att göra kön relevant i sina berättelser om erfarenheter 
av förskoleverksamhet. Hennes sätt att påpeka att det gjordes skillnad mellan 
pojkar och flickor också på Näckens förskola kan ses som ett uttryck för att 
hon ser detta som ett problem som är utspritt och inte bara finns på Näckro-
sens förskola. När jag frågar om detta är något som irriterar henne ger hon 
ett tydligt jakande svar och berättar om förskolepersonalens sätt att bemöta 
en ”jättestolt” och ”jätteglad” Karl som kommer till förskolan med en röd 
rosett i håret för att han vill likna sin mamma. Katarina tar förskolepersona-
lens röst för att tydliggöra för mig att det ”första” dom gjorde var att kom-
mentera rosetten och ge den betydelse som ett könsgränsöverskridande ut-
tryck för avundsjuka hos Karl på det kön han själv inte tillhör (jfr. Haavind, 
1987).  

Katarinas berättande kan ses som nutidsförankrade identitetsframträdan-
den genom vilka hon, med min hjälp, visar fram en medvetenhet om att för-
skolepersonal av okunskap bidrar till att upprätthålla och förstärka skillnader 
mellan flickor och pojkar. Konstruktionen av personalen på Näckens försko-
la som omedveten och okunnig kan förstås som ett bestridande av en diskurs 
om förskolepersonal som utbildade professionella experter (jfr. Halldén, 
1990; Tallberg Broman, 1991; Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars, 2002; 
Markström, 2005).  
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I berättelsen konstruerar Katarina förskolepersonalen som att de tog gläd-
jen över rosetten från Karl som framträder som oskuldfullt stolt. Karls an-
norlundaskap framträder som tydligt lokaliserat till förskolan och som skapat 
av förskolepersonalens agerande.

Samtalet om hur det görs skillnad på pojkar och flickor i förskolan fort-
sätter, efter att Katarina berättat att även cyklar är könsmärkta, genom att jag 
frågar när Katarina blev medveten om detta.  

Utdrag 12
[Borttaget: Katarina berättar att de köpt en röd cykel till Karl med tillhöran-
de cykelhandskar som det står girls på] 

Marie:  men det har du - det har du känt hela tiden när - eller [K: ja] 
när började du tänka så redan när han började … 

Katarina:  ja det - det var ju rätt så tidigt [M: mm] just på Näcken [M: 
mm] … så det var en besvikelse … så jag trodde att det skul-
le vara lite bättre [M: mm] eftersom dom nu har - verkligen 
… går ut med att dom har en pedagogisk grundsyn [M: jo] 
men det är 

Marie:  pratade du med personalen … om - om det nån gång 
Katarina:  nej jag gjorde inte det  
Marie:  nej … det är inte så lätt alla gånger 
Katarina:  nej … det känns som man är besvärlig [M: mm] det är job-

bigt att vara besvärlig 
Marie:  ja det är det usch … där är hon den där mamman (skrattar)

[K: ja precis] (skrattar)
Katarina:  men det är ju så 

Katarinas berättande tar här en summerande form (se Kapitel 4) i och med 
att hon återvänder till sina tidigaste erfarenheter från Näckens förskola (Ut-
drag 11) och konstruerar sig själv som besviken på den verklighet hon mötte 
när Karl började där. Att hon sedan hänvisar till att förskolepersonalen gått 
ut med att de har en ”pedagogisk grundsyn” kan ses som en återkoppling till 
det jag sade tidigare om ”pedagogisk utbildning”. Dessa hänvisningar till 
utbildning och grundsyn används som markörer på att förskolepersonal bor-
de veta bättre än att oreflekterat göra skillnad på pojkar och flickor.  

På min fråga om hon pratade med personalen på Näckens förskola om 
detta någon gång svarar Katarina nekande. Här hänvisar jag till den goda 
konfrontationens föräldraskap, vilket Katarina konstruerades som levandes 
upp till i den föregående berättelsen om föräldramötet och projektet på 
Näckrosens förskola (Utdrag 6, 8, 9 och 10). Katarinas nekande svar får stöd 
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av mig som också ger uttryck för att jag förstår att hon inte ville framstå som 
”besvärlig” i relation till förskolepersonalen på Näcken. ”Den besvärliga 
föräldern” tar formen av en diskurs som är synlig i annan forskning om rela-
tioner mellan föräldrar och barnexperter (se t. ex. Baruch, 1981; Richt, 1992; 
Kugelberg, 1999; Åkerström, 2004; Markström, 2005). Jag tar en förskole-
personalröst och ger uttryck för hur de kan tänkas tala om besvärliga mam-
mor, ”hon den där mamman”. Samtidigt gör Katarina ett identitetsframfö-
rande som om hon är en besvärlig mamma i det att hon beskriver det som 
”jobbigt”. I berättelsen om Katarinas protester mot projektet på föräldramö-
tet framstår hon som en besvärlig mamma som får avdelningsföreståndaren 
att tycka det är ”jobbigt” och ”trist” att hon inte har ”allas” stöd (Utdrag 9). 
Den berättade Katarina som mötte ett könsstereotypiserande agerande på 
Näckens förskola när Karl var mindre (Utdrag 11) konstrueras som tystare 
och mindre besvärlig än Katarina i berättelsen om föräldramötet och projek-
tet (Utdrag 6, 8, 9 och 10).   

Markström (2005) skriver om en mamma som berättar att hon, liksom 
Katarina, vid ett föräldramöte ifrågasatt förskolepersonalens sätt att skilja på 
pojkar och flickor. Mamman fick inget gehör för sin fråga vare sig från per-
sonal eller från föräldrar och har sedan dess valt att inte lyfta frågan igen (s. 
162) (jfr. Kugelberg, 1999, s. 174).  

Den del av mitt intervjusamtal med Katarina som handlar om hennes erfa-
renheter av att möta könssegregerande arbetsmetoder och bemötanden i för-
skolor domineras av nutidsförankrade identitetsframföranden av medvetet 
föräldraskap, framföranden som jag som intervjuare tar aktiv del i och där-
med bekräftar som legitimt. Vi förfasas tillsammans över den omedvetenhet 
som framträder hos förskolepersonalen på de båda förskolorna genom det 
planerade projektet med Barbiedockor och Actiongubbar (Utdrag 6) och 
genom deras bemötande av Karls rosett (Utdrag 11). Samtalet karaktäriseras 
av att vi konstruerar oss som mer medvetna än de och jag har i analysen 
kommit att fundera över om mitt aktiva deltagande och bekräftande av Kata-
rinas åsikter bidrog till att samtalet fick en så summerande och evaluerande 
karaktär (Labov & Waletzky, 1967/1997; se även Kapitel 4).36 Å andra sidan 
kan detta samtal ses som tidstypiskt i den mån att två universitetsstuderande 
mödrar i samma ålder som båda har ett barn i förskoleåldern som möts för 
första gången för att samtala om den intervjuade moderns erfarenheter av 
barnomsorg också identifierar sig med varandra och bekräftar varandras 
synpunkter och ställningstaganden (jfr. Langellier, 2001).37

36 De korta berättelser om konkreta händelser som framkommer kunde ha konkretiserats 
ytterligare om jag ställt fler penetrerande frågor, särskilt i anslutning till det hon berättade om 
föräldramötet, istället för att bidra till att skapa den smått ”raljerande” stämning som utmärker 
denna del av intervjusamtalet (Utdrag 6-10).   
37 Även om jag inte kan påstå att jag känner mig nöjd med mitt sätt att agera under den här 
delen av intervjusamtalet med Katarina så ser jag det som värdefullt att lyfta fram hur denna 
form av intervjusamtal skapar förutsättningar för vissa typer av identitetsframföranden. Vi 
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Karl och de andra pojkarna på förskolan 
Jag återkopplar, efter vårt ironiserande över besvärliga mammor, till det 
Katarina tidigare sagt om att Karl inte är som andra pojkar.  

Utdrag 13
Marie:  ja … men … vad sa du … på Näckrosen så sa du att han 

(Karl) … att han inte är så pojkig var det det du menade [K: 
ja] att han liksom … 

Katarina:  dom har haft … som sagt - dom andra pojkarna är väldigt
springiga [M: mm] och väldigt utåt och låter mycket och [M: 
mm] så och dom har tar ju hänsyn till det ibland - dom har ta-
git in honom till exempel i verkstaden utan dom andra [M: 
mm] … och han har fått liksom vara med och förbereda och 
så där och sen har han fått vara med och visa hur man gör [M: 
mm] … men direkt när dom andra barnen - pojkarna kommer 
in [M: mm] så vill han inte delta i den gruppen [M: nej] …  

Katarina besvarar min fråga genom att återigen peka på hur Karl skiljer 
sig från de andra pojkarna vilka beskrivs som ”väldigt springiga”, ”väldigt
utåt” och som att de ”låter mycket” (jfr. Utdrag 5). En beskrivning som indi-
rekt konstruerar Karl som dessa pojkars motsats och därmed som lugn, in-
bunden och tyst. Hon fortsätter genom att berätta att personalen på Näckro-
sen ibland tar ”hänsyn” till denna skillnad genom att låta Karl vara i verksta-
den utan de andra pojkarna och ”förbereda” saker. Detta har fungerat tills 
de andra pojkarna kommit dit och Karl inte har velat vara kvar där tillsam-
mans med dom. Här konstrueras förskolepersonalen på Näckrosen som 
medveten om att Karls annorlundaskap utgör ett problem för honom på för-
skolan och framförallt i relation till de andra pojkarna (jfr. Haavind, 1987). 
Denna konstruktion av förskolepersonalen skiljer sig från hur de framträdde 
i berättelsen om föräldramötet och projektet (Utdrag 6, 9 och 10) då de fram-
stod som omedvetna och okunniga om hur deras arbetssätt förstärkte köns-
skillnader.

Istället för att gå in på vad som kan orsaka Karls ovilja att delta i pojk-
gruppen och hur denna motvilja kan yttra sig berättar Katarina om problem i 
”flickgruppen” och om hur personalen arbetar för att hantera dem. 

                                                                                                                            
konstruerar oss som medvetna, konfronterande och ifrågasättande föräldrar och därmed som 
annorlunda än andra föräldrar som ”pappan” på föräldramötet och de andra som satt ”tysta”. 
Vi konstruerar denna medvetenhet som både positiv och samtidigt tung att bära genom att den 
kan bidra till att man framstår som ”besvärlig” i andras ögon.   
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Utdrag 14
Katarina: och dom har haft - dom har delat upp det i flickor och pojkar 

för att dom har haft problem med flickgruppen [M: jaha] 
med parbildning och mobbning nästan … [M: jaha jaja] med 
att … ja … dom säger att - frågar liksom ja får jag vara med 
… antingen säger dom nej du får inte vara med eller så säger 
dom ja visst … du får vara med … men sen så … fem sekun-
der senare är dom borta … och den här stackaren står kvar
[M: ja ja] … så att det har dom jobbat med [M: mm] drama 
och massa olika saker 

Marie:  alla flickor tillsammans då liksom 
Katarina:  ja bara flickorna tillsammans [M: ja ja] då tycker jag - då 

kunde dom ha - nästan ha tagit in Karl i den gruppen [M: jao] 
… eftersom han nu avviker så väldigt mycket från … den 
stökiga pojkgruppen [M: mm] … men ja … jag vet inte om 
dom har gjort nånting … jag sa till om det … det kan … det 
kan vara att det

Hon tar flickornas röster för att förtydliga för mig att problemen består i 
uteslutning och ibland nästan av ”mobbning”. Personalens uppdelning av 
barnen i pojk- respektive flickgrupper förklaras som ett sätt att hantera pro-
blemen i flickgruppen. På samma sätt som jag tidigare tog flickors situation 
som exempel på hur projektet med Barbiedockor och Actiongubbar kunde få 
problematiska konsekvenser tar Katarina här problem med flickornas kam-
ratrelationer som exempel på vad personalen har att tampas med. Detta kan 
ses som ett sätt att berätta om problemen i kamratrelationerna på Näckrosens 
förskola som inte direkt pekar ut Karl som en del av dessa.   

Katarina gör här ett identitetsframträdande som en förälder som är insatt i 
vad som händer och sker på förskolan. Hon presenterar också ett förslag som 
innebär att Karl, ”som avviker så väldigt mycket från den stökiga pojk-
gruppen”, borde få integreras i arbetet med att lösa problemen i flickgrup-
pen istället. Hon berättar att hon ”sa till” personalen om det men ännu inte 
vet hur det ska bli.  

När Katarina talar om Karls annorlundaskap i relation till de andra poj-
karna på Näckrosens förskola konstruerar hon själv samma stereotypiserande 
bilder av pojkar och flickor som hon lyft fram som problematiska i förskole-
personalens projekt med Barbiedockor och Actiongubbar på Näckrosen och i 
bemötandet av Karls rosett på Näcken. Denna motsättning i Katarinas berät-
tande kan ses som ett sätt att hantera och skapa mening med det som för 
henne framstår som problematiskt med Karls vistelse i förskola. Å ena sidan 
berättar Katarina att förskolepersonalen bidrar till reproduktionen av de 
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könsskillnader som genomsyrar vårt samhälle genom arbetssätt och genom 
ett oreflekterande bemötande av barn som Karl som avviker från den stereo-
typa bilden av pojkar och flickor. Å andra sidan förklarar hon Karls svårig-
heter med att knyta kontakter med andra pojkar som en konsekvens av att 
Karl är annorlunda än de andra pojkarna på förskolan. I denna förklaring 
konstrueras Karls personliga egenskaper som orsakande hans annorlunda-
skap.

Katarinas sätt att tillskriva annorlundaskapet positiva innebörder i relation 
till de negativt laddade konstruktionerna av de andra pojkarna kan förstås 
som ett sätt att göra Karls avvikande beteende till en sympatisk egenhet och 
därmed något att också vara stolt över trots att det skapar problem för Karl 
på förskolan.  

Det goda annorlundaskapet och föräldrastolthet 
Efter att jag och Katarina samtalat en stund om hur det kan vara för utåtage-
rande barn träder Konrad, som fram tills då suttit tyst med oss vid köksbor-
det och lyssnat, in i samtalet. Vi samtalar om Karls situation på Näckrosens 
förskola som aktualiseras genom att jag ställer frågor om hur många barn det 
är på Karls avdelning och om hur det ser ut med könsfördelningen bland 
dem.    

Utdrag 15
[Borttaget: Samtal om olika sätt att hantera utåtagerande barn på förskolor 
och om hur många barn det är på Karls avdelning.]  

Marie:  är det jämt fördelat - alla - annars mellan flickor och pojkar 
eller

Katarina:  jag vet faktiskt inte [M: nej] … [Ko: jag tror det] [M: mm] ja 
… det ser ut som det när man går och hämtar honom i varje 
fall [M: ja (skrattar)] (skrattar)

Konrad:  när jag hämtar honom brukar det vara mest flickor och han 
kvar … [K: okej] han brukar vara själv ibland också … [K: ja 
jo] … halv fem 

Katarina:  dom har [Ko: ??] precis … dagis stänger klockan fem [M: ja 
ja] kommer man och hämtar honom halv fem så är han ibland 
alldeles ensam … fredagar - kommer man klockan fyra så 
kan det vara att han är alldeles ensam kvar … så det är … lite
konstigt [M: ja vad] 
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Jag fortsättar att göra kön relevant för Karls vistelse på Näckrosens för-
skola genom min fråga om könsfördelningen. Katarina gör ett tvekande kon-
staterande om att ”det ser ut som” om det är en jämn fördelning av pojkar 
och flickor när hon brukar hämta honom. Efter att jag och Katarina skrattat 
tillsammans åt denna anmärkning kommer Konrad in med en annan åsikt 
och tillägger att Karl också brukar vara ensam kvar på avdelningen ibland. 
En erfarenhet som Katarina ger uttryck av att dela och beskriver som ”lite
konstigt”.

Här etableras en ny samtalsordning genom Konrads inträde i samtalet. 
Bortsett från att han hälsat på mig och senare kort bidragit med en beskriv-
ning av var de bodde förut så har Konrad inte deltagit i intervjusamtalet alls, 
utan bara stundvis suttit med vid köksbordet och lyssnat till Katarina och 
mig. Nu börjar han delta aktivt i intervjusamtalet och bidrar till en något 
annorlunda konstruktion av Karls annorlundaskap.  

Konrad fortsätter samtalet om eftermiddagarna på Näckrosens förskola 
med att peka på att Karl börjat söka sig in till Näckrosens skola och till de 
äldre barnen där.

Utdrag 16
Konrad:  fast då har han börjat gå in på skolan [K: ja] spelar fotbolls-

spel med dom större pojkarna [M: mm] … och flickorna … 
Katarina:  ja han har börjat skapa sig en kompiskrets [M: ja] bland skol-

barnen (skrattar)
Konrad:  bland dom som är lite äldre [M: mm] [K: ja] för han håller 

tydligen - han pratar väldigt mycket enligt alla dagisar och 
håller på med ordlekar och sånt där [M: ja ja] [K: väldigt
verbal]  

Marie:  ja och då kan [Ko: och] det ju va - ja 
Konrad:  och tänker så här logiskt tänkande eller filosofiskt tänkande 

[M: mm] och ställer frågor som personalen blir helt ställda av 
ibland … [M: och då kan] [K: mm] 

Karl som av Katarina tidigare beskrivits som lugn, inbunden och tyst till-
skrivs nu en initiativkraft som varit osynlig tidigare. Karl ”går in” till skola 
och ”spelar fotbollsspel” med de äldre barnen. Katarina beskriver detta som 
något positivt för Karl, som börjat ”skapa sig en kompiskrets bland skolbar-
nen”, och tillskriver det en positiv betydelse genom att avsluta med ett litet 
förvånant skratt. Plötsligt framstår Karls annorlundaskap i relation till jämn-
åriga pojkar på förskolan som en tillgång i relationer till äldre barn på sko-
lan. Här görs Karls verbala förmågor och intresse för ordlekar relevanta för 
första gången sedan Katarina berättat om hans kunskaper i läsning och räk-
ning som viktiga inför den framtida skolstarten (Utdrag 1). Katarina beskri-
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ver Karl som ”väldigt verbal” och Konrad använder ord som ”filosofiskt”
och ”logiskt” tänkande och nämner också att Karls verbala förmåga upp-
märksammats av personal på både Näckens och Näckrosens förskolor, vilka 
ibland har blivit ”helt ställda” av hans frågor.

Från att tidigare ha konstruerats som inbunden, tyst och passiv i jämförel-
se med de andra utåtriktade, springiga och våldsamma pojkarna på förskolan 
(Utdrag 5 och 13) konstrueras Karl här som kontaktsökande, socialt hand-
lingsinriktad och som pratandes med förskolepersonalen. En konstruktion 
som ligger i linje med en diskurs om barn som sociala aktörer (Mayall, 1994, 
2002; James, Jenks & Prout, 1998; Edwards, 2002). Katarina och Konrad 
gör ett gemensamt identitetsframförande som stolta föräldrar till ett speciellt 
och språkbegåvat barn. Det problematiska med Karls annorlundaskap på 
förskolan ges inget utrymme. Konstruktionen av den sociala Karl ligger i 
linje med en diskurs om det utåtriktade och socialt kompetenta förskolebar-
net (jfr. Dencik, 1988; Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars 2002; Mark-
ström, 2005).  

Samtalet fortsätter genom att jag bidrar till denna positivt laddade kon-
struktion av Karl.  

Utdrag 17 
Marie:  det ju vara svårt för jämnåriga att [Ko: mm] [K: att hänga 

med] att relatera till honom [Ko: ja precis] och då blir han 
liksom [K: helt] avvikande på nåt vis [K: ja] för dom [Ko: 
mm] och då drar dom sig undan [K: precis] ja visst [K: det 
tror jag]

Konrad:  och det var den här andra lugna killen också - han var också - 
kunde också läsa och [M: mm] mycket tankar och sånt där  

Katarina:  mm fast han går i gruppen under eller hur 
Konrad:  mm han går i gruppen under 
Katarina:  jag tror dom har en till i Karls grupp som är ungefär likadan 

[Ko: likadan också ja] ja 
Konrad:  mm … men tydligen har han och Karl också lekt en del [K: 

mm] [M: mm] 

Jag bidrar aktivt till denna konstruktion av Karl som särskilt begåvad ge-
nom att presentera hans språkbegåvning som en förklaring till att han haft 
problem med relationer till jämnåriga kamrater, som kanske inte kan ”rela-
tera till honom”. Jag får det att framstå som om de andra pojkarna på försko-
lan som är jämnåriga med Karl nästan blir lite skrämda av hans verbala för-
måga och filosofiska tänkande.

Konrad nämner sedan den andra ”lugna killen” på förskolan som liksom 
Karl hade ”mycket tankar” och kunde ”läsa”. Katarina kontrar med att peka 
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på att den pojken är yngre än Karl i och med att han gå i ”gruppen under”
honom och pekar istället på en pojke som går i samma grupp som Karl. Ka-
tarina har i början på vårt samtal om Karls vardag på Näckrosen berättat om 
två andra pojkar som ”är som han” (Utdrag 5). Varför hon nu gör en poäng 
av att påpeka att den förstnämnde pojken går i en grupp under Karl har jag 
svårt att förstå. Det kan vara ett uttryck för att det inte vore smickrande för 
Karl att bli beskriven som någon som leker med yngre barn, medan kontak-
ter med jämnåriga och med äldre skolbarn (Utdrag 16) framstår som desto 
mer positivt laddade. Här görs ålder som ordnande kategori relevant för kon-
struktionen av Karl som annorlunda på ett positivt sätt (jfr. Kugelberg, 1999; 
Markström, 2005).  

En annan förklaring är att Konrads inträde i samtalet skapar en ny sorts 
dynamik som delvis består i att Katarina och Konrad i egenskap av föräldrar 
till Karl kan komma med konkurrerande sätt att förstå Karls situation på 
förskolan. Det är också svårt att veta om den pojke Konrad hänvisar till som 
den Karl ”tydligen” också har lekt med är den förstnämnde yngre eller den 
jämnårige.  

Efter Konrads inträde i intervjusamtalet blir det nästan uteslutande nutids-
förankrat och fokuserat på Karls annorlundaskap som speciellt och positivt. 
Det könsrelaterade annorlundaskapet som konstruerats i mitt och Katarinas 
tidigare samtal görs inte heller relevant längre (Utdrag 5, 11, 13 och 14). Det 
kan förstås som att Katarina och Konrad tillsammans försöker skapa en mot-
vikt till den tidigare problemfokuseringen genom att uttrycka sin stolthet 
över att ha ett ovanligt barn som inte är som alla andra. 

Vi samtalar vidare kring Karls språkkunskaper en stund. Om hur Katarina 
och Konrad lärt honom läsa hemma genom att sätta upp lappar på saker med 
det svenska ordet på den ena och det estniska ordet på den andra sidan. Ock-
så om att Karl går på hemspråksundervisning, som han tycker om, och om 
hur organiseringen av denna har varit problematisk på olika sätt. Denna del 
av intervjusamtalet har jag efter stor tvekan valt att inte integrera i analysen, 
trots att den skulle ha berikat den ytterligare. Anledningen att jag ändå valde 
att utesluta den är, bortsett från utrymmesskäl, att det jag valt att fokusera på 
och lyfta fram är olika uttryck för föräldraidentiteter. Vårt samtal om lästrä-
ning och hemspråksundervisning har formen av en fortsatt konstruktion av 
Karl som särskilt språkbegåvad som delvis kan ses som en förlängning av 
det intervjuutdrag som analyserats ovan.  

Istället har jag valt att lyfta fram delar av intervjusamtalet som har tydlig 
anknytning till de utdrag som analyserats tidigare, i vilka Karls annorlunda-
skap i förskolan ges olika innebörder.  
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Förskola som plats för socialisation och normalisering 
Jag återkopplar till det Katarina berättat i början av vårt samtal om förskole-
bytet inför den kommande skolstarten (Utdrag 1, 2, 3 och 4).  

Utdrag 18 
[Borttaget: Katarina och Konrad berättar hur de lärt Karl läsa både svenska 
och estniska hemma, om att han går på hemspråksundervisning som han 
älskar, om sina egna uppväxter] 

Marie:  men om man … ska spinna vidare på det här med förskola för 
som jag uppfattar det så var ni mest - ni är mest inriktade på 
att han ska börja i skolan det verkar vara det som är mest 
spännande för er … [K: ja] eller det att ni valde (Näckrosens
förskola) för skolans skull 

Katarina:  ja vi valde det egentligen för skolans skull [M: ja] [Ko: mm] 
och komma ut på landet … [M: mm] så att det inte är bland 
all trafik 

Marie:  nej … för du sa att femårsgruppen den ser jag liksom som 
bara ett mellanspel eller vad sa du 

Katarina:  ja just den här eftersom vi bytte [M: ja jo] … jag hade gärna 
gått kvar egentligen [M: mm] för att där kände han alla och 
det var [Ko: ??] bra kontakt med lärarna och dom tyckte jät-
temycket om honom och dom visste vilka problem han har 
[M: mm] och vilka - för liksom … för att han är jättedålig på 
att klä på sig [M: mm] … och han är 

Konrad:  nej han är långsam bara 
Katarina:  han är långsam han är lite otrygg med att göra nya saker [M: 

mm] så att det tar dom en evighet att få honom ut först och 
sen tar det en evighet för dom att få in honom sen när han har 
bytt om 

Samtalets återgång till bytet från Näckens till Näckrosens förskola initie-
ras av min fråga om deras intresse för Karls kommande skolstart. Katarina 
berättar som tidigare att de valde Näckrosens förskola för skolans skull och 
för de naturnära omgivningarna. När jag sedan påminner henne om att hon 
beskrivit femårsgruppen på Näckrosens förskola, där Karl nu går, som ett 
”mellanspel” (jfr. Utdrag 4) börjar Katarina berätta att hon ”gärna gått kvar”
på Näckens förskola om det inte varit för den kommande skolstarten.  
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Näckens förskola beskrivs här av Katarina som ett ställe hon saknar. Här 
framträder en annan bild av personalen på Näckens förskola än den som 
konstruerades i berättelsen om Karls röda rosett (Utdrag 11). Här beskriver 
hon sin kontakt med dem som ”bra” och berättar att de tyckte ”jättemycket”
om Karl och visste vilka ”problem” han har. Här övergår Katarina till ett 
nutidsförankrat berättande och återupptar den tidigare dominerande pro-
blemorienteringen i konstruktionerna av Karl och beskriver honom som ”jät-
tedålig på att klä på sig”. En beskrivning som Konrad direkt motsätter sig 
och ersätter med ”långsam bara”.

Återigen framkommer en tydlig skillnad i hur Katarina och Konrad be-
skriver Karls annorlundaskap. En skillnad som också kan ses som olika iden-
titetsframträdanden av vilka Konrads lämnar minst utrymme för en beskriv-
ning av hans son som annorlunda på ett problematiskt sätt. Katarina förklarar 
Karls långsamhet som ett uttryck för otrygghet inför ”nya saker” och be-
skriver hur detta ställer till problem för förskolepersonalen då det tar en 
”evighet” för personalen att få ut honom och sedan att få in honom. Katarina 
tar här förskolepersonalens perspektiv och ger uttryck för att förstå att de kan 
ha det jobbigt med Karl.   

När jag sedan försöker göra en sammanfattande tolkning av Karls beteen-
de som rutinstyrt reagerar både Konrad och Katarina omedelbart nekande.

Utdrag 19
Marie:  han har sina rutiner då eller - som han vill följa för att det 

[Ko: nej] [K: nej] nehej 
Katarina:  han vill stanna kvar där han är [M: okej] [Ko: ja precis] 
Marie:  han vill inte avbryta 
Katarina: nej [M: nej] … så att det visste dom där borta (på Näckens 

förskola) och dom hade lärt sig ungefär hur man lirkar ho-
nom till nästa aktivitet (skrattar) [M: jo] … och det tycker 
dom är jobbigt här - fick - senast i dag fick jag höra att dom 
tyckte att det var … han hade inte velat gå ut igen … och sen 
när han var ute så [M: mm] ville han inte komma in [M: ne-
hej] så att det 

Min beskrivning av Karl som styrd av sina egna ”rutiner” kunde ingen 
av dem gå med på och Katarina ersätter den med en som hänvisar orsaken 
till Karls agerande till hans vilja att stanna där han är.38 Istället beskriver 

38 En anledning till deras starka och omedelbara reaktion på mitt försök att förstå det dom 
berättat om Karl som ett överdrivet beroende av rutiner och en oförmåga att hantera snabbt 
påkomna förändringar är att sådana beskrivningar ofta associeras med autism, ett samlings-
namn på funktionshinder som kan yttra sig i världsfrånvänt och därmed asocialt beteende. 
Orsakerna till att barn utvecklar autism har tidigare förklarats som brister i relationer mellan 
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Katarina problemet med långsamheten som en konsekvens av Karls starka 
vilja som personalen på Näckens förskola lärt sig att hantera för att ”lirka
honom” mellan olika aktiviteter, men som personalen på Näckrosens försko-
la nu tycker är jobbig. Katarina berättar att hon samma dag som intervjun 
”fick höra” av dem att Karl inte hade velat gå ut när han var inne och sedan 
inte velat gå in. Ett påpekande från personalen som verkar ha gjort intryck på 
Katarina som upprepar beskrivningen här för andra gången (jfr. Utdrag 18). 
Envishet, viljestyrka och otrygghet framstår för Katarina och Konrad som 
egenskaper som är lättare att associera till Karls agerande än ett beroende av 
rutiner. Vistelsen på Näckrosens skola beskrivs som krångligare i och med 
att personalen inte ännu, som de på Näcken, lärt sig hantera Karl.  

Det som genomsyrar det både Katarina och Konrad berättar om Karls an-
norlundaskap i detta sammanhang kan sammanfattas i ordet individualitet. 
Zetterqvist Nelsons (2000) pekar på att föräldrar till barn som fått diagnosen 
dyslexi beskriver barnen som både ett vanligt och ett särskilt barn. Hon pe-
kar på att den ena eller andra konstruktionen av det egna barnet kan domine-
ra beroende på vad man talar om, och beskriver dessa olika beskrivningar 
som ”skilda stråk i talet om barnen” (s. 171). Markström (2005) skriver att 
förskolebarns uttryck för individualitet kan ses som en styrka av föräldrar 
och personal så länge inte uttryck för envishet och självständighet går ut 
över andra barn. Katarinas och Konrads ibland motsägelsefulla beskrivning-
ar av och förklaringar till Karls agerande, som å ena sidan envis och å den 
andra otrygg inför nya situationer, kan ses som olika sätt att hantera och 
begripliggöra Karls situation på förskolan. De kan också ses som ett uttryck 
för den reflexivitet Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) menar karaktäriserar 
det moderna föräldraskapet.  

Samtalet om Karls förskolevistelse fortsätter, efter att vi pratat allmänt en 
kort stund om förskolans rutiner kring inne- respektive utevistelser, med att 
jag frågar dem om de ser förskolan som viktig för Karl.  

Utdrag 20
[Borttaget: samtal om rutiner kring organiserandet av utevistelser på Näckro-
sens förskola]  

Katarina:  jag skulle kunna ha Karl hemma nästan hela dagarna … [M: 
mm] … eftersom jag får … sitter ofta hemma [M: jo] … jag 
tycker det är jätteviktigt … [M: berätta hur] … han träffar 
andra barn han kommer ut får se andra rutiner … han … får 

                                                                                                                            
föräldrar och barn, medan de nu tenderar att ses som genetiskt betingade (jfr. Gray, 2002). 
Denna liknelse kan också ses som farlig i den bemärkelse att den riskerar att ”sjukliggöra” 
Karls beteende, det vill säga konstruera det som alltför avvikande och annorlunda och därmed 
konstruera Katarina och Konrad som föräldrar till ett funktionshindrat barn.  
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prova på nya saker [M: mm] … det tycker jag är - och träffa 
nya - ja [M: mm] sociala kompetens helt enkelt 

Marie:  mm så du ser [K: så att det] du ser det som viktigt för att han 
behöver det eller för att han … [K: för hans utveckling] hans 
utveckling [K: mm] mm 

Konrad:  om han skulle vara hemma med oss vuxna jämt så skulle han 
liksom hoppa över barnstadiet så att säga … och antingen 
leka själv eller också [M: mm] vara med oss och då blir det 
mera vuxet [K: mm] 

Katarina gör det tydligt att det inte är hon själv utan Karl som behöver 
förskola. Hon betonar att hon ser det som ”jätteviktigt” för utvecklingen av 
Karls sociala kompetens att han får möta andra barn och andra rutiner. Detta 
kan ses som ett tydligt identitetsframträdande, genom vilket hon synliggör 
att hon är medveten om att barn och därmed Karl behöver möta andra barn 
och andra rutiner än det egna hemmets. Beskrivningen av Karls vistelse på 
förskolan som ”jätteviktig” går stick i stäv med Katarinas beskrivning av 
det sista året i Näckrosens förskola som ett ”mellanår” (Utdrag 4). Här ges 
vistelsen på förskolan stor betydelse för Karls sociala utveckling. Möten med 
andra barn betonas som viktiga samtidigt som berättelserna om de negativa 
aspekterna på Karls annorlundaskap har handlat just om problem med dessa 
relationer. Förskolevärlden framträder som lösningen på de problem som 
samtidigt blev synliga i och med Karls inträde i densamma. Konrad beskri-
ver förskolan som en plats för barndom (jfr. Gars, 2002) i och med att han 
pekar på att Karl skulle ”hoppa över barnstadiet” om han var tillsammans 
med honom själv och Katarina hela tiden. Här gör Katarina och Konrad ett 
gemensamt identitetsframförande som säger att de är medvetna om att barn 
behöver vara med andra barn för att bli som barn ska vara, nämligen inte 
som vuxna. Ett identitetsframförande som ligger i linje med en diskurs om 
förskola som en självklar plats för barndom och socialisation (jfr. Dencik, 
1988; Persson, 1994; Hammarlund, 1998; Kugelberg, 1999; Gars, 2002; 
Brembeck, Johansson & Kampmann, 2004; Markström, 2005).  

Samtalet fortsätter genom att jag kommenterar det Konrad sagt om att 
Karl behöver gå på förskolan för att möta andra barn och inte bara vuxna. 

Utdrag 21
Marie:  han skulle identifiera sig med er för mycket då [Ko: ja] så att 

han vart som en liten vuxen då 
Katarina:  ja det är redan nästan så att han är [Ko: ja] väldigt mycket 

med vuxna [Ko: ja jo precis] [M: mm] så att det 
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Konrad:  eftersom vi är lugnare och inte så stojiga och så här … så det 
kan ju va det [M: mm] … [K: så att det] så därför är det bra 
att han lär sig umgås med barn [K: mm] som är lika gamla 
som han [M: jo]  

Katarina:  så det är faktiskt därför han … går där  

Katarina bekräftar det jag säger och Konrad beskriver lugn som karaktäri-
serande honom själv och Katarina som vuxna, vilket motiverar att Karl ”lär 
sig umgås med barn … som är lika gamla som han”, barn som inte är så 
lugna som vuxna.  

Det som skiljer denna del av samtalet från de tidigare är att fokus inte 
längre ligger på Karls annorlundaskap i vare sig negativ eller positiv bemär-
kelse. Istället konstruerar både Katarina och Karl förskolan som en plats för 
barndom där Karl kan utveckla sin sociala kompetens. Katarina konstaterar 
att det är av den anledningen Karl går på förskola.  

De berättelser om förskolepersonalens könsstereotypiserande arbetssätt 
och bemötanden (Utdrag 6-11) samt om Karls ovilja att delta i aktiviteter 
med den stökiga pojkgruppen (Utdrag 13) som tog form under mitt och Ka-
tarinas tidigare samtal ger uttryck för att Karls vistelse på förskolan snarare 
har begränsat än befrämjat hans sociala utveckling. En möjlig tolkning av 
skillnaderna mellan denna förskoleoptimistiska berättelse och de tidigare 
berättelserna om förskolan som ett ”mellanår” (Utdrag 4) samt om Karls 
annorlundaskap (Utdrag 5, 13 och 14) kan vara att Katarina och Konrad här 
talar om förskolans betydelse på ett principiellt plan (Utdrag 20) medan de 
tidigare berättat om Karls och deras egna konkreta erfarenheter av vistelsen 
på Näcken och Näckrosen.  

Sammanfattning
De berättelser som tog form i intervjusamtalet med Katarina och Konrad är 
nutidsförankrade och barncentrerade. De kretsar kring Karls annorlundaskap 
som något positivt i relation till den kommande skolstarten och som proble-
matiskt i hans relation till andra barn på Näckrosens förskola. Mitt intervju-
samtal med Katarina och Konrad karaktäriseras av att vara nutidsförankrat i 
den meningen att det dominerades av samtal om Karls situation på förskolan 
vid tiden för intervjun.  

Karl konstrueras som intellektuellt, brådmogen, annorlunda än andra poj-
kar och som envis på ett sätt som är arbetsamt för förskolepersonalen. I rela-
tion till dessa tre aspekter på Karls annorlundaskap framträder olika föräldra-
identiteter som rör sig mellan uttryck av stolthet och oro. Katarina framträ-
der som en medveten och om könsstrukturer upplyst förälder och besvärlig 
mamma i relation till välvillig, men om begränsande könsmönster okunnig, 
förskolepersonal och tysta föräldrar. Tillsammans framträder Katarina och 
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Konrad som stolta föräldrar till en brådmogen och verbal pojke som gör 
förskolepersonal helt ställda med sitt filosofiska tänkande. Katarina framstår 
som en förälder som påverkas av att förskolepersonalen har det jobbigt med 
den envise Karl medan Konrad endast framträder i relation till personalen 
som en förälder till ett särskilt begåvat barn.  

Förskolan framträder både som ett skolvalsinstrument, en verksamhet 
som karaktäriseras av könssegregerande arbetsmetoder och som en plats för 
barndom som är viktig för Karls utveckling av social kompetens. Skolan ges 
innebörd i relation till Karls kunskaper i läsning och skrivning. Olika skolor 
framträder som mer eller mindre passande för Karl.  

Berättelserna om Karl kan sammantaget ses som ett uttryck för föräldra-
identiteter i termer av medvetenhet om de krav som ställs på barn i försko-
lans vardag, osäkerhet inför hur Karl kan möta dessa krav och av förväntan 
inför den framtida skolstarten.  
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7. Den nödvändiga flykten och det 
informerade förskolevalet 

Bodil är trettiosex och Bengt trettiofyra år. De bor med sina barn Beatrice 
sju, Björn fem och Benny ett och ett halvt år, i en villa i stadsdelen Löv-
dungen. Bodil är föräldraledig från sitt arbete som skattejurist och Bengt 
utbildar sig till mäklare. Både Björn och Benny går i föräldrakooperativet
Vindens förskola, genom vilken jag fick kontakt med Bodil, och Beatrice går 
i första klass i Lingonskolan.  

Mitt och Bodils intervjusamtal genomfördes en förmiddag i familjens 
kök. Inget av barnen eller Bengt var hemma.  

De delar av mitt intervjusamtal med Bodil som jag valt att lyfta fram 
handlar om när hon och Bengt bestämde sig för att flytta barnen från Vild-
blommans förskola där både Beatrice och Björn gick under en period. Bodil 
berättar om att orsakerna till att de beslutade sig för att byta förskola var att 
verksamheten på Vildblomman inte fungerade bra, att ”hon som äger den” 
inte är kompetent att driva förskoleverksamhet och att en särskilt bra perso-
nal slutade.

Det är i berättelser om vad som utmärker god förskoleverksamhet och en-
gagerad förskolepersonal som olika föräldraidentiteter tar form under vårt 
intervjusamtal.   

Förskoleverksamhet och oerfarna förstabarnsföräldrar 
Vårt intervjusamtal inleddes med att Bodil på min uppmaning berättade om 
när de ordnade barnomsorg till sitt äldsta barn Beatrice. Beatrice var först 
hos en privat dagbarnvårdare och sedan hemma med Bodil och Bengt när de 
var föräldralediga med Björn. Sedan började Beatrice på Vildblommans 
förskola när hon var 3 år. Ett halvår senare fick även Björn plats på samma 
förskola. Strax efter att Björn börjat på Vildblomman beslöt Bodil och Bengt 
att flytta barnen till en annan förskola. Detta förskolebyte upptog en stor del 
av vårt intervjusamtal.  

Här börjar Bodil berätta om vad som orsakade förskolebytet. 
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Utdrag 1
Bodil:  men sen blev det så att han började på våren på Vildblomman 

i alla fall … [M: och då] men [M: ja] samtidigt i den vevan så 
slutade storesyrrans fröken som hade varit jättebra [M: jaha] 
och då föll liksom allting … det - det var hon som hade hållit 
uppe [M: okej] rubbet i stort sett där [M: mhm va trist] ja … 
så att då kände vi att åh här kan vi absolut inte vara kvar … 
det - det blev bara värre och värre och - och [M: mhm] hon 
som äger … Vildblomman [M: mm] … är inte riktigt kompe-
tent enligt min mening i alla fall [M: nej nej] att driva en sån 
[M: men vad var det] verksamhet  

Vildblommans förskola drevs i enskild regi, vilket kan fungera som en 
förklarande bakgrund till Bodils sätt att uttrycka en negativ bedömning av 
”hon som äger” förskolan. Bodil konstruerar den personal som slutade som 
den ”som hade hållit uppe … rubbet” och Vildblommans ”ägare” som ”inte 
riktigt kompetent” och visar på att hennes erfarenheter av att ha barnen på 
Vildblommans förskola är färgade av relationer till dessa båda personal. 
Genom att tillskriva den personal som slutade så stor betydelse för Beatrice 
vistelse på förskolan indikerar Bodil att det varit problem på förskolan även 
innan hon slutade. Bodil konstruerar sig själv som ett ”vi” tillsammans med 
Bengt, ett vi som ”kände” att de ”absolut” inte kunde vara kvar på försko-
lan. I den mer nutidsförankrade konstruktionen av Vildblommans ägarinna 
som inkompetent att driva förskoleverksamhet framträder Bodil istället som 
enskild person i berättandet genom uttrycket ”enligt min mening”, och gör 
därmed ett identitetsframträdande som en förälder som kan avgöra vem som 
är kompetent att driva förskoleverksamhet eller inte.

Jag frågar henne om vad som inte var bra på förskolan och Bodil fortsät-
ter att berätta om hur allt blev sämre och sämre.  

Utdrag 2
Marie:  vad var det som inte var bra då … 
Bodil: ja - ingen verksamhet egentligen … den var - dom var - dom 

var väldigt mycket ute [M: mm] men det - det var i stort sett 
det det gick ut på [M: okej] och dom … i början på hösten där 
då var dom ju - då gjorde dom mycket utflykter och sånt ock-
så men det - det blev mindre och mindre av det [M: mm] … 
så till slut så var dom bara på den här pyttelilla gården [M: 
mhm mm] … som är - verkligen inte … det finns bara eh … 
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fyra gungor och [M: ja ja] … ja en sandhög … [M: mm] i 
stort sett … eh … och … ja 

Marie: hur kom det sig att ni valde Vildblomman från början då … 
Bodil:  då fanns det plats där … och det - med första barnet vet man 

inte så mycket [M: nej] man har inte [M: nej] så mycket refe-
renser och så där och

Hennes tidigare fokus på förskolans personal är inte synlig här. Bodil be-
rättar istället om en frånvaro av ”verksamhet” på Vildblomman och om bris-
ter i förskolans utemiljö. Att vara ute med barnen på den ”pyttelilla gården” 
är, enligt Bodil, inte att bedriva god förskoleverksamhet. Hon visar indirekt 
att hon har andra förväntningar.  

Almqvist (2005) skriver att svenska föräldrar, till skillnad från franska, i 
hennes studie uttrycker förväntningar på att förskolor ska bedriva pedago-
gisk verksamhet i termer av att där ska finnas utbildade professionella exper-
ter som planerar och bedriver pedagogisk verksamhet. Kugelberg (1999) 
begreppsliggör en del föräldrars förväntningar på förskoleverksamhet som 
ett uttryck för en ”expert-orientering” (expert-orientation, s. 167; min övers.) 
i relation till de egna barnens behov (jfr. Persson, 1994). Bodil gör ett identi-
tetsframförande som en förälder som kan skilja på god och sämre förskole-
verksamhet genom att peka på brister med verksamheten på Vildblomman, 
men utan att motivera sin kritik till Beatrices och Björns behov.  

Min fråga om hur det ”kom” sig att de ”valde” Vildblommans förskola 
kan ses som ett ifrågasättande av Bodils och Bengts förskoleval i relation till 
den negativa bild hon målar upp av Vildblommans förskola, och kan ha upp-
levts av Bodil som ett uppmanande till en förklaring av detta. Samtidigt för-
utsätter min fråga att de över huvud taget valde mellan olika alternativ. Bo-
dils svar om att det fanns ”plats” där kan se som en hänvisning mot att för-
skoleplatser var begränsade när de behövde barnomsorg till Beatrice. Sedan 
konstruera hon sig själv och Bengt som jämförbara med förstabarnsföräldrar 
i allmänhet. Som oerfarna i förskolefrågor i brist på ”referenser”, det vill 
säga något att jämföra med. Användandet av benämningen ”man” kan ses 
som ett vanliggörande identitetsframförande. Ett sätt att beskriva sitt ageran-
de som typiskt eller normalt för föräldrar i denna situation (jfr. Linell, 2005). 
Det kan också ses som en strategi för att involvera mig som publik i berättel-
sen, att dra mig närmare de erfarenheter hon berättar om (jfr. Langellier, 
2001). Hon konstruerar de berättade Bodils och Bengts val av Vildblommans 
förskola som beklagligt men samtidigt begripligt. Begripligheten kan förstås 
i relation till att de gjorde som typisk förstabarnsförälder kan förväntas göra.  

Samtalet fortsätter genom att jag fortsätter att ställa frågor om vad som 
kan ha motiverat att de valde Vildblomman. 
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Utdrag 3
Marie:  men det var - var det för att det var nära
Bodil:  ja nära är det ju [M: ja] naturligtvis … men det fanns ju ännu

närmare [M: mm] men det är ju i och för sig marginellt … så 
att eh … och sen tyckte vi att det lät bra [M: mm] det lät jät-
tebra på beskrivningen som vi fick från … hon som har det 

Marie:  det är lite sån där ute - i ur och skur eller vad är det dom [B: 
nej] nej nej 

Bodil:  dom - dom går ut med att dom är ett naturdagis men [M: na-
turdagis] men naturinriktningen är inte så … utvecklad precis 
… dom [M: det är mest] dom - dom hade nån utflykt med nån 
… naturlärare eller vad man ska säga [M: mhm] var fjortonde 
dag tror jag … [M: jaja] … och sen spann dom aldrig vidare 
på det där [M: mh] så det ingick liksom inte i … nåt tema el-
ler nånting dom [M: nej] dom hade inget tema överhuvudta-
get

Marie:  nej nej … men när- 
Bodil:  så att det enda dom säger nuförtiden … att det är natur - det är 

att barnen sover ute … [M: mhm] i stort sett 
Marie:  jo ja det är [B: skrattar] en tolkningsfråga [B: skrattar]

Min fråga om betydelsen av förskolans närhet till hemmet görs inte till 
något avgörande i Bodils svar. Istället berättar hon att hon och Bengt ”tyckte 
att det lät bra” och hänvisar då till en beskrivning av förskolans verksamhet 
som de fått. Hon korrigerar min beskrivning av förskolan som ”ur och skur” 
genom att berätta mer om hur beskrivningen av förskolan som ett ”naturda-
gis” skilde sig från den faktiska verksamheten.  

Hon återkommer till en beskrivning av hur verksamheten på Vildblom-
man gradvis försämrades och pekar på att den ”naturinriktningen” som skul-
le karaktärisera verksamheten inte ens ingick i något ”tema” och att teman 
över huvud taget inte förekom som ett inslag i verksamheten. Bodils sätt att 
tillskriva teman en positiv betydelse för förskoleverksamhet kan förstås som 
ett nutidsförankrat meningsskapande som är grundat i hennes erfarenheter av 
att ha haft barnen på Vindens förskola. Ett annat sätt att förstå Bodils fokuse-
ring på brister i verksamheten på Vildblommans förskola är att hon kan ha 
tolkat min fråga om vad som ”inte var bra” (Utdrag 2) som en fråga om just 
verksamheten och inte om vilka konkreta händelser som ledde fram till för-
skolebytet. Genom att berätta om vad hon upplevde vara brister, som till 
exempel frånvaron av arbeten med teman, visar hon upp att hon kan skilja på 
bättre och sämre förskoleverksamhet och att god förskoleverksamhet inbe-
griper arbeten med olika teman. Ett identitetsframförande som ligger i linje 
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med en diskurs om god förskoleverksamhet som genomtänkt, välplanerad 
och organiserad, som pedagogisk (Holloway & Fuller, 1992; Persson, 1994; 
Kugelberg, 1999; Almqvist, 2005). Holloway & Fuller (1992) kunde i en 
genomgång av studier av föräldrars val av barnomsorg, urskilja att föräldrar i 
USA valde barnomsorg efter tre kriterier, ”program quality, location and 
price” (s. 13). Eftersom Sverige sedan 1970-talet har en stark tradition med 
skattefinansierad och offentligt organiserad barnomsorg kan man bortse från 
kostnadskriteriet. Det intressanta i jämförelse med berättelsen om Bodils 
förskoleval är föräldrars bedömningar av förskolors verksamhet i termer av 
kvalitet, ”program quality”. Genom att frågor om kriterier för förstabarnsför-
äldrars val av barnomsorg och skola kräver någon form av redovisning från 
föräldrars sida så kan informationsblad från olika förskolor fungera som ett 
argument för att ett val gjorts utifrån några urskiljbara kriterier över huvud 
taget. Här gör Bodil förskolans ”naturinriktning” till det som tilltalade henne 
och Bengt i den verksamhetsbeskrivning de fick tillgång till genom informa-
tionsbladet.

Bodils påpekande av att den information som ”lät” bra inte visade sig 
motsvara den faktiska verksamheten på Vildblomman kan förstås som en 
narrativ strategi genom vilken hennes och Bengts första förskoleval framstår 
som genomfört utifrån falska förhoppningar. Det hon sedan berättar om 
Vildblommans verksamhet idag, vars enda naturorientering yttrar sig genom 
att barnen sover utomhus, indikerar att hon känner föräldrar, ”dom”, som 
fortfarande har barn på Vildblomman eller att hon får information om för-
skolan via andra kanaler. Min kommentar om att uttryck för naturorientering 
kan ses som en ”tolkningsfråga” är en tydlig bekräftelse från min sida på att 
jag förstår Bodil och de brister hon berättar om. Här använder vi indirekt 
våra erfarenheter av förskoleverksamhet som en gemensam referensram i 
samtalet. Bodils skrattande i samband med min bekräftande kommentar kan 
också ses som ett tecken på att vi kommit till en punkt i intervjusamtalet där 
vi vet ungefär vad vi kan förvänta oss av varandra (jfr. Mishler, 1999).  

Även om berättelsen är fokuserad på hur Bodil upplevde att verksamheten 
på Vildblomman försämrades medan hennes barn gick där så framstår bris-
terna med Vildblommans förskola som i allra högsta grad levande för Bodil 
även vid tiden för intervjusamtalet trots att inget av hennes barn har gått där 
på mer än ett år. Vildblomman konstrueras som ett typiskt exempel på en 
dålig förskola.     



142

Oerfarna förstabarnsföräldrar 
blir informerade konsumenter
Samtalet fortskrider genom att jag frågar om hur gammal Björn var när han 
började på Vildblomman och Bodil svarar kort för att sedan berätta ingående 
om hur hon besökte andra förskolor som barnen kunde byta till. 

Utdrag 4
[Borttaget: Samtal om barnens namn och ålder när de började på Vildblom-
mans förskola] 

Bodil:  han (Björn) började när han var ett och ett halvt år [M: ja] ja 
och då började han på Vildblomman [M: ja just det] … samti-
digt som vi insåg att det här går inte [M: oj då] ungefär [M: 
ja] så att då … ställde vi oss raskt i kö … eh … till andra da-
gis i Lövdungen [M: mm] och då var jag också och tittade på 
Vintergatan … 

Bodil fokuserar sitt berättande på hur hon agerade då hon och Bengt, efter 
att Björn hade börjat på Vildblomman, ”insåg” att det inte gick. Vad som 
fick dem att inse detta framgår inte tydligt i Bodils berättande. Den personal 
som hon tidigare beskrivit som ”jättebra” och som slutade (Utdrag 1), äga-
rens inkompetens (Utdrag 1) samt brister i den dagliga verksamheten och i 
utemiljön (Utdrag 2 och 3) framstår som en orienterande inledning till berät-
telsen om vad som sammantaget fått Bodil och Bengt att bestämma sig för 
att ”raskt” ställa sig i kö till andra förskolor (Labov & Waletzky, 1967/1997; 
se även Kapitel 3 och 4).

Berättelsen som följer handlar om hur Bodil sökte efter en annan förskola 
och om hur hon upplevde både brister och fördelar hos de olika förskolor 
hon besökte. Berättelsen inleds med min fråga om hur hennes besök på Vin-
tergatans förskola var.  

Utdrag 5
Marie: ja ja … hur var det då  
Bodil:  och det tyckte jag inte heller om [M: nej varför det] … ja det 

var liksom intryckte när man kom in där [M: mm] dom - dom 
- personalen … verkade inte tillräckligt engagerad tyckte jag 

[Borttaget: samtal om hur och när hon tog kontakt med och besökte försko-
lan] 
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Marie:  visade dom runt dig då eller … [B: ja lite grann] mm 
Bodil:  men det var inte nån sån här engagerad presentation eller - så 

här jobbar vi eller [M: nej] utan … kom och titta här titta runt 
själv och - och så … ja [M: mm] fråga om du har några frå-
gor [M: okej] … eh det kändes ganska oengagerat 

Bodil berättar om besöket på Vintergatans förskola (ett personalkoopera-
tiv) i negativa termer. Hon ”tyckte inte heller om” den förskolan, därmed 
jämställs den med Vildblomman. Det är personalens brist på engagemang 
som betonas starkt. Hon tar deras röster för att visa mig hur de lät henne 
”titta runt” och uppmanade henne att ”fråga” om det vår något hon undrade 
över. Detta förhållningssätt beskrivs som oengagerat genom att Bodil påpe-
kar att hon hade föredragit en mer ”engagerad presentation”. Den berättade 
Bodil konstrueras, i linje med en diskurs om föräldrar som informerade kon-
sumenter och aktiva väljare av barnomsorg och utbildning som förskolekon-
sument och förskolepersonalen på Vintergatans förskola som dåliga säljare 
(jfr. Holloway & Fuller, 1992; Lindblad, 1994; Gewirtz, Ball & Bowe, 1995; 
Englund, 1996; Bergqvist & Nyberg, 2002; Pérez Prieto, et al., 2002; Erik-
son, 2004).  

Detta sätt att tala om och värdera föräldrars relationer till barninstitutioner 
kan förstås som ett uttryck för ett utbildningspolitiskt systemskifte (Englund, 
1996). Ett systemskifte som medfört att den utbildningspolitiska retoriken 
kring och förutsättningarna för relationer mellan föräldrar och förskola/skola 
förändrats. Den tidigare centraliserade administrationen av platser inom 
barnomsorg och skola som ofta följde den s.k. ”närhetsprincipen” har, i alla 
fall i teorin (Karlsson, Pérez Prieto & Sahlström, 2003), ersatts av ett system 
där föräldrar konstrueras som konsumenter och väljare bland de utbud som 
finns tillgängligt på marknaden. På samma sätt som föräldrar förväntas in-
formera sig om vilka förskolor och skolor som finns på marknaden riktas i 
berättelsen också en förväntan mot förskolepersonal om att de ska konkurre-
ra om barnen genom att marknadsföra sin verksamhet på olika sätt.   

Denna diskurs används på ett tydligt sätt i konstruktionen av de berättade 
Bodil och Bengt som framträder genom berättelserna om bytet från Vild-
blomman till Vindens förskola.

Bodil berättar vidare om vilka förskolor som kom i fråga.  

Utdrag 6
[Borttaget: samtal om hur länge besöket varade, om förskolans storlek, om 
det är vanligare med föräldrakooperativ än med personalkooperativ]  

Bodil:  det var inte heller nåt alternativ så vi ställde oss i kö på Valen 
och Vinden [M: mm] med Valen som första alternativ [M: 
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mm] för det var det som var mest känt i Löv- här i Lövdungen 
då på den tiden 

Marie: då hade du hört från andra [B: ja precis] föräldrar 
Bodil:  då - då hör man sig ju för väldigt väldigt noga [M: mm] men 

vi var beredda att ta egentligen vad som helst bara vi kom bort 
från Vildblomman 

Den oerfarna förstagångsföräldern utan referensramar som konstruerades 
i relation till berättelsen om valet av Vildblommans förskola (Utdrag 2 och 
3) är borta. Bodil berättar om Valen som ”mest känt” i stadsdelen ”på den 
tiden”. En hänvisning som pekar mot förekomsten av en fluktuerande för-
skolemarknad på vilken Valens förskola vid den tiden rankades högt av 
andra föräldrar. Här framträder Bodil i berättelsen som en del av ett kollektiv 
föräldrar som höll sig själva och varandra informerade om hur de olika för-
skolorna i området fungerade (jfr. Holloway & Fuller, 1992).  

Sedan framträder en synbar motsättning i berättelsen om Bodils sökande 
efter en ny förskola. Å ena sidan konstruerar hon sig som en förälder som, 
med hänvisning till erfarenheterna av bristerna på Vildblommans förskola, 
hör sig för om olika förskolor hos andra föräldrar ”väldigt väldigt noga”. 
Här beskriver hon sin kräsenhet som typisk för föräldrar i samma situation 
genom användandet av pronomenet ”man” (jfr. Langellier, 2001; Linell, 
2005). Å andra sidan konstruera hon sig själv och Bengt som mer eller mind-
re desperata föräldrar som ”var beredda att ta egentligen vad som helst” för 
att undkomma Vildblomman.  

Hon fortsätter att berätta att de även såg sig om efter förskolor i närheten 
av sina respektive arbetsplatser.  

Utdrag 7
Marie:  ja just det - det [B: så vi började-] var det som var 
Bodil:  vi började undersöka vad det fanns för förskolor i närheten 

av våra jobb och så där [M: mm] också … och tänkte att - ja 
vi får skaffa en till bil om det är så [M: mm] men dom ska 
bort därifrån (skrattar) för där- 

Marie:  så du kollade uppe i Stenbacka (där Bodil arbetade) också
eller

Bodil:  ja Stenbacka visste jag ju - för där … ja eftersom jag jobbar 
på [M: ja just det] där [M: ja] … men Bengt kollade i närhe-
ten av sitt jobb och [M: mm] så där … men sen fick vi ju plats 
då på - på Vinden [M: mm] mm 
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Bodil beskriver deras sökande efter förskolor i andra stadsdelar och deras 
övervägande om ett köp av ytterligare en bil som ett tecken på hur desperata 
de verkligen var att få ”bort” barnen från Vildblomman. Bodils skratt kan 
förstås som ett sätt att avdramatisera den dåvarande desperata flykten från 
Vildblomman samtidigt som det kan ses som ett sätt att poängtera det dåva-
rande allvaret i situationen. Deras sökande efter förskolor nära deras respek-
tive arbetsplatser beskrivs som avbrutet av att de fick platser på Vindens 
förskola.

De parallella berättelserna om det kräsna valet av ny förskola och den de-
sperata flykten från Vildblomman kan förstås som två uttryck för föräldra-
identiteter som, trots olikheter, ändå pekar mot betydelsen av erfarenheterna 
från Vildblommans förskola. Dessa föräldraidentiteter som framträder ge-
nom konstruktionerna av de berättade Bodil och Bengt som kräsna förskole-
väljare och desperata flyktingar kan förstås som olika sätt att försöka se till 
sina barns bästa, det vill säga både få bort dem från Vildblomman och sam-
tidigt se till att de kom till en bättre förskola.  

Beatrice och Björn konstrueras här som oskyldiga offer för den dåliga 
verksamheten på Vildblomman. De ges inte röster i berättelsen utan figurerar 
som utelämnade till Bodils och Bengts förmåga att finna en bättre förskola. 
Berättandet är helt fokuserat på Bodils och Bengts agerande och upplevelser.   

I och med att Bodil tidigare nämnt Valen som den mest önskvärda försko-
lan frågade jag henne om de varit på besök där.

Utdrag 8
Marie:  ni var aldrig till Valen och … hälsade på 
Bodil:  jo Valen har vi också varit och hälsat på - jo [M: mm] där var 

vi också och tittade och det tyckte vi var bra [M: var ni-] och - 
och

Marie:  båda två (syftar på Bengt) och tittade när ni 
Bodil:  nej det var jag [M: ja] jag och barnen [M: du och barnen] ja 

… och sen var vi på Vinden också och tittade och tyckte att 
det var jättebra … det - ja det var verkligen … engagerade
[M: mm] ehm rundvandringar och … mycket svar på frågor 
som man inte ens hann ställa [M: ja okej] utan dom - dom be-
rättade liksom … om sin verksamhet [M: mm] och var väldigt 
engagerade

Marie:  mm jo men då är det ju roligt [B: ja] att komma också 
Bodil:  ja … och man såg liksom på lokalerna att det - här - här finns 

det helt andra resurser [M: mm] än vad det var på Vildblom-
man
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Bodil beskriver sitt intryck av Valens förskola som ”bra” och berättar se-
dan om sitt besök på Vindens förskola i positiva termer. Det bristande enga-
gemang i verksamheterna och hos personalen som hon pekat på som hos 
Vildblomman och Vintergatan (Utdrag 1, 2, 3 och 5) går inte att finna i be-
rättelsen om besöket på Vindens förskola. Där fick hon svar på frågor innan 
hon ens hunnit ställa dem av den engagerade personalen som visade henne 
och barnen runt medan de berättade om verksamheten. Genom sitt berättan-
de skapar Bodil en tydlig distinktion mellan bra och dåliga förskolor, vilka 
karaktäriseras av engagerad eller oengagerad personal, god eller dålig verk-
samhet samt av tillgång eller brist på resurser.  

Bodils berättande i vi-form om besöket på Valen visar sig referera till 
henne själv och barnen Beatrice och Björn och inte till henne och Bengt så 
som min fråga indikerar. En tolkning av detta kan vara att Bodils vana att 
berätta om erfarenheter av barnomsorg i termer av ”vi” kan ses som ett ut-
tryck för ett familje-vi som i olika sammanhang pekar mot olika konstella-
tioner av familjemedlemmar.  

Bodils positiva berättelse om besöket på Vindens förskola kan, i termer 
av identitetsframträdanden, ses som ett sätt att placera konstruktionen av 
Bodil och Bengt som oerfarna förstabarnsföräldrar i förfluten tid. De oerfar-
na förstabarnsföräldrarna har förvandlats till informerade konsumenter som 
vet vad som karaktäriserar god förskoleverksamhet. 

De ”resurser” som fanns på Vinden men inte på Vildblomman upptar se-
dan vårt samtal ytterligare en stund.  

Utdrag 9
Marie:  hu- hu- hur menar du då - vad fanns det - som inte fanns- 
Bodil:  ja … man kan ju fråga vad det fanns på Vildblomman i stället 

… där var det liksom rum med … ja det var bord där dom 
kunde sitta i och för sig och så var det såna här kuddar att 
bygga med [M: mm] och så fanns det lite leksaker - men det 
var liksom … nej det var väldigt torftigt [M: mm] … ehm … 
på Valen och Vinden så är det - det är så mycket mer … som 
- som finns … på båda dom förskolorna - dom jobbar mycket 
med att man ska få inspiration från omgivningen [M: mm] 
och … eh dom gör saker och sätter upp och dom ändrar ut-
smyckningen i lokalerna lite efter tema och så där [M: mm] 
och man ser liksom va- vad dom håller på med  

I beskrivningarna av att det var ”torftigt” på Vildblomman och om det 
miljöinspirerade arbetssättet på Vinden och Valen som beskrivs som ”så 
mycket mer” konstrueras återigen en tydlig skillnad mellan dålig och bra 
förskoleverksamhet. Det tidigare påpekandet om frånvaron av temarelaterad 
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verksamhet på Vildblomman (Utdrag 3) ges här ett sammanhang. Bodil an-
vänder sina erfarenheter av verksamheten på Vindens förskola för att peka 
på brister i Vildblommans verksamhet.  

Bodil pekar också på det positiva med att ”man” som förälder ”ser” vad 
barnen och personalen ”håller på med” på Vinden. Bodils beskrivningar av 
skillnaderna mellan Vildblomman och Vinden kan ses som ett uttryck för att 
det på den senare finns synliga bevis för att det bedrivs någon form av peda-
gogisk verksamhet. Barnens teckningar på väggarna ges betydelse som bevis 
för att genomtänkt pedagogisk verksamhet bedrivs på Valen och Vinden. 
Personalens arbete med att barnen ska få inspiration från omgivningen fram-
träder som ett tecken på god förskoleverksamhet. Denna konstruktion kan 
ses som liggandes i linje med en förskolepedagogisk diskurs med rötter i 
barnträdgårdsrörelsen (jfr. Hultqvist, 1990; Halldén, 1990; Tallberg Broman, 
1991; Gars, 2002). En rörelse inom vilken konstruktionen av barnet som” ett 
skapande väsen” (Hultqvist, 1990, s. 95) framträdde som en av hörnpelarna i 
Fröbels sätt att se på barnet tillsammans med en konstruktion av naturen som 
betydelsefull för barnens bildning och medvetenhet om ”tingens moraliska 
ordning” (ibid., s. 97). Denna förskole- eller barnträdgårspedagogiska 
diskurs kan också ses som aktualiserad i Bodils tidigare berättelse om att 
valet av Vildblommans förskola var motiverat av förskolans profilering som 
ett ”naturdagis” vilket på ett självklart sätt beskrivs som ”jättebra” (Utdrag 
3).

Bodils identitetsframföranden som en förälder kapabel till att skilja på 
god och dålig förskoleverksamhet (Utdrag 3) som tidigare tog form med 
hjälp av en generaliserande diskurs om god förskoleverksamhet som genom-
tänkt, välplanerad, organiserad och därmed som pedagogisk (jfr. Holloway 
& Fuller, 1992; Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Almqvist, 2005) konkreti-
seras genom denna beskrivning av den goda verksamheten och den engage-
rade personalen på Vinden och Valen.   

Den flerfaldiga flykten från Vildblomman 
Samtalet fortskrider genom att jag kommenterar att Valen och Vinden be-
skrivs som lika bra och Bodil berättar att hon och Bengt inte var ensamma 
om att flytta barnen från Vildblomman vid den tiden.  

Utdrag 10
Marie:  mm … och så var det både på Valen och Vinden så det [B: ja] 

skulle inte spelat nån roll för er [B: nej] var ni fick plats [B: 
nej] egentligen 

Bodil:  precis … fast just då så tyckte vi att vi ville ha Valen för det 
var det vi kände till mest [B: mm] och även så att Beatrice 
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som är äldsta barnet då [M: mm] hon eh … två av hennes 
kompisar från Vildblomman som bytte samtidigt - dom kom 
in på Valen

Marie:  ja ja så det f- mm 
Bodil:  och hon kom in på Vinden för hon var lite yngre
Marie:  ja så det var fler som bytte [B: ja] okej 
Bodil:  vi var många som bytte då … [M: mm] … och det är många 

som byter jämt därifrån … [M: konstigt] mm [M: synd] mm  
Marie:  och för - synd om barnen [B: ja] mm 
Bodil:  det är jättesynd om barnen [M: eh] tycker jag också 

När jag sedan frågar om det spelat någon roll om de fått platser på Vinden 
eller Valen så gör Bodil för första gången ett av barnen synligt i samtalet 
som social aktör. Hon pekar på Beatrices kompisar som en av orsakerna till 
att de i första hand sökte platser på Valens förskola. Genom detta beskriver 
hon också barns kamratrelationer som viktiga kriterier för förskoleval och 
knyter genom detta an till en diskurs om barns sociala relationer som bety-
delsefulla inslag i förskoleverksamhet (jfr. Dencik, 1987; Persson, 1994; 
Kugelberg, 1999; Gars, 2002; Ivarsson, 2003; Markström, 2005).  

Här introducerar hon även ytterligare ett inslag i berättelsen om förskole-
bytet, nämligen att Bodil och Bengt inte varit ensamma om att flytta barnen 
från Vildblommans förskola. Det var ”många” som flyttade sina barn från 
Vildblomman då och än idag. Flyende familjer beskrivs som ett återkom-
mande inslag i vardagen på Vildblommans förskola både förr och nu. Detta 
gör berättelsen om flykten från Vildblomman till en Bodil och Bengt delar 
med många andra familjer. De problem som beskrivits som orsakande denna 
flykt, bra personal som slutade, inkompetent ledning och bristfällig verk-
samhet (Utdrag 1, 2, 3 och 9) beskrivs därmed som problem som varit och är 
synliga även för andra föräldrar.  

Det förvånar mig lite, i skrivande stund, att hon inte berättat om detta ti-
digare under samtalet. Min enda förklaring till att Bodil inte förde detta på 
tal tidigare är att hon inte såg det som ett viktigt inslag i det hon ville berätta 
för mig om sina erfarenheter av att ha barnen på och senare flytta dem från 
Vildblomman. Det familje-vi som karaktäriserar Bodils berättande och som 
konstrueras som inriktat på att få ”bort” barnen från Vildblomman (Utdrag 6 
och 7) görs inte till ett vi med de andra förskolebytande föräldrarna förrän i 
denna del av samtalet då Bodil säger ” vi var många som bytte då”. Samti-
digt kanske tyngden i konstruktionen av denna kollektivt delade erfarenhet 
anas bakom Bodils sätt att så oproblematiskt beskriva Vildblomman som en 
dålig förskola. Hennes sätt att ge uttryck för att vissa förskolor var mer kän-
da än andra i Lövdungen (Utdrag 6) och för att föräldrar än idag flyttar bar-
nen från Vildblomman indikerar att hon och Bengt i någon form var och är 
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del av ett föräldrakollektiv som känner till hur förskolemarknaden i Löv-
dungen ser ut. Denna konstruktion kan inte jämföras med organiserade för-
äldraråd eller organisationer som de Vincent (1997) skriver om, men kan 
ändå sägas utgöra en aktör i berättelserna om Bodils och Bengts erfarenheter 
av barnomsorg. En aktör som framträder genom konstruktioner av en grupp 
föräldrar som delar erfarenheten av att flytta barnen från Vildblommans för-
skola.

En förklaring till Bodils självklara och ibland outsagda deltagande i ett 
lokalt förankrat föräldrakollektiv som framträder i berättelserna kan vara att 
både Valen och Vinden var föräldradrivna förskolor, vilket kräver ett samar-
bete mellan föräldrar som inte är lika givet i förskolor som är i kommunal 
regi eller som drivs som aktiebolag eller personalkooperativ.  

Jag för in ”barnen”, eller barn i allmänhet, i samtalet genom att peka på 
att det är ”synd” om dem när det, det vill säga förskolan, inte fungerar. Bodil 
bekräftar detta genom att betona att hon också ”tycker” att det är ”jätte-
synd” om dem. Detta kan ses som ett identitetsframförande av gott föräldra-
skap genom vilket jag och sedan Bodil visar fram att det mitt i samtalet om 
bristande förskoleverksamhet och missnöjda föräldrar ändå är barnens bästa 
som ligger i fokus. Ett identitetsframförande som ligger i linje med en 
diskurs om barncentrerat föräldraskap (Dencik, 1987; Persson, 1994; Kugel-
berg, 1999; Gars, 2002).  

Nedtonad dramatik och förskolekritik 
Sedan återför jag samtalet till det Bodil berättat om den tid när Björn började 
på Vildblomman och när hon och Bengt ”insåg” att de inte kunde ha barnen 
kvar där.

Utdrag 11
Marie:  hur lång tid tog det innan ni fick plats på Vinden då 
Bodil:  ehm … ja man får ju reda på platserna nån gång under våren

- april kanske eller så 
Marie:  ni sökte då direkt på hösten
Bodil:  nej vi sökte direkt eh … efter årsskiftet tror jag [M: okej] för 

att hon slutade ju vid jul [M: mhm] den här fröken [M: mm] 
och då liksom [M: men då hade-] efter det

Marie:  Björn gått ett halvår eller 
Bodil: nej Björn hade inte börjat än  
Marie:  nej han hade inte börjat än 
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Bodil:  nej utan han började i stort sett när vi insåg att det här går ju 
inte [M: ja okej] för på hans avdelning så var det också … ja 
det

Bodils och Bengts beslut att byta förskola beskrivs här som en direkt kon-
sekvens av att den uppskattade personal, som omnämnts tidigare (Utdrag 1), 
slutade arbeta på Vildblomman. Hon beskrevs tidigare som den som ”hållit 
uppe … rubbet” på förskolan (Utdrag 1) och här antyder Bodil också att det 
inte heller fungerade så bra på den avdelning där Björn började.  

Mitt frågande om mer precisa angivelser av när, var och hur barnen bör-
jade och slutade på Vildblomman kan förstås som ett sätt för mig att få en 
klar bild av hur detta förskolebyte gick till.39 Bodil använder ”jul” som en 
tids- och händelseorganiserande princip i sitt berättande. Den uppskattade 
personalen slutade före jul och Björn började på Vildblomman efter jul, vil-
ket var ”i stort sett” samtidigt som Bodil och Bengt beslutade sig för att söka 
efter platser på en annan förskola.  

Jag bidrar här också till att inkludera barnen i berättelsen på ett sätt som 
Bodil själv, med få undantag, inte haft för vana, att göra. Barnen konstrueras 
som passiva aktörer i berättelserna de få gånger de inkluderas över huvud 
taget. Det barncentrerade föräldraskapet (jfr. Kugelberg, 1999) tar sig mer 
indirekta uttryck genom Bodils identitetsframföranden som en förälder som 
är intresserad av och insatt i den förskoleverksamhet de egna barnen vistas i.  

Samtalet fortsätter att röra sig kring tiden strax innan Bodil och Bengt be-
slutade sig för att byta förskola.  

Utdrag 12
Marie:  han började efter jul då då 
Bodil: han började efter jul [M: mm] ja [M: okej] … så han hann i 

stort sett börja [M: mm] … och så insåg vi att vi måste byta
[M: mm] … och alla fröknarna byttes ut under det där året 
som vi var på Vildblomman [M: mm] så att det var liksom 
ingen kontinuitet - alla blev sjuka - ingen orkade med att job-
ba där … [M: mm] eh … men sen fick vi reda på att vi hade 
kommit in på Vinden då i alla fall [M: mm] … och det … då 

39 Denna fokusering på tidpunkter och i vilken ordning olika händelser inträffade kan ses som 
ett uttryck för att jag söker en bild av hur det verkligen gick till. Denna typ av frågor kan 
uppfattas som kunskapsfrågor som förutsätter att intervjupersonerna minns eller bör minnas 
dessa detaljer. Å andra sidan kan sådana konkretiserande frågor om tid, rum och plats fungera 
som en hjälp för minnet (Pérez Prieto, 2000), vilket är relevant så länge man som forskare 
utgår från ett antagande att människors sätt att göra erfarenheter är intressant att studera.  
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var det liksom med båda barnen [M: mm] samtidigt så det - 
det var jättebra … då var vi jättenöjda när vi började där … 

Marie:  så det du saknade på Vildblomman det - det - det - det sämsta
var att hon - fröken slutade där - att det var … [B: ja] var det 
- det första som hände 

Bodil:  hade jag haft nånting att jämföra med innan [M: mm] så 
hade jag naturligtvis sett att Vildblomman inte var nånting då
heller [M: nej] men hon kunde - ho- hon var en jättesnäll
och bra fröken [M: mm] om man säger så - så att om man 
inte har nån erfarenhet av dagis så - så skulle hon mycket väl
kunnat hålla upp det hela [M: mm] … men hon orkade inte 
längre [M: nej] … utan hon slutade då 

Bodil beskriver sitt och Bengts beslut om förskolebytet som att de ”insåg” 
att de ”måste byta” förskola. Detta att hon och Bengt ”insåg” att de måste 
byta förskola kan beskrivas som en återkommande nyckelfras (jfr. Pamphi-
lon, 1999) i Bodils berättande då hon använder den vid tre olika tillfällen när 
hon beskriver vad som föranledde förskolebytet (Utdrag 4, 11 och 12). Den 
kan ges betydelse i relation till de berättade Bodils och Bengts förvandlingar 
från förskolenoviser till informerade förskolekonsumenter.

Hon underbygger detta påstående genom att berätta om bristande kontinu-
itet i personalgruppen och beskriver personalens sjukskrivningar som ett 
resultat av dåliga arbetsförhållanden, vilka ledde till en hög personalomsätt-
ning på grund av att ”ingen orkade med att jobba där”. Att all personal ”byt-
tes ut” under det år Beatrice gick på Vildblomman beskrivs som något nega-
tivt vilket indikerar att en stabilitet och kontinuitet i personalgruppen också 
är en indikator på god förskoleverksamhet. Det självklara sätt på vilket Bodil 
berättar om den höga personalomsättningen som ett problem och inte till 
exempel som en trevlig omväxling för barnen kan förstås på olika sätt.  

Å enda sidan kan beskrivningen av personalomsättningen som ett pro-
blem ses som liggande i linje med en diskurs om barns behov av kontinuitet i 
relationer till vuxna (jfr. Tizard, 1991; Pérez Prieto, 2003) som aktualiserar 
betydelsen av att barn knyter an till en speciell personal på förskolan (jfr. 
Persson, 1994; Kugelberg, 1999). Det sätt på vilket Bodil berättar om den 
personal som slutade som ”jättebra” (jfr. Utdrag 1) indikerar att hon såg 
denna personal som viktig för Beatrices vistelse på Vildblomman.  

Å andra sidan kan problemet med personalomsättningen förstås genom att 
se på hur Bodil tar personalens perspektiv när hon säger att ”alla blev sjuka - 
ingen orkade med att jobba där”. Det är förskolan som konstrueras som pro-
blematisk och inte personalen, vilken beskrivs som utsatta för outhärdliga 
arbetsförhållanden. Jag anar en bakomliggande men här icke personifierad 
vilja bakom det som hände på Vildblomman i Bodils berättande. Min tolk-
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ning av detta är att Bodil indirekt syftar till förskolans ledning. Jag anar den-
na kvinnas närvaro bakom Bodils sätt att uttrycka att all personal ”byttes ut”, 
vilket antyder närvaron av en aktör. Denna tolkning grundar jag delvis på 
Bodils tidigare starka fördömande av förskoleägarinnan som ”inte riktigt 
kompetent” (Utdrag 1).  

När jag sedan ställer en penetrerande fråga om betydelsen av att den per-
sonal som var bra slutade och sedan frågar vad det var som hände först be-
rättar Bodil att hon, om hon haft något att ”jämföra med innan”, ”naturligt-
vis” hade sett att Vildblomman inte var någon bra förskola med eller utan 
enstaka bra personal. Här konstrueras den berättade Bodil återigen som oer-
faren förstabarnsförälder vid den tiden, när det gällde förskolefrågor (jfr. 
Utdrag 2). Samtidigt gör hon återigen ett nutidsförankrat identitetsframfö-
rande som en förälder som nu har större erfarenhet av förskolor och därmed 
idag kan se, och samtidigt ha överseende med, att hon inte hade samma be-
dömningsförmåga då (jfr. Utdrag 2). Den dåtida bristen på förskoleerfaren-
het fungerar som neutraliserande det dåliga beslutet att låta barnen börja på 
Vildblomman.

Jag frågar vilka egenskaper den uppskattade personal som slutade hade 
och Bodil berättar mer ingående än tidigare att denna kvinna hade ett ”na-
turligt” sätt att hantera barnen.  

Utdrag 13
Marie:  vad hade hon för egenskaper kände du som var bra för Bea-

trice då …
Bodil:  ja hon var väldigt bra med barn - hon hade ett väldigt natur-

ligt sätt att vara med barnen [M: mm] utan att - att behöva ta i 
eller så fastän det var liksom en ganska … eh stor grupp med 
barn och så där och [M: mm] … och fastän dom ha- fick ta in 
mycket vikarier [M: mm] för att den andra … som var fröken 
där - hon var sjuk väldigt mycket också [M: ja ja] … så hon ja 
- ja hon hade nånting naturligt där [M: mm] … men hon hade 
ingen utbildning eller nånting [M: nej] … utan hon - hon 
hade det bara naturligt [M: inte barnskötare heller] nej [M: 
nej] hon hade varit … lite privat dagmamma [M: mm] … tror 
jag

Bodil tillskriver denna personal en naturlig förmåga att hantera både den 
stora barngruppen utan att ”behöva ta i” och en annan personals återkom-
mande sjukskrivningar som medförde att vikarier fick tas in. Bodil påpekar 
att hon inte hade någon ”utbildning” men hade arbetat som ”privat dag-
mamma”. Att Bodil gör denna brist på utbildning relevant kan ses som ett 
identitetsframförande genom vilket hon visar fram att hon idag är medveten 
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om att denna brist inte kunde kompenseras av denna personals naturliga sätt. 
Detta kan förstås i relation till Bodils tidigare identitetsframförande om att 
hon ”naturligtvis” sett bristerna på Vildblomman om hon då haft något att 
”jämföra” med (Utdrag 12).  

Kugelberg (1999) pekar på hur föräldrarna i hennes studie sällan nämnde 
formell utbildning som väsentlig i berättelser om en särskilt bra förskoleper-
sonal. Istället var det personliga egenskaper och kvaliteter som lyftes fram 
och värderades positivt (jfr. Persson, 1994). Bodils olika sätt att konstruera 
denna personal visar att både hennes personliga läggning för arbete med barn 
och hennes brist på utbildning görs relevant, men i olika sammanhang och 
används för olika syften i berättandet.  

I konstruktionen av denna personal som ”jättebra” (Utdrag 1) och ”jätte-
snäll” (Utdrag 12), så som hon tidigare beskrivits, använder Bodil sig av en 
diskurs om den goda förskolepersonalen eller ”den snälla dagisfröken” som 
har naturliga anlag för arbete med barn (Halldén, 1990; Hultqvist, 1990; 
Tallberg Broman, 1991; Gars, 2002). Genom att sedan ifrågasätta sin tidiga-
re tilltro till denna outbildade personals möjlighet att ”hålla upp” verksamhe-
ten använder hon sig av en diskurs om förskolepersonal som utbildade pro-
fessionella (Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars, 2002; Markström, 2005). 
En diskurs som kan skönjas i den expert-orientering Kugelberg (1999) pekar 
på hos en del föräldrar i hennes studie (jfr. Persson, 1994).  

Dessa båda sätt att tala om och värdera förskolepersonal som kan skönjas 
i Bodils konstruktioner av den ”jättebra” (Utdrag 1) personal som slutade 
på Vidblomman kan förstås i relation till de olika konstruktioner av barnom-
sorg, barn och personal som utvecklats inom å ena sidan Barnträdgårdsrörel-
sens moderskapsromantiska nutidsprojekt (Hultqvist, 1990; Tallberg Bro-
man, 1994) och å andra sidan inom det socialpolitiska framtidsprojekt 
(Hammarlund, 1998) som drevs på vetenskapliga grund av bland annat Alva 
Myrdal (Halldén, 1990; se även Kapitel 2). Dessa diskursiva resurser för 
meningsskapande ska inte ses som rena idealtyper utan som kulturella kraft-
linjer (Mishler, 1999; se även Kapitel 3) som är möjliga att urskilja i Bodils 
sätt att argumentera för och skapa mening med sitt och Bengts agerande i 
förskolefrågor.

Den uppskattade personalen som en person med naturlig läggning för ar-
bete med barn fyller en funktion i konstruktionen av Bodil och Bengt som 
förskolenoviser, medan den uppskattade personalens brist på utbildning fyl-
ler en annan funktion i konstruktionen av Bodil och Bengt som informerade 
förskolekonsumenter.   

Jämställdhet och den goda konfrontationen 
Längre fram under intervjusamtalet, efter att vi bland annat samtalat allmänt 
om dagbarnvårdare och olikheter när det gäller små och lite större barns 
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behov av kontakter med förskolepersonal, återkom vi till bytet från Vild-
blommans förskola. Jag frågar Bodil om hon och Bengt upplevde deras nu-
varande förskolesituation som tillfredsställande och om vem av dem som 
varit mest engagerad i förskolefrågor.  

Utdrag 14
[Borttaget: samtal om dagmammor, om att goda kontakter med förskoleper-
sonal är olika viktigt för barn i olika åldrar] 

Marie:  men ni känner er nöjda med Vinden då 
Bodil: ja Vinden är jättebra … 
Marie:  vem är det som har engagerat sig mest vad gäller förskolan är 

det du eller din man …  
Bodil:  det är väl jag som har varit runt och tittat [M: mm] men det 

beror väl på att det är jag som har varit … hemma mest [M: 
mm] och så där ändå  

Marie:  jo … det är samma hos oss (skrattar)
Bodil:  ja (skrattar) … ehm … och … men sen det här engagemanget 

att vi skulle bort från Vildblomman [M: mm] där var vi ju … 
precis lika engagerade [M: ja jo] liksom känslomässigt [M: 
mm] engagerade [M: mm] … det - det var jätteviktigt

Min fråga om vem av Bodil och Bengt som engagerat sig mest i förskole-
frågor kan ses som indirekt grundad i det Bodil tidigare berättat om när hon 
och barnen besökte olika förskolor i samband med bytet från Vildblomman. 
Samtidigt kan frågan ses som ett användande av en diskurs om jämställt 
föräldraskap (jfr. Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Elvin-Nowak, 1999; 
Kugelberg, 1999). Bodil relaterar direkt till det hon tidigare berättat om när 
hon besökte olika förskolor och förklarar det halvt ursäktanden som en kon-
sekvens av att hon också varit den som varit hemma mest ”och så där ändå” 
med barnen under föräldraledigheterna. Jag bemöter denna bekännelse av att 
inte helt leva upp till kulturella förväntningar om jämställt föräldraskap ge-
nom att tydligt visa att jag kan förstå och identifiera mig med den situation 
Bodil beskriver, ”det är samma hos oss”. Genom detta gör jag ett slags 
gemensamt identitetsframförande som tar en sammansvärjande form genom 
mitt och Bodils skrattande åt att vi inte lever så jämställt med våra barns 
fäder som vi kanske borde. Detta kan också ses som ett indirekt bestridande 
av diskursen om jämställt föräldraskap, vilken genom detta beskrivs som 
orealistisk och utopisk.   

Bodil tar ändå tillfället i akt för att återerövra lite mark på jämställdhets-
området genom att peka på att hon och Bengt varit lika ”engagerade”
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”känslomässigt” i att få barnen bort från Vildblomman. Bytet av förskola 
var ”jätteviktigt” för dem båda. Detta kan ses som ett uttryck för att Bodil 
inte är beredd att delta i en konstruktion av sig själv som levandes under icke 
jämställda förhållanden med sin man. Denna motberättelse kan förstås i rela-
tion till det Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) skriver om en ”nykonstruk-
tion av jämställdhet” (s. 165-166). De skriver om en generell jämställdhets-
diskurs om absolut rättvis fördelning av arbetsuppgifter som bestrids av för-
äldrarna i deras studie som istället betonar ansvarsfördelning och upplevelser 
av lika värde som mer betydelsefulla. Denna nykonstruktion av jämställdhet 
ser de som ett uttryck för den individuella autonomi som karaktäriserar det 
moderna familjeprojektet.  

 Jag fortsätter då att nysta i tråden om det som var ”jätteviktigt” med att 
flytta barnen från Vildblomman och frågar om de upplevde det som ”obe-
hagligt” att meddela Vildblommans personal om sina planer.  

Utdrag 15
Marie:  ja … kändes det obehagligt att säga att ni ville byta förskola 

eller var det - var det jobbigt hela karusellen … 
Bodil: nej det tycker jag inte [M: ??] jag … det - det var en sån stark 

känsla att vi måste bara byta [M: mm] så det spelade liksom 
ingen roll- 

Marie:  ni kände inte att [B: vad hon tyckte] nej - ni kände inte att ni 
behövde motivera eller försvara er på nåt vis utan ni sa bara vi
byter

Bodil:  jag motivera- motiverade mig mer än gärna [M: ja ja] för jag 
- jag skrev ett fyra sidor långt brev till henne [M: ja okej] om 
allt jag tyckte på förskolan (skrattar)

Marie:  (skrattar) ja det måste ha känts skönt att få göra [B: det var 
jätteskönt] mm [B: faktiskt] mm 

Bodil:  eh … för hon och jag skulle ha pratat - eller eh … nej jag vet 
- vi hade egentligen bestämt nåt möte och så skulle hon säga 
när hon hade tid och hon hade aldrig tid … [M: nej nej] så 
då skrev jag ner allting till slut 

Marie:  så ni träffades aldrig i och med att du böt  
Bodil:  jo vi träffades [M: ja men liksom] ju så här men in- [M: inte] 

inte och pratade ordentligt [M: nej] inte förrän hon hade fått 
brevet - då tog hon kontakt med mig 

Marie:  ja ja … okej … mm … ja det är tråkigt när det blir så där [B: 
mm] 
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Bodil svarar nekade på min fråga om det kändes obehagligt att meddela 
personalen på Vildblomman att deras barn skulle sluta. Denna min fråga kan 
ses som bidragande till en konstruktion av Bodil och Bengt som underordna-
de eller osäkra i relation till personalen på Vildblomman (jfr. Baruch, 1981; 
Todd & Higgins, 1998).  

Trots att jag inte förde någon särskild personal på tal så tolkar Bodil min 
fråga som om den handlade om Vildblommans ägare. Detta är märkbart ge-
nom att hon betonar att hon och Bengts upplevde en så ”stark känsla” av att 
de måste byta förskola att det inte spelade någon roll ”vad hon tyckte”. Bo-
dils sätt att tillskriva deras känslor så stor betydelse för huruvida Vildblom-
mans ägares åsikter spelade någon roll eller inte kan ses som ett identitets-
framförande i termer av beslutsamt och självsäkert föräldraskap. Bodil fram-
träder som en förälder som inte låter sig skrämmas av förskoleägare.  

Min påföljande fråga om de kände sig tvungna att ”motivera” eller ”för-
klara” varför de ville byta förskola väcker en stark reaktion hos Bodil som 
plötsligt börjar tala i termer av ”jag” och stakande säger att ”jag motivera- 
motiverade mig mer än gärna”. Här gör Bodil motstånd mot min konstruk-
tion av henne och Bengt som möjligt underordnade och osäkra i relation till 
Vildblommans ägare genom att istället konstruera sig själv som stark och 
öppet kritisk mot henne. Hon berättar om att hon skrev ett ”fyra sidor långt 
brev till henne … om allt jag tyckte”. Hennes påföljande skratt, som jag 
delar, indikerar att hon både vill poängtera sin styrka i relation till Vild-
blommans ägare samtidigt som hon vill visa att hon idag ändå tar ganska lätt 
på det som hände då.  

Det sätt på vilket de berättade Bodil och Bengt konstrueras som orädda 
antagonister till Vildblommans ägare i denna korta, men märkbart känslo-
laddade berättelse, kan ses som ett uttryck för maktrelationer som blir synli-
ga i berättelsens motbild. Bodil betonar att hon och Bengt drevs av starka 
känslor, att det inte spelade någon roll vad Vildblommans ägare tyckte och 
att hon själv mer än gärna motiverade deras beslut att byta förskola för hen-
ne. Motbilden visar osäkra föräldrar som oroar sig för vad förskolans ägarin-
na ska säga om deras planer på att flytta barnen och som hoppas att de inte 
kommer att bli avkrävda några förklaringar utan slipper undan mer eller 
mindre obemärkt. Det sätt på vilket jag bekräftar hennes brevskrivande som 
något som måste ha känts ”skönt” och hennes påföljande förstärkning av 
detta, ”jätteskönt”, tyder på att Bodil genom berättandet bestrider den kon-
struktion av undergivna föräldrar och auktoritära barnexperter som görs re-
levant genom mina frågor (jfr. Todd & Higgins, 1998).   

Genom att konstruera sig själv som öppet kritisk till Vildblommans ägare 
så stärks detta identitetsframförande i termer av ifrågasättande och konfron-
tation som genomsyrat denna del av vårt intervjusamtal. Brevet ges vidare 
innebörd i relation till att Bodil berättar att Vildblommans ägare inte verkade 
ha tid att träffa henne och prata ”ordentligt”. Men efter att hon skickat bre-
vet ordnade de ett möte.  
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Berättelsen om när Bodil och Bengt beslutade sig för att lämna Vild-
blommans förskola kan beskrivas som både känsloladdad och kontrollerad 
på samma gång. Mina frågor om förskolebytet medfört något ”obehagligt”
och ”jobbigt” för Bodil och Bengt i deras relationer till förskolan samt Bo-
dils nekande svar visar att det utrymmet för konfliktfyllda berättelser jag 
skapar inte accepteras av Bodil. Istället berättar hon om sig själv och Bengt 
som känslomässigt övertygade om bytet som den rätta vägen och som varan-
de i kontroll av situationen.     

Istället för att fråga Bodil om hur mötet förlöpte började jag fråga henne 
om hennes nuvarande sysselsättning, vilket medförde att vi inte kom att tala 
mer om mötet med Vildblommans ägare. I det fortsatta intervjusamtalet för-
des flykten från Vildblomman inte på tal mer, annat än då Vildblommans 
förskola i förbigående nämns som ett exempel på dålig förskoleverksamhet.  

Sammanfattning
Berättelserna om flykten från Vildblomman och om sökandet efter en bättre 
förskola fokuserar på god och dålig förskoleverksamhet. Berättandet är både 
då- och nutidsförankrat men håller sig på en summerande och evaluerande 
nivå utan alltför detaljerade beskrivningar av specifika händelser eller intri-
ger (Labov & Waletzky, 1967/1997; se även Kapitel 3). Berättelserna foku-
serar på Bodils och Bengts upplevelser av och agerande inför förskolebytet 
samt på olika förskolepersonals egenskaper och handlingar.  

Bodil berättar oftast utifrån ett familje-vi i vilket ibland Bengt och ibland 
barnen inkluderas. Vidare konstruerar Bodil sig själv och Bengt som tillhö-
rande ett lokalt förankrat föräldrakollektiv som besitter kunskap om bra och 
dåliga förskolor på den lokala förskolemarknaden. De gånger Bodil framträ-
der som enskild förälder gör hon det bland annat i relation till ett starkt för-
dömande av Vildblommans ägares sätt att bedriva förskoleverksamhet.  

I berättelserna framträder uttryck för föräldraidentiteter som rör sig mel-
lan förskolenoviser och informerade förskolekonsumenter samt mellan för-
äldrar som underordnade respektive ifrågasättande barnomsorgspersonal. 
Genom berättelsen om flykten från Vildblomman och det ändå kräsna sö-
kandet efter en ny förskola framträder motstridiga föräldraidentiteter som 
förenas i ett outtalat agerande för barnens bästa.

Förskolorna framträder som bra eller dåliga i relation till verksamhet, re-
surser och personalens engagemang och kompetens. Sammantaget framträ-
der Bodil genom sitt berättande som en förälder som är kapabel att bedöma 
kvalitet i förskoleverksamheter. 
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8. God barnomsorgspersonal 
och betraktande föräldraskap 

Lena är tjugofem år och bor tillsammans med sin dotter Lisa som är fem i en 
hyreslägenhet i stadsdelen Sågbacken. Lisa går i Nötskrikans förskola och 
Lena som är utbildad barnskötare arbetar som elevassistent för barn med 
särskilda behov.

Vår intervju genomfördes vid Lenas köksbord en förmiddag i november. 
Lisa var också hemma och deltog från och till i samtalet.40

De delar av mitt och Lenas intervjusamtal som jag valt att lyfta fram och 
analysera handlar om Lenas erfarenheter av goda möten med och stödjande 
relationer till barnomsorgspersonal, men också om sin egen frånvaro som en 
baksida av detta goda. De föräldraidentiteter som tar form i vårt intervjusam-
tal tar spjärn mot diskursen om betydelsefulla mor-barn-relationer och stär-
ker diskurser om offentlig barnomsorg som ett betydelsefullt socialt stöd för 
ensamförsörjande föräldrar.  

Det nödvändiga arbetet och den närvarande 
supermamman
Lena berättade under början av intervjun att hon varit ensam med Lisa ända 
sedan hon var fem veckor gammal. Eftersom hon inte hade arbetat tillräck-
ligt för att vara berättigad till full föräldrapenning fick hon socialbidrag un-
der föräldraledigheten och levde under knappa ekonomiska förhållanden. De 
bodde då i en hyreslägenhet i stadsdelen Albacken. När den ekonomiska 
situationen blev ohållbar kontaktade Lena kommunen och fick förtur till en 
barnomsorgsplats hos en dagbarnvårdare så att hon kunde börja arbeta när 
Lisa var 10 månader gammal. Valet av dagbarnvårdare framför förskola 
motiverar Lena i relation till att Lisa var så liten.  

Utdraget ur intervjusamtalet som följer visar hur en positiv berättelse om 
Lisas vistelse hos dagbarnvårdaren tar form.  

 Utdrag 1
Marie: eh fick du nån (dagmamma) i närheten då eller 

40 För en diskussion kring hur barns närvaro under intervjusamtal hanterats se Kapitel 4.  
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Lena:  det fick vi - vi fick en super- supermamma … [M: en su-
permamma] en supermamma - Lisa var yngst och fick mest
uppmärksamhet och hon … ja eftersom hon gick ju sju … sju 
på morgonen till fem på eftermiddan [M: mm] … och hon 
stortrivdes … gjorde hon … [M: kul] hon lärde sig ju att gå
där och hon lärde sig allting - jag fick aldrig se nånt- jag har 
inte sett hennes framsteg utan [M: nej] det har hon lärt sig hos 
dagmamman 

Marie:  det är ju det där också … mm … hur kändes det då … 
Lena:  jo då det var väl lite så där när hon (dagmamman) kom ja 

idag gick hon tre steg och hon (skrattar) [M: ja (skrattar)] 
jaha (skrattar) ja ja vad trevligt (den berättade Lenas röst)

Marie:  mm jo men vad skulle du göra då
Lena:  mm men hon var jä- suverän [M: ja] … var hon … det var 

inte förrän hon fyllde … ett och ett halvt år som vi sökte da-
gis …

En ”supermamma” är, enligt Lenas beskrivning av dagbarnvårdaren, en 
mamma som ger mycket ”uppmärksamhet”. Lisa beskrivs som att hon ”stor-
trivdes” och hela bilden av Lenas första möte med barnomsorg skulle ha 
varit positiv om det inte varit för att hon själv inte ”sett” någonting av Lisas 
”framsteg” som när hon tog sina första steg. Lena svarar skrattande att ”det 
var väl lite så där” på min fråga om hur ”det” kändes. 

I Lenas sätt att problematisera sin frånvaro i Lisas liv och i min fråga om 
hur det kändes för henne kan en diskurs om små barns behov av närvarande 
mödrar skönjas (jfr. Phoenix & Woollett, 1991; Everingham, 1994; Ambert, 
1994; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Elvin-Nowak, 1999, Kugelberg, 
1999). Denna ännu dominerande, men av många feminister kritiserade, 
diskurs kan förstås som ett barncentrerat perspektiv på moderskap som bland 
annat har sina rötter i psykoanalytikerna Melanie Kleins och John Bowlbys 
objektrelations- och attachment teorier (jfr. Tizard, 1991; Everingham, 1994; 
Franséhn, 2003). Teorier som beskriver mor-barn-relationer som avgörande 
för barnets framtida välmående och som enligt Phoenix och Woollett (1991) 
kommit att utöva stort inflytande över familjepolitik41. Ett inom föräldra-
skapsforskning förgivet tagande av denna diskurs har kritiserats av bland 
annat Ambert (1994) som pekar på behovet att av problematisera domine-
rande konstruktioner av barn och barndom i och med att de strukturerar vårt 
sätt att se på och värdera föräldraskap.  

41 Betydelsen av olika välfärdspolitiska kontexter för jämförelser mellan svensk och till ex-
empel engelsk forskning diskuteras i Kapitel 2.  
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Den berättade Lena konstrueras, delvis i strid mot denna diskurs, som den 
som förlorat mest genom sin frånvaro och dagbarnvårdaren som den som 
gav Lisa den uppmärksamhet hon behövde. Hon tar dagbarnvårdarens röst 
och ger sedan en ironiserande bild av sin egen reaktion på att dagbarnvårda-
ren berättat om Lisas framsteg ”ja ja vad trevligt”. Lisa konstrueras som väl 
omhändertagen. 

I nästa andetag berättar Lena att hon och Lisa, ”vi”, sökte förskoleplats 
när Lisa blivit ett och ett halvt år gammal. Detta tal i vi-form kan förstås med 
hänsyn till att Lisa under stora delar av intervjun satt tillsammans med oss 
vid köksbordet. Detta pekar också på vikten av att integrera intervjusituatio-
nen i analyser av vilka pronomen som används i berättande (se Kapitel 3 och 
4).

Förskolan och kusinen – utveckling och trygghet 
Samtalet fortsätter genom att jag frågar vad som motiverade detta beslut att 
söka barnomsorgsplats på en förskola.  

Utdrag 2
Marie:  hur kom det sig att du sökte dagis då då 
Lena:  för att då dom här alla stora barnen som hon hade gått med - 

dom började på skolan … 
Marie: ja - ja just det - så då 
Lena:  som hade tagit hand om henne [M: mm mm] under dom här 

månaderna … och då så kom det in nya … småttingar … och 
dom hade ju inte hon nåt utbyte av för då blev ju hon äldst … 

Marie:  och då fick inte hon lika mycket … uppmärksamhet heller
Lena: jo det fick hon [M: det fick hon] men hon - jag kände inte att 

hon utvecklades … så mycket för att dom … engagerade sig 
då till dom - dom gick till små lekparker och dom liksom - 
det var mycket runt dom här … jättesmå … [M: mm] barna 
… jag ville att dom skulle sitta och göra grupparbeten och 
gå ut i skogen och [M: mm] hämta kottar och måla och greja 

Marie:  ja hur menar du - hur tänker du - när du menar - när du säger 
utveckling vad tänker du på då … 

Lena:  dom gick på en lägre nivå än vad - Lisa klarade ju av allt det 
där redan [m: mm] som hon fick börja om med igen då … 
[M: mm] det där hade ju hon redan gjort [M: jo] … förra om-
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gången - så skulle hon få börja om igen med samma som dom 
hade kört med henne [M: ja] hela tiden 

Lena tillskriver de äldre barnen, som sedan gick över till skolan, stor be-
tydelse för Lisas vistelse hos dagbarnvårdaren. Dessa äldre barn som hade 
tagit ”hand om” Lisa ersattes av ”småttingar” som Lisa inte hade något ”ut-
byte av”. Lena betonar, som svar på min fråga, att Lisa ändå fick lika mycket 
uppmärksamhet som förut men att Lisas inte ”utvecklades” i och med att 
den dagliga verksamheten planerades efter de ”jättesmå” barnens behov. 
Lena berättar att hon ”ville att dom skulle sitta och göra grupparbeten och 
gå ut i skogen och … hämta kottar och måla och greja”. Denna konstruk-
tion av den berättade Lenas vilja att Lisa skulle få göra andra saker än att 
vara ute i skogen kan ses som ett uttryck för en projektorienterad föräldra-
identitet (jfr. Halldén, 1992; Persson, 1994). 

En identitetskonstruktion som delvis utmanar en inom föräldraforskning 
dominerande diskurs om att barn först i 3-4 års ålder behöver möta och leka 
med andra barn och därmed gå på förskola (se t. ex. Halldén, 1992; Persson, 
1994; Kugelberg, 1999; Markström, 2005; Karlsson, 2006). Denna diskurs är 
också synlig i många europeiska länders barnomsorgspolitik (se t. ex. Mi-
chel, 2002) och ligger även i linje med till exempel Bowlbys teorier (jfr. 
Tizard, 1991; se även Kapitel 2).  

Lena beskriver Lisa som ”äldst” i barngruppen hos dagbarnvårdaren och 
använder denna konstruktion som en utgångspunkt för sina argument om att 
Lisa behövde något annat för att utvecklas i och med att de små barnen hos 
dagbarnvårdaren befann sig på en lägre ”nivå” än henne. Lenas användande 
av denna utvecklingspsykologiska diskurs är dock anpassat till barngruppens 
förändrade sammansättning och till Lisas tidigare erfarenheter och inte till 
hennes biologiska ålder. Persson (1994) pekar på att ett psykologiskt per-
spektiv på barn och barndom inte innebär att föräldrar ”anammat psykologin 
som vetenskap” (s. 259), utan att de ger uttryck för en moraliskt laddad 
barncentrering. Den psykologiska vetenskapen ”omtolkas” av föräldern i 
relation till den egna ”vardagsverkligheten” (s. 258), vilket också framgår av 
Lenas berättande.

Lenas sätt att här konstruera dagbarnvårdaren som ”dom” kan vara ett ut-
tryck för att hon inkluderar de äldre barnen i benämningen och möjligtvis 
också ett uttryck för att Lisas dagbarnvårdare delvis arbetade tillsammans 
med andra.

Jag ställde ytterligare en fråga om Lisas behov som Lena besvarar genom 
att beskriva Lisas behov som något hon delar med alla barn.  
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Utdrag 3
Marie:  vad - vad tyckte du att hon behövde … som hon inte fick då 
Lena:  mycket barn … lära sig saker - sitta still och … koncentrera 

sig - lyssna på böcker och … [M: mm] … sånt där som alla - 
alla barn gör - sitter och målar och kladdar med färger [M: 
mm] och - för sånt - sånt gjorde dom inte … [M: nej] utan 
dom var mycket ute … [M: mm] men det var liksom inte det 
här kleta och kladda och [M: nej] greja … 

Marie:  nej det kan ju va … lite bökigt när man [L: mm] är i någons 
hem också så där [L: mm] då kanske dom inte i första hand 
… lägger fram fingerfärger [L: nej] på köksbordet [L: nej] … 
men du var nöjd med henne och du hade bra kontakt med [L: 
ja] dagmamman [L: ja] för det måste ju vara [L: ja] jätteskönt 
för det måste ju vara jobbigt om det är tvärtom [L: mm] …  

Lena räknar upp aktiviteter som svar på min fråga om vad Lisa behövde 
och inte kunde få hos dagbarnvårdaren. Hon beskriver dessa aktiviteter som 
något ”alla barn gör” och vanliggör därmed Lisas behov av stimulans genom 
att likna henne vid barn i allmänhet. Ett barn som behövde andra barn och 
som behövde ”lära sig saker”. Hon pekar särskilt på aktiviteter som involve-
rade målning och ”kleta och kladda” med färger som något ”dom” inte 
gjorde hos dagbarnvårdaren. Jag stödjer hennes argument genom att peka på 
att barnomsorgsverksamhet kan begränsas av att den bedrivs i människors 
privata hem.  

Här konstrueras indirekt förskola som en plats för lärande där det finns 
möjligheter att tillfredsställa barns behov av stimulans genom organiserad 
verksamhet. Dagbarnvårdarnas verksamhet beskrivs med orden ”dom var 
mycket ute”, vilket framträder som mindre stimulerande än lärandeaktivite-
ter som ”lyssna på böcker”, ”målar” och ”kladda med färger”. Lisa säger 
också att barn behöver lära sig att ”sitta still” och ”koncentrera sig”. Berät-
telserna handlar om att förändringar i barngruppens sammansättning ledde 
till en minskad pedagogisk stimulans för Lisa som fick börja om med de 
saker hon redan gjort hos dagbarnvårdaren när hon själv började där.    

Lenas konstruktion av den berättade Lisas behov kan ses som ett uttryck 
för en ”projektsyn” om det inte varit för att dessa behov av stimulans be-
skrivs som kommandes från och ur Lisa själv och därmed också kan ses som 
ett uttryck för en syn på barn som ”varande” (Halldén, 1992). Lenas sätt att 
skapa mening med bytet från dagbarnvårdare till förskola kan förstås genom 
hennes konstruktion av den berättade Lisa som havandes ett inifrånstyrt be-
hov av utifrån kommande stimulans. En konstruktion som ges innebörd i 
relation till den förändrade sammansättningen av barngruppen hos dagbarn-
vårdaren.
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Lenas beskriver lugnt och säkert vad den berättade Lisa behövde men inte 
fick möjlighet till hos dagbarnvårdaren och gör därmed ett identitetsframfö-
rande som en förälder som känner sitt barns behov och gör sitt bästa för att 
se till att de tillfredsställs. Å andra sidan konstruerar Lena Lisas behov av 
organiserad stimulans som något den berättade Lena ”ville” (Utdrag 2). 
Sammantaget argumenterar Lena för bytet från dagbarnvårdare till förskola 
med utgångspunkt både i sin egen vilja och i Lisas inneboende behov av 
organiserad stimulans.  

Vid den här tidpunkten under intervjusamtalet visste jag inte ännu att 
Lena var utbildad barnskötare. I skrivande stund när jag har överblick över 
intervjusamtalet som en helhet blir mönster i Lenas berättande synliga som 
på ett enkelt sätt skulle kunna reduceras till att ha sin grund i hennes barn-
skötarutbildning. Det är frestande att använda civilstånd, utbildning och sys-
selsättning som oberoende variabler även i analyser av livsberättelser som 
socialt situerade handlingar. Men en sådan analys skulle osynliggöra det 
motsägelsefulla och föränderliga i berättande och berättelser. Livsberättelse-
ansatsen möjliggör en nyansering och utmaning av de föräldraidentiteter som 
konstrueras genom samhällsvetenskapens ”meta-berättelser” (May, 2001, s. 
18; min övers.) om till exempel ensamstående, lågutbildade mödrar som 
arbetar inom offentlig sektor.   

Min följande fråga om hon var ”nöjd” med dagbarnvårdaren och om hon 
hade ”bra kontakt” med henne kan ses som en indirekt undran över om nå-
got annat än Lisas behov av stimulans kunde ha legat bakom Lenas beslut att 
söka förskoleplats. Det kan nästan ses som att jag antyder en bakomliggande 
konflikt mellan Lena och dagbarnvårdaren, en antydan Lena inte visar fram 
att hon uppfattar eller vill tala om. Denna antydan kan också förstås i rela-
tion till att berättelsen strider mot diskursen om att barn under tre-fyra år inte 
behöver stimulans på det sätt Lena konstruerar den berättade Lisas behov. 
Lenas korta bekräftanden ledde inte samtalet om värdet av goda relationer 
till dagbarnvårdare vidare. Istället vänder jag mig efter en kort paus till Lisa 
med ett uttalat konstaterande om att hon då började på förskola, för att sedan 
fråga hur Lena gick till väga när hon sökte förskola.

Lena som märkbart tystnat efter min fråga om hennes tillfredsställelse 
med dagbarnvårdaren börjar sedan berätta om hur bytet till förskola gick till.  

Utdrag 4
[Borttaget: jag ger en kort kommentar till Lisa om att hon började på ”dagis” 
då] 
Marie: hur gjorde du då när du … sökte förskola 
Lena:  då sökte jag bara byte …  
Marie:  ja du ringde upp till kommunen och [L: ja] och sa att jag vill 

byta till förskolan [L: mm] och då letade dom en plats till dig  
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Lena:  ja - nej jag fick välja dagis [M: det fick du mm] fick jag göra 
[M: mm mm] ja … så då valde vi Näbbdjuret uppe i Albacken 
[M: mm] … och där … börj- 

Marie:  det är vid vattenvägarna där eller [L: mm] är det den som 
ligger bredvid Näbbdjursvägen … nej 

Lena: nej det är Nybygget [M: det är Nybygget] den här ligger pre-
cis bredvid Noaks väg … längs vägen [M: ja ja okej] mm … 
där började hon  

Här får vi veta att Lena, i motsats till mitt antagande om att hon blev till-
delad en förskoleplats, ”fick välja dagis”. Mitt antagande kan förstås som 
baserat på en tolkning av att Lena beskrev processen som att hon ”bara” 
ansökte om att byta. Lenas sätt att bestrida mitt antagande genom ett starkt 
”nej” kan ses som ett identitetsframförande i termer av kontroll och hand-
lingskraft som utmanar min konstruktion av den berättade Lena som passiv 
och i händerna på kommunen. Hon fortsätter att berätta i vi-form att hon och 
Lisa ”valde Näbbdjuret”. Detta skifte från jag till vi-form kan ses som ett 
inkluderande av den närvarande Lisa i samtalet.  

Vårt korta samtal om var i Albacken Näbbdjurets förskola låg är ett tyd-
ligt exempel på hur intervjuares kännedom om lokala förhållanden tillför en 
konkretiserande dimension till intervjusamtalet.42

Samtalet fortsätter genom att Lena motiverar valet av Näbbdjurets försko-
la i relation till att hennes systerdotter gick där.  

Utdrag 5
Marie:  mm varför valde du den förskolan … 
Lena:  dels för att min syster hade en dotter som gick där [M: mm] 

… så hon hade nån trygghet när hon började och sen så - jag 
hade hört att dom var så suveräna med barnen [M: mm] … så 
det - jag gick på dom 

Marie:  ja det är ofta så det går till [L: mm] man hör vad andra säger 
[L: mm] … fick du komma och hälsa på där innan du [L: 
mm] … började 

Lena:  mm … det gjorde vi [M: ja] och sen så skolade dom in … 
dagmamman skolade in Lisa … [M: jaha] lite [M: ja] med 
tanke på att jag jobbade så mycket [M: ja just det] … så då 

42 Vilka konsekvenser detta får för samtalet kan bara avgöras från fall till fall. I mitt samtal 
med Lena upplevde jag det som en tillgång då vårt gemensamma lokaliserande av Näbbdju-
rets förskola i relation till en annan förskola bidrog till att berättelsen om bytet från dagbarn-
vårdare till förskola konkretiserades och lokaliserades till en plats utanför intervjusituationen.   
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hjälpte hon till med det [M: mm] så då gick dom dit och så 
fick dom andra barnen vara ute - så var … (dagmammans 
namn) inne med Lisa på dagis [M: mm] och … gick runt … 
och kikade lite med henne … ... 

Marie:  mm [L: mm] och det gick bra 
Lena:  mm … det gjorde det … sen skolade jag in två dar [M: mm] 

sen var hon klar  

Istället för att hålla fast vid den vi-form Lena introducerat strax innan och 
fråga varför de valde Näbbdjurets förskola riktar jag frågan till Lena genom 
att säga ”du”. Genom detta tillvägagångssätt utesluter jag indirekt Lisa ur 
intervjusamtalet, ett uteslutande som kan förstås i relation till att jag inte var 
där för att samtala med Lisa men också som ett uttryck för att barn sällan 
konstrueras som aktiva agenter i val av förskola. Lena motiverar sitt val av 
Näbbdjuret med hänvisning till att hennes systerdotter redan gick där och 
skulle fungera som en trygghet för Lisa och till att hon ”hört”, antagligen av 
sin syster, att personalen på Näbbdjuret var ”suveräna”.

Lenas konstruerar kusinen som en ”trygghet” för Lisa på ett liknande sätt 
som hon konstruerade de större barnen hos dagbarnvårdaren som omhänder-
tagande (Utdrag 2). Genom detta konstrueras Lisa också som tryggt omring-
ad av välvilliga och omtänksamma barn, förutom personalen, då Lena arbe-
tade. Barns behov av kamrater och social samvaro med andra barn är ett 
återkommande inslag i forskning om föräldraskap och barnomsorg (Persson, 
1994; Kugelberg, 1999; Markström, 2005).43 Däremot konstrueras andra 
barn mer sällan av föräldrar som omhändertagande av och trygga för det 
egna barnet.

Förskolepersonalen beskrivs i samma positiva ordalag som används för 
att beskriva dagbarnvårdaren tidigare under samtalet (Utdrag 1). En positiv 
konstruktion av barnomsorgspersonal som återkommer under hela samtalet. 
Efter att ha bekräftat min fråga om de besökte förskolan berättar hon att 
”dagmamman skolade in Lisa” till en början som ett resultat av att hon själv 
”jobbade så mycket”, varefter Lena var med Lisa på förskolan i två dagar. 
Lena uttrycker en indirekt tacksamhet för att dagbarnvårdaren ”hjälpte till” 
och förhåller sig utan omsvep till sitt arbete som ett faktum utan att beskriva 
det som ett problem vare sig för Lisa eller, som tidigare när hon missade 
Lisas ”framsteg” (Utdrag 1), för henne själv.  

Den självklara plats Lena ger sitt arbete i berättelserna om sina goda rela-
tioner till dagbarnvårdaren och nu till Näbbdjurets förskola kan ses som en 

43 Barns inbördes relationer och gemenskap tillskrivs däremot mer nyanserade betydelser i 
studier som inte utgår från föräldra- eller personalperspektiv (se t. ex. Ivarsson, 2003; Gus-
tavsson, 2006).  
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konstruktion av föräldraidentitet i termer av det självklara förvärvsarbetet. 
En identitetskonstruktion som ligger i linje med en diskurs om mödrars för-
värvsarbete som värdefullt i sig (jfr. Sharpe, 1984; Björnberg, 1992; Berg-
sten & Bäck-Wiklund, 1997; Elvin-Nowak, 1999). Elvin-Nowak (1999) 
beskriver förvärvsarbete som en i Sverige legitimerad anledning för mödrar 
att lämna sina barn till offentlig barnomsorg, så länge arbetet utförs utanför 
hemmet. Förvärvsarbete är en naturlig del av livet för unga mödrar i Sverige, 
skriver Björnberg (1992), som också poängterar att kvinnor vill vara ekono-
miskt oberoende. Synen på förvärvsarbete som något värdefullt i sig har 
beskrivits som något som framförallt karaktäriserar välutbildade mödrar med 
kvalificerade arbeten (se t. ex. Björnberg, 1992; Bergsten & Bäck-Wiklund, 
1997). Berättelserna om Lena visar att även lågutbildade unga mödrar som 
arbetar inom offentlig sektor kan tillskriva sitt yrkesliv ett värde genom att 
beskriva det egna förvärvsarbetet som ett självklart inslag i vardagen.  

Efter att vi talat om vilken avdelning Lisa började på och också samtalat 
med Lisa en stund fortsätter Lena berätta att Lisas kusin, Lenas systerdotter, 
fanns på den avdelning där hon fick börja.  

Utdrag 6
[Borttaget: samtal om att Lisa fick börja på en avdelning för större barn då 
det inte fanns platser på småbarnsavdelningen, samtal med Lisa] 

Lena:  och sen så hade jag min systerdotter där då som [M: på den
avdelningen] på den avdelningen [M: också - jaha] som gick 
med henne då [M: mm] som tog hand om henne … 

Marie:  för hon var ju van sen tidigare att vara med andra barn också 
[L: mm mm] så det måste ju ha - det kan ju inte ha varit nåt 
nytt för henne [L: nej] om man säger så [L: nej] … vad job-
bade du med då - har du sagt det … 

Lena:  jag jobbade på dagis … 
Marie:  du gjo- jaha du fick jobb på dagis då [L: mm] när hon 
Lena:  på Nybygget där bredvid Näbbdjursvägen [M: jaha] ja … 
Marie:  och det var där du började när hon började hos dagmamman 

[L: mm] fick du ett långvik eller … är du barnskötare eller 
[L: ja] du är det i botten [L: det är jag] mm  

Lena: ja … nej jag gick på halvtid där och så gick jag på halvtid 
uppe på Allebo (dagcenterverksamhet för funktionshindrade)

Marie:  ja ja [L: mm] … fullt upp då med andra ord [L: mm] … … 

Återigen betonar Lena systerdotterns betydelse för Lisas vistelse på 
Näbbdjuret i termer av att hon ”tog hand om” henne, precis som de äldre 
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barnen hos dagbarnvårdaren tidigare gjort (Utdrag 2). Jag gör sedan Lisas 
erfarenhet av barnkontakter hos dagbarnvårdaren till något som inverkade 
positivt på hennes förskolestart.  

Därefter leder jag plötsligt samtalet i en annan riktning genom min fråga 
om Lenas dåvarande arbete. Lena berättar att hon arbetade halvtid på Ny-
byggets förskola och halvtid på Allebo dagcenterverksamhet. Min reaktion 
”du gjo- jaha” kan ses som ett uttryck för överraskning. Lena bekräftar kort-
fattat mina frågor om detta. Den spänning som karaktäriserar denna del av 
samtalet kan förstås i relation till att jag visar min överraskning över hennes 
arbete på förskola för Lena på ett sätt som överrumplar henne samt till att det 
kan ligga ett moraliskt dilemma i att som mamma lämna sitt barn tidigt till 
en dagbarnvårdare för att samtidigt ta hand om andra föräldrars barn på en 
förskola. Det problematiska framträder i relation till gränser för vilka arbets-
uppgifter som legitimerar mödrars frånvaro (jfr. Elvin-Nowak, 1999; Kugel-
berg, 1999,). Karlsson (2002) pekar på detta som ett moraliskt dilemma ge-
nom att lyfta fram en dagbarnvårdares sätt att beskriva de egna motiven till 
yrkesval, att få vara hemma med de egna barnen, som något problematiskt i 
relation till de av dagbarnens föräldrar som själva arbetar inom barnomsorg.  

Särskilt svårt kan det bli, när dagbarnens föräldrar själva arbetar inom barn-
omsorgen och lämnar sina barn för att arbeta med andras. (Karlsson, 2002, s. 
170) 

Även om detta moraliska dilemma inte görs explicit i mitt och Lenas sam-
tal så tolkar jag min överraskning och Lenas lågmäldhet kring arbetet som 
barnskötare på förskola som uttryck för att vi här rör oss på osäker mark. 
Denna tolkning förstärks också genom att Lena inte gjort sin utbildning som 
barnskötare relevant innan jag frågade. Precis i början av intervjusamtalet 
frågade jag henne vad hon arbetat med innan Lisa föddes. Lena berättade då 
att hon bland annat arbetat som barnflicka och dagmamma. Dessa yrkesiden-
titetskonstruktioner gjordes däremot inte relevanta i berättelsen om när hon, 
av ekonomiska skäl, var tvungen att lämna Lisa till dagbarnvårdaren när hon 
var 10 månader. Hon skulle ha kunnat använda sin utbildning och sina erfa-
renheter av arbeten med barn som stärkande och validerande resurser i berät-
telserna om dagbarnvårdaren och Näbbdjurets förskola. Inte ens när hon 
tidigare beskrev att förskolan låg nära Nybyggets förskola gjorde hon det 
relevant att hon arbetade halvtid där.  

En alternativ tolkning till att Lena inte gör sin utbildning eller sitt arbete 
med barn till en del av samtalet kan vara att hon inte ser det som relevant 
eller som något som hon förväntas tala om. Arbetet som barnskötare görs 
inte till en relevant aspekt på Lenas erfarenheter av barnomsorg som förälder 
till Lisa.
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Något som stödjer den första tolkningen är också att samtalet efter detta 
bytte riktning genom att jag kommenterar Lisas glassätande och genom att 
Lena för in samtalet på att de sedan flyttade från Albacken.   

Ansvarsfull flytt och påtvingat förskolebyte
Lena börjar berätta om när hon och Lisa fick för sig att de skulle flytta från 
Albacken som då inte var en trygg miljö för barn.  

Utdrag 7
Marie:  åh det där såg gott ut (om Lisas glass) … min dotter är helt 

galen i glass hon [L: mm] … men det är ju gott också … så 
det (menar bytet från dagmamma till förskola) funkade bra 
[L: mm] okej 

Lena:  det gjorde det sen fick vi för oss att vi skulle … flytta … hit 
…

Marie:  ja … varför det …  
Lena:  för det var så jättemycket uppe i Albacken här - att - det har 

varit jättemycket - en sväng här med droger och [M: mm] … 
och grejer och jag bara kände bara - det är inte sant - ska Lisa 
behöva ut och leka i det här - vad som helst kan hända ute på 
gården

Marie:  ja var det - var det jobbigt på gården alltså där ni bodde eller 
Lena:  vi hade en pedofil som cyklade runt runt runt … [M: kul] så 

hon fick ju aldrig vara ute själv [m: nej] så man var ju tvung-
en att sitta där ute i sandlådan då med henne [M: mm] timme
ut och timme in [M: mm] timme ut och ti- [M: mm] … och 
sen så - det är ju så mycket knark [M: mm] jättemycket - ef-
tersom jag har en bror då som själv har hållit på så … [M: ja 
ja] känner man alla dom [M: då ser-] där i den där svängen
och

Marie:  man på ett annat sätt
Lena:  ja usch [M: mm] det blev alldeles för mycket … så då flytta-

de vi ner hit 

”En pedofil” och ”droger” beskrivs som hotande inslag bostadsområdet i 
Albacken. Lena gör också, med hänvisning till sin brors tidigare droganvän-
dande, anspråk på att känna till omfattningen av och de inblandade i ”sväng-
en” med droger. Dessa problem beskrivs som skapandes särskilda villkor för 
föräldraskap i och med att Lena beskriver sin egen närvaro ute på gården 
som nödvändig för Lisas säkerhet. Indirekt säger hon att hon i ett lugnare 
bostadsområde skulle ha kunnat låta Lisa gå ut själv och leka på gården. Den 
berättade Lena konstrueras som en ansvarskännande förälder som konstate-
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rade att det blev ”alldeles för mycket” och som av den anledningen besluta-
de sig för att flytta med Lisa till en annan stadsdel. Hennes beskrivningar av 
sexförbrytare och drogmissbrukare som farliga för barn bidrar till denna 
konstruktion av ansvarskännande och beskyddande föräldraskap. 

Den farliga utemiljön i Albacken framträder både som farligt för Lisa och 
som begränsande Lenas frihet. ”Timme ut och timme in” var hon ”tvungen” 
att sitta på gården med Lisa som inte ”fick” vara ute själv. Denna mor-barn-
gemenskap på gården framstår som påtvingad både Lisa och Lena. Den be-
rättade Lena konstrueras som en förälder som fick sin frihet begränsad av att 
det otrygga närområdet utgjorde en risk för Lisas säkerhet. En konstruktion 
som både pekar mot Lenas behov av egen tid och mot Lisas behov av att 
beskyddas. Efter att Lena berättat om hur och när de fick lägenheten gör jag 
ett antagande om att hon bytte till Nötskrikans förskola, där Lisa nu går, i 
samband med att de flyttade för att slippa långa resvägar. 

Utdrag 8
[Borttaget: samtal om hur hennes pojkväns mamma hjälpte henne att ordna 
en hyreslägenhet, om att de nu bott i lägenheten i ett år och om att det finns 
för få barn i området] 

Marie: ja ja men … då bestämde du dig för att du - du ville flytta 
bort därifrån av den anledningen (problemen i bostadsområ-
det) [L: mm] och då kände du att då måste du ju förstås byta 
förskola då … [L: ja] i och med att du kan ju inte sitta och 
åka

Lena:  man får inte vara skriven … på en annan adress … i en an-
nan kommundel om man bor … och ska ha dagisplats i Al-
backen … jag får inte vara skriven här och ha kvar min plats 

Marie:  är det speciellt för Albackens kommundel eller 
Lena:  det vet jag inte 
Marie:  för att det är så mycket barn där [L: har int-] för att - jag är ju 

skriven i en annan kommundel - för vi har flyttat [L: mm] 

Mitt antagande om att Lena ”kände” att hon ”förstås” måste ”byta försko-
la” visade sig vara fel och Lena berättar om att ”man” som förälder inte 
”får” vara ”skriven”, det vill säga folkbokförd, i en kommundel och uppe-
hålla en barnomsorgsplats i en annan. Lena hänvisar till kommunal reglering 
av barnomsorg i Uppsala kommun som tidigare var uppdelad i kommunde-
lar. Jag hänvisar till egna erfarenheter som ett exempel på att denna regel 
som Lena hänvisar till inte alltid tillämpas.  

Lenas sätt att betona att ”man” inte ”får” vara skriven i och uppta en 
barnomsorgsplats i två olika kommundelar kan ses som ett identitetsframfö-
rande i termer av generellt regelstyrt föräldraskap, vilket inte enbart drabbar 
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Lena utan även andra föräldrar (jfr. Linell, 2005). Detta visar sig också i vårt 
fortsatta samtal.  

Utdrag 9
[Borttaget: samtal med Lisa som leker med en liten leksakskatt]  

Lena: jag fick inte oj … eldar upp den (om Lisa leksakskatt) [M: ja 
katten (skrattar)] (skrattar)

Marie: du fick inte det [L: nej] nej och det var ju 
Lena:  utan jag var tvungen att skriva mig 
Marie:  det var ju bara ett år sen [L: mm] … mhm annars hade du låtit 

henne gå kvar eller … 
Lena:  ja det hade inte varit sån panik med att byta dagis [M: nej] 

för nu blev det väldigt hastigt då … och inskolningar och 
man jobbar och man var tvungen att ta ledigt och [M: mm] 
… då hade man ju kunnat planera det … in det lite bättre [M: 
mm] … eftersom  

Marie:  du tro- du trodde att hon skulle få gå kvar där och [L: mm] 
så vart - kom det som en överraskning då [L: mm] att hon 
måste byta

Lena:  mm … för bussen går ju hela vägen (till Näbbdjurets försko-
la) så vi hade ju [M: jaa] liksom bara behövt åka samma buss 
upp då [M: ja] … men det fick vi minsann inte [M: nej] … 
det var bara att flytta det … 

Lena konstruerar sig själv som ”tvungen” att folkbokföra sig på den nya 
adressen beskriver bytet av förskola som ”väldigt hastigt”. Situationen för-
värrades genom att hon som en vanlig arbetande förälder, vilket hon fram-
träder som genom att använda pronomenet ”man” (jfr. Linell, 2005), var 
”tvungen” att ta ledigt från sitt arbete för att skola in Lisa för Nötskrikan och 
uttrycker en önskan om att ha kunnat ”planera” det hela ”lite bättre”. Här 
beskriver hon omständigheterna kring förskolebytet som delvis utanför hen-
nes kontroll och berättar att hon hade planerat hur hon och Lisa hade kunnat 
ta sig till Näbbdjurets förskola utan att ens behöva byta buss.  

Bytet av förskola var tvunget med hänsyn till kommunens bestämmelser 
och Lenas sätt att säga ”det fick vi minsann inte” kan ses som en identitets-
konstruktion i termer av frustration över frihetsbegränsning. Här konstrueras 
den berättade Lena som en av arbete uppbunden förälder som behöver plane-
ra för ledigheter och inskolningar. Detta scenario skiljer sig markant från den 
tidigare berättelsen om bytet till Näbbdjurets förskola (Utdrag 5), då bytet 
beskrivs som välplanerat och välorganiserat med hjälp av dagbarnvårdarens 
insatser.
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Problemlösande förskolepersonal och bredvidstående 
föräldrar
I berättelsen som tog form i samtalet som följer ges en mindre positiv bild av 
Lisas relationer till andra barn än den som framträtt tidigare då Lena pekat 
på att de äldre barnen hos dagbarnvårdaren och systerdottern på Näbbdjurets 
förskola ”tagit hand om” henne.  

Lena börjar, efter ett kort samtal med Lisa, att berätta att Lisa ”kom in 
sent” på Nötskrikans förskola och kom att bli ”mobbad” av andra flickor på 
avdelningen. I denna del av samtalet kom Lisa att delta mer aktivt, vilket är 
begripligt i relation till att det är hennes jobbiga erfarenheter från den första 
tiden på Nötskrikans förskola vi talar om. Detta deltagande blir endast syn-
ligt genom mina markeringar av att jag tagit bort dessa delar samtidigt som 
det skapade villkor för de berättelser som tog form genom mitt och Lenas 
samtal.  

Utdrag 10
[Borttaget: samtal med Lisa]  

Lena:  hon kom in så sent … nu - för hon har varit lite m- mobbad 
på dagis … hon har liksom [M: på] inte vart i gruppen [M: på 
Nötskrikan] mm [M: ja ja] … har hon  

[Borttaget: samtal med Lisa] 

Marie:  hur gammal var hon då då - var hon fyra när hon började på 
Nötskrikan då 

Lena:  mm [M: hur] det var hon 
Marie:  fick du den … den förskolan - valde du den eller  
Lena:  nej den valde jag inte utan då ringde jag bara till Lövdungens 

kommundel [M: mm] … och sa som det var - att jag måste ha 
en plats snabbt [M: mm] som attan 

Marie: och då fick du på 
Lena:  och då gav dom mig den här platsen [M: mm] 

[Borttaget: samtal med Lisa] 

Marie:  jaha ja då var hon fyra år [L: mm] och då kom hon in i en 
grupp som hade varit tillsammans [L: i flera år] ja … [L: mm] 
vad var det som hände då då 
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Lenas beskrivning av Lisa som inte hade ”vart i gruppen” görs tillsam-
mans med betoningen av hennes sena inträde till en förklaring till varför hon 
blev ”mobbad” av andra barn.  

Jag avbryter Lenas sammanfattande introducering (Labov & Waletzky, 
1967/1997; se även Kapitel 3) av berättelsen om Lisas situation på Nötskri-
kan med mina frågor om Lisas dåvarande ålder och om Lena ”valde” Nöt-
skrikan framför andra förskolor i området. Här gör jag inte samma misstag 
som när jag antog att Lena tilldelats och inte valt förskoleplats i Albacken 
(Utdrag 4). Den ”panik” hon tidigare beskrivit som utmärkande bytet till 
Nötskrikans förskola (Utdrag 9) blir återigen synlig i hennes beskrivning av 
hur hon kontaktade Lövdungens kommundel och bad dem ordna en försko-
leplats ”snabbt … som attan”. ”Dom” på Lövdungens kommundelskontor 
”gav” Lena en plats på Nötskrikan.   

Jag leder sedan samtalet tillbaka till Lisas inträde i Nötskrikans förskola 
genom att vidareutveckla det Lena berättat. Det sätt på vilket jag framstår 
som styrande i samtalet kan förstås i relation till att Lena stundvis var uppta-
gen med att bemöta Lisas deltagande. Jag kom därför att bli den som förde 
samtalet tillbaka till det spår som avbrutits. Min vidareutvecklande tolkning 
av att det handlade om att Lisa kom ny till en grupp barn som ”varit tillsam-
mans” bekräftas och fylls i av Lenas som säger ”i flera år”. Trots att vi inte 
sagt många ord om hur det kom sig att Lisa blev mobbad på förskolan ger vi 
uttryck för att ha en gemensam förståelse för orsaken till detta. Vi är överens 
om att barn som kommer in sent i en förskola till en barngrupp som varit 
tillsammans i flera år kan komma att utmanas och testas av de andra barnen.

Samtalet fortskrider efter att jag frågat om vad som ”hände då”, vilket 
kan ses som att jag driver samtalet mot de komplicerande händelser jag för-
väntar mig att får höra efter denna gemensamma orientering (Labov & Wa-
letzky, 1967/1997; se även Kapitel 3). Men innan Lena börjar berätta ber 
hon Lisa som pratar mycket att vara ”tyst” och jag ger uttryck för en trevan-
de osäkerhet över om det är okej att vi pratar om detta inför Lisa. 

Utdrag 11
[Borttaget: samtal med Lisa] 

Lena:  nu får du va tyst gumman (till Lisa)
Marie:  mm jag vet inte - vi behöver inte prata så mycket kanske om 

du inte vill när hon si- 
Lena:  ja nej ha- [M: förstår du] nej jag brukar vara öppen om det 

för henne [M: mm] för hon mår mycket bättre nu [M: mm] 
gör hon - och vi brukar prata om det som hände och [M: mm 
ja okej] … hitan och ditan eller hur gumman (till Lisa)
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Marie:  mm … nej bara så att det inte känns obehagligt för nån för 
det är inte meningen 

Lena: ja - nej nej nej … hon är ganska van att man [M: mm] pratar 
öppet om allting [M: mm] … 

Genom min undran över om det verkligen är okej att tala om Lisas jobbi-
ga erfarenheter på Nötskrikan när hon själv är närvarande bidrar jag till en 
konstruktion av den närvarande Lisa som eventuellt sårbar. Jag riktar min 
fråga mot Lena och påminner henne om att hon inte behöver berätta om det 
om hon ”inte vill”, en påminnelse om att deltagandet i intervjun inte innebär 
att hon måste berätta allt. Lena betonar att hon ”brukar” vara öppen om 
detta med Lisa och att hon ”mår mycket bättre nu”, vilket jag ser som ett 
uttryck för att hon vill tala om detta. Hon frågar också indirekt efter Lisas 
godkännande genom att be om en bekräftelse på att de ”brukar prata om det 
som hände”, ”eller hur gumman”. Jag poängterar vikten av att samtalet inte 
upplevs som ”obehagligt” för ”nån”, vilket kan ses som omfattande både 
Lisa och Lena och Lena försäkrar att det inte är någon fara och att Lisa är 
van med öppenhet.  

Denna del av samtalet kan ses som ett av mig initierat uppstannande i be-
rättandet och som en slags förhandling om vad som är tillåtet att tala om. 
Samtidigt skapar detta uppehåll utrymme för Lena att framträda som en för-
älder som har en öppen och rak relation till sitt barn. 

Lena börjar sedan berätta.

Utdrag 12
Lena:  eh hon (Lisa) började … kissa och bajsa på sig … utan anled-

ning [M: mm] … gjorde hon - och sen så … blev jag inkallad 
på möte … blev jag … och då berättade dagisfröknarna … att 
det var några tjejer som var … dumma … med henne … 
stängde in - låste in henne på rum och … var elaka och … 

Marie:  så du hade inte m- märkt nånting innan [L: nej] nej [L: det 
hade j-] nej 

Lena:  jag märkte att hon var väldigt - hon har varit väldigt gåpåig
på min pojkväns son [M: mm] att - hon har [M: mm] … det är 
– det är nog - hon har nog gett igen på honom [M: mm] lite 
grann

Marie:  jo … ja det är inte så konstigt [L: nej] nån- nånstans måste det 
ju ut [L: mm] … men hon sa aldrig nånting [L: aldrig] men 
det förstår man ju [L: nej] hon va ju så liten [L: ja] sånt där är 
jag livrädd för [L: mm] också 
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Lena:  mm … men det var skönt att fröknarna öppnade ögonen så 
snabbt och … [M: jaa] dom lämnade liksom aldrig - såg dom 
att Lisa skulle leka med nån så - det var alltid nån fröken i 
bakgrunden då [M: mm] som övervakade så i- ingen gjorde
nåt på henne  

Marie:  men det var ju jättebra
Lena:  dom är kanon här uppe [M: mm] …  

Lena berättar att Lisa började ”kissa och bajsa på sig” utan märkbar an-
ledning. Det hon sedan berättar att hon fick veta på mötet med förskoleper-
sonalen om att några andra barn var ”elaka” mot Lisa kan ses som en för-
klaring till det som hänt till synes utan anledning. De andra tjejerna konstru-
eras som ”dumma” och ”elaka” mot Lisa. Om dessa benämningar är mena-
de som exempel på vad förskolepersonalen berättade för Lena på mötet är 
svårt att avgöra då hon inte tar deras röster. Med tanke på Lisas närvaro un-
der samtalet kan denna beskrivning också vara en som hon kände till sedan 
tidigare.

Min fråga om Lena inte ”märkt” något kan ses som ett indirekt ifrågasät-
tande av hennes uppmärksamhet som förälder. Lena ger ett nekande svar för 
att sedan peka på att hon vid den tiden uppmärksammat att Lisa varit ”gåpå-
ig” på hennes pojkväns son, något hon efter samtalet med förskolepersonalen 
fick förklaringen till. Jag bekräftar Lenas tolkning av Lisas beteende genom 
att använda mig av en i vårt samhälle mer eller mindre vedertagen förklaring 
av mänskligt beteende som grundar sig på ett antagande om att människor 
bär känslor med sig och måste få utlopp för dem för att må bra (jfr. Rose, 
1999), ”nånstans måste det ju ut”. Vi konstruerar den berättade Lisa som 
bärande på känslor av ilska och sorg över hur hon blev behandlad på försko-
lan, känslor som fick sitt utlopp genom att hon gav sig på Lenas pojkväns 
son. Att Lisa aldrig berättade något för Lena om vad som pågick beskriver 
jag som begripligt i relation till att hon var ”så liten” varefter jag uttrycker 
min egen oro över att något liknande skulle hända min dotter. I allt detta 
framstår Lisas beteende som begripligt och vanligt, vilket också indirekt 
konstruerar den berättade Lena som oskyldigt ovetande.  

Lena berättar sedan att förskolepersonalen ”öppnade ögonen” för proble-
met på en gång och gjorde allt för att Lisa inte skulle råka illa ut på försko-
lan. De lämnade henne ”aldrig” ensam utan ”nån” var ”alltid” i närheten 
och ”övervakade” henne så att inget annat barn ”gjorde nåt” mot henne. 
Precis som i berättelsen om dagbarnvårdaren (Utdrag 1 och 5) konstrueras 
den berättade Lena som en förälder som känner stort förtroende för och tack-
samhet mot förskolepersonalen. Personalen på Nötskrikan konstrueras som 
beskyddande Lisa från de andra barnen och beskrivs som ”kanon”.    
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Samtalet fortsätter, efter att jag berättat om en liknande situation med en 
annorlunda utgång, med att jag frågar hur det gick sen. Lena berättar att det 
blev bättre.

Utdrag 13
[Borttaget: samtal med Lisa, jag berättar i förtäckta ordalag om innehållet i 
en intervju med en annan förälder vars berättelser om liknande erfarenheter 
hade en mindre positiv utgång] 

Marie:  så dom tog itu med det [L: mm] eller - hur gjorde ni sen då … 
Lena:  eh sen lugnade det ned sig - två av tjejerna slutade … och 

Lisa - sen bytte ju dom avdelning då i samma veva [M: mm] 
alla dom här stora tjejerna … och Lisa var först på plats … 
när hon började på dagis och hon var där en vecka före alla 
andra … och hann stadga sig lite och … så när dom andra tje-
jerna kom så var det dom som var lite osäkra i stället  

Marie:  ja - vad då bytte alla … 
Lena:  alla femåringar gick över liksom till 
Marie: femårsgrupp [L: ja] så att säga [L: ja] och då var - och då var 

- på hösten då [L: ja] i höstas [L: ja] … och då var hon där 
före och boade in sig [L: ja] så att hon hade liksom … gjort 
det till sitt [L: ja] lite mer [L: ja] innan dom kom då 

Lena:  så hon var ju mer stadig då när dom andra kom [M: ja] och 
nu går det … jättebra … [M: mm] dom här tjejerna som var 
med och lekte dom leker jättemycket tillsammans … [M: va 
bra] nu allihopa - till och med - tre tjejer är dom som leker 
mycket ihop 

Lena berättar om att det ”lugnade ned sig” och pekar på det faktum att två 
av flickorna som varit dumma mot Lisa slutade som en bidragande orsak till 
detta. Den händelse som hon tillskriver störst betydelse var när Lisas och de 
andra ”stora tjejerna” bytte till en avdelning för femåringar. Lisa som var 
”först på plats” efter sommaruppehållet, ”en vecka före alla andra”, ”hann 
stadga sig” på den nya avdelningen. De andra flickorna konstrueras som 
”osäkra”, på samma sätt som Lisa varit när hon började på förskolan, när de 
en vecka senare kom till avdelningen. Lena beskriver den nuvarande situa-
tionen på förskolan som ”jättebra” och pekar på att också de tjejer som ”var 
med och lekte”, med vilket jag tror hon menade de tjejer som var med och 
retade Lisa, nu leker ”jättemycket tillsammans” med henne istället.  
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Lena själv är nästan helt osynlig i berättelsen om då Lisa blev mobbad på 
Nötskrikan. Denna osynlighet kan ses som ett uttryck för föräldraidentitet i 
termer av bredvidstående betraktande. Lisa hamnar i en problematisk situa-
tion som orsakas av att hon kom in sent i en barngrupp i en ny förskola och 
blir mobbad av andra flickor. Personalens agerande, avdelningsbytet och de 
två flickorna som slutade beskrivs som det som fick problemen att försvinna. 
Konstruktionen av Lena som bredvidstående betraktare kan förstås i relation 
till en uppdelning mellan hemmet och förskolan som en föräldra- respektive 
en barnsfär (jfr. Dencik, 1987; Halldén, 1992; Gars, 2002). Denna uppdel-
ning blev också synlig i berättelsen om att Lena var ”tvungen” att vara med 
Lisa, som inte ”fick” gå ut själv, på gården i Albacken. Gården gavs betydel-
se som barnsfär där Lisa borde kunna leka själv och lägenheten gavs bety-
delse som en vuxensfär där Lena kunde ha fått vara en bredvidstående be-
traktare om de bott i ett lugnare område (Utdrag 7).  

Denna identitetskonstruktion av föräldern som bredvidstående betraktare 
bryter av mot en diskurs om föräldrar som barncentrerade på ett sätt som 
innebär att de är aktiva och för barnen alltid närvarande problemlösare. 
Halldén (1992) använder metaforen ”Allgivaren” för att benämna en alltid 
både fysiskt och känslomässigt närvarande förälder som ger och gör allt för 
sina barn (s. 100-101). Den bredvidstående betraktaren Lena låter förskole-
personalen lösa problem som uppstått i förskolan, barnets sfär.  

Samtalet fortsätter med att vi gemensamt konstaterar att barn, särskilt 
”småtjejer” kan vara hemska mot varandra. Sedan återkopplar jag till det 
möte med personalen på Nötskrikan Lena tidigare berättat att hon blev kallad 
till.

Utdrag 14
Marie:  mm … ja man tror inte att det kan - att små barn kan - men 

dom kan alltså
Lena:  mm … dom kan va hem- … speciellt småtjejer
Marie:  ja gu- jag skulle ha blivit helt galen [L: mm] ni - ni hade ald-

rig nån - nåt möte om det så på förskolan - utan dom to- jo
dom kallade ju dig till mötet [L: ja] och berättade - dom … 
vad sa dom då då … utom att dom berättade vad som hade 
hänt vad sa dom mera … personalen 

Lena:  nej dom sa inte så mycket utan … blev det inte bättre så 
skulle alla föräldrar få gå på möte då 

Marie:  mm ja det var det jag [L: tillsammans] tänkte på [L: ja] mm 
…
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Lena:  men så långt … gick det ju [M: behövde det ju-] inte då [M: 
aldrig gå nej] nej eftersom dom här andra tjejerna … två - slu-
tade då 

Marie:  varför slutade dom då 
Lena:  dom flyttade - det var ett syskonpar … [M: jaha] mm [M: ja

ja] mm … 

I konstaterandet av det otroliga i att ”små barn” och särskilt ”småtjejer”
”kan”, det vill säga kan vara elaka mot varandra bestrider vi uttalat en kon-
ventionell konstruktion av barn som oskuldsfulla och inkapabla till medveten 
elakhet (jfr. Ariès, 1982). En konventionell konstruktion som kan ses som en 
konsekvens av att barndom kommit att ses som något separat och annorlunda 
än vuxenlivet (jfr. Ribbens McCarthy, Edwards & Gillies, 2000), men som 
har kommit att utmanas, bland annat av mediernas reportage om barn som 
mördar barn (jfr. Buckingham, 1994).   

Lena gör barns elakhet till något karaktäristiskt för ”småtjejer” och be-
skriver därmed flickornas elakheter mot Lisa till ett för flickor vanligt men 
beklagligt beteende. Detta vanliggörande konstruerar indirekt Lisa som en av 
många flickor som utsatts för andra flickors elakheter. Jag gör ett identitets-
framförande som en förälder som ”skulle ha blivit helt galen” om mitt barn 
utsatts för samma sak som Lisa. Detta identitetsframförande kan ses som 
både ett uttryck för sympati och som ett utmanande av konstruktion av den 
berättade Lena som bredvidstående betraktare genom att jag indikerar att jag 
skulle ha agerat på något sätt.

Lena berättar sedan som svar på en fråga från mig vad personalen sagt på 
mötet om att kalla in flera föräldrar om det inte blev bättre för att sedan be-
skriva de två flickornas flytt som avgörande för att det inte blev så. Planerna 
på att kalla in de andra föräldrarna kommenteras av mig som något jag för-
väntat mig höra och därmed som ett rätt och riktigt sätt att hantera problem 
med mobbing i barngrupper. Lena ger inte uttryck för någon vetskap om 
eller undran över huruvida personalen talade med de andra flickornas föräld-
rar utan säger bara att det aldrig gick ”så långt” att ett gemensamt möte blev 
nödvändigt.  

Misstänksam mamma och jättemänsklig 
förskolepersonal
Jag fortsätter att ge uttryck för sympati och medkännande genom att nämna 
”maktlös” som en känsla som kan förväntas av arbetande och därmed från-
varande föräldrar som får höra att deras barn blir mobbade på förskolan.  
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Utdrag 15
Marie:  ja det var ju bra [L: mm] … då löste det sig av sig självt [L: 

mm mm] … nej man måste ju känna sig ganska maktlös …
när man får liksom höra såna här saker och man jobbar hela 
dagarna och [L: jo när man-] sen vet man att 

Lena:  inte har nån aning om nånting man blir ju … man blev ju 
alldeles jätteförvånad [M: mm] när dom sa … för min första 
tanke var - vad har hon gjort nu då … när jag måste gå på 
möte … dom sa liksom ingenting [M: nej] utan bara att vi vill 
att du kommer

Marie:  då trodde du att det var nånting som [L: ja] hon hade gjort [L: 
mm] … så kä- gud ja det måste ju ha [L: mm] svidit sen [L: 
mm] när du fick reda på [L: mm] vad det var egentligen då …

Lena:  eftersom jag har sett då hur hon kan här hemma på (pojkvän-
nens son) [M: jo] så tänkte jag bara nu … får vi väl flytta från 
stan eller nånting [M: nej] (skrattar) [M: lilla gumman]

Lena tar inte fasta på mitt erbjudande till henne av att beskriva känslor av 
maktlöshet inför Lisas problem med de elaka flickorna på Nötskrikans för-
skola. Istället återkommer hon till det hon tidigare berättat om att inte hon 
misstänkt att något var fel på förskolan förrän personalen sagt till (Utdrag 
12) och beskriver sig då som utan en ”aning om nånting”. Den berättade 
Lena beskrivs som ”jätteförvånad” och orolig för om Lisa gjort något dumt 
när hon blev kallad till möte med personalen. Genom detta uttryck för oro 
över att Lisa ”gjort” något konstrueras den berättade Lena som en förälder 
som är ansvarig över och orolig för det egna barnets uppförande utanför 
hemmet. Detta uttryck för föräldraidentitet förstärks genom att Lena tar för-
skolepersonalens kollektiva röst för att visa att de inte sade vad mötet skulle 
handla om, ”vi vill att du kommer”.

Jag reagerar med tydlig förvåning över att Lena berättar att hon kände oro 
över att få höra något negativt om Lisa när hon blev kallad till möte med 
personalen. Min förvåning blir synlig i mitt sätt att betona ”hon” som något 
oväntat och genom mitt antagande om att det måste ha ”svidit” när Lena fick 
veta vad mötet ”egentligen” handlade om. Lena förklarar sina misstankar 
inför mötet genom att hänvisa till hur Lisa behandlat pojkvännens son hem-
ma (Utdrag 12). Sedan gör hon en överdriven beskrivning av sin oro inför 
mötet och skrattar, ett skratt som jag inte tar del i. Detta kan förstås som ett 
uttryck för att jag håller här fast vid en endimensionell konstruktion av Lisa 
som oskyldigt offer för de andra flickornas elakheter medan Lena ger uttryck 
för en mer nyanserad bild av Lisa som både plågoande, i relation till pojk-
vännens son och som offer för de andra flickornas elakheter (Utdrag 12). 
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Denna dubbelsidiga konstruktion av den berättade Lisa som både offer och 
plågoande i relation till olika barn och i olika sammanhang kan liknas vid det 
Halldén (1992) skriver om motstridiga bilder av barnet. Hon skriver att för-
äldrarna i en av hennes studier gav uttryck för en bild av barnet som ”både 
starkt och skört” (s. 105) och att de gav uttryck för att dessa båda sidor mås-
te dämpas och ledas genom uppfostran. Den berättade Lena konstrueras som 
en förälder som förväntade sig att personalen på Nötskrikan skulle ställa 
henne till svars för något Lisa gjort, men som istället fick veta vad som på-
gick och sedan fick personalens fulla stöd (Utdrag 12).   

Efter ett kort samtal där Lisa var inblandad leder jag samtalet tillbaka till 
Lisas byte till avdelningen för femåringar.  

Utdrag 16
[Borttaget: samtal med Lisa] 

Marie:  men du är nöjd med fö- var det - då var det nya fröknar hon 
kom till när hon bytte till femårsgrupp [L: mm] eller var det 
samma som 

Lena: nej det v- dom bytte och det var jag lite så där … nervös för 
[M: mm] … för hon hade så himla bra när hon började och 
dom tog verkligen hand om henne [M: mm] och … man ver- 
märkte liksom så fort hon kom så kom dom - och sen så … 
hon var alltid med nån när man kom och hämtade - för man 
blev ju så här man - började ju smyga lite (skrattar) [M: ja jo] 
se vad dom sysslade med liksom [M: mm] runt hörnet - och 
det var alltid nån med henne [M: mm] … hon slapp alltid … 
hon var aldrig själv [M: nej] … hade hon inga barn att leka 
med då var det en fröken som var med henne [M: mm] mm … 
men dom här som hon har kommit till nu dom är också jätte-
bra … och då har dom tydligen - dom träffas ju jämt ute på 
gården [M: mm] och sånt där tror man ju inte när man bara 
hämtar och lämnar [M: nej] att dom lära känna andra fröknar
…

Marie:  men det gör dom ju [L: mm] just det … så det var ju inte helt
nytt för henne [L: nej] nej … 

Min fråga om Lisa fick nya ”fröknar” på den nya avdelningen leder till 
det längsta sammanhängande svaret som Lena hittills givit under vårt samtal. 
Hon berättar om sin oro inför avdelningsbytet och konstruerar personalen på 
den avdelning där Lisa började när hon kom till Nötskrikans förskola som 
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”så himla bra” och berättar att de ”tog verkligen hand om henne”. Kon-
struktioner av andra aktörer som omhändertagande kan ses som en åter-
kommande nyckelfras i Lenas berättande (jfr. Pamphilon, 1999). De större 
barnen hos dagbarnvårdaren (Utdrag 2), kusinen på Näbbdjurets förskola 
(Utdrag 6) och här personalen på Nötskrikan som tog ”hand om” Lisa. I 
relation till dessa beskrivningar av andras omhändertagande framträder Lena 
som en förälder vars ansvar över och oro för Lisa delas respektive dövas 
genom andras, både barns och vuxnas, omsorg. Denna identitetskonstruktion 
kan ses som en aspekt på och en nyansering av Lenas anspråk på föräldra-
identitet i termer av bredvidstående betraktande.

Vidare berättar Lena skrattande att hon börjat ”smyga” på personalen för 
att se vad de ”sysslade med”. Jag tolkar detta som sammanhängande med 
den tid då Lisa blev mobbad av de andra flickorna. Detta smygande för in ett 
element av misstänksamhet mot förskolepersonal som Lena aldrig tidigare 
givit uttryck för under samtalet. Smygandet kan också ha varit ett sätt att 
undersöka om Lisa blev utsatt för de andra flickornas elakheter. Lenas be-
nämning ”dom” är svår att tolka här. Det hon såg lugnade henne i alla fall 
och hon berättar med emfas som hon gjort tidigare (Utdrag 12) att Lisa ”ald-
rig” lämnades ensam och att det ”alltid” var någon personal med henne (jfr. 
Pamphilon, 1999). Smygandet kan ses som ett i intervjusamtalet nytt uttryck 
för bredvidstående betraktande och resulterade i en bekräftelse på att perso-
nalen tog hand om Lena. I relation till de positivt laddade konstruktionerna 
av förskolepersonalen framträder föräldraidentiteter i form av förtroende och 
tacksamhet på samma sätt som tidigare (Utdrag 12).   

Personalen på den nya avdelningen där Lisa är nu konstrueras på samma 
sätt som de andra som ”jättebra”. Lena reflekterar sedan över den begrän-
sade insyn föräldrar har i vad som händer på förskolan när de bara hämtar 
och lämnar barnen och konstaterar att den nya personalen inte var ny för 
Lisa som lärt känna dem på gården redan innan bytet. Jag bekräftar och kon-
staterar att avdelningsbytet inte innebar ett möte med något ”helt nytt” för 
Lisa. Detta konstaterande och Lenas tidigare uttryck för nervositet inför av-
delningsbytet kan förstås som uttryck gjorda i relation till en konstruktion av 
den berättade Lisa som särskilt sårbar inför förändringar och möten med ny 
personal.

Lena fortsätter samtalet genom att betona att Lisa ”fick” och än idag ”får”
besöka sin gamla avdelning ”så ofta hon vill”.

Utdrag 17
Lena:  och hon får ju - i början - hon fick ju vara inne på (sin gamla 

avdelning) då hela tid- så ofta hon ville …  
Marie: ja ja hon fick [L: fick hon] gå över [L: ja] tillbaka då 
Lena:  till dom andra fröknarna 
Marie: det är ju kul att det kan funka så
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Lena:  ja dom är kanon här uppe [M: ja ja] dom är jättemänskliga

Mitt sätt att betona det goda i att det kan fungera ”så” kan ses som ett ut-
tryck för att jag hört exempel på motsatsen, vilket Lena indirekt knyter an till 
genom att konstruera personalen på Nötskrikans förskola som ”jättemänsk-
liga”. En konstruktion som med få undantag kommit att dominera vårt sam-
tal om Lenas erfarenheter av barnomsorg och genom vilken föräldraidentite-
ter i termer av förtroende och tacksamhet tagit form gång på gång.  

Vårt samtal om Lenas erfarenheter av barnomsorg kom under det fortsatta 
intervjusamtalet att lämna de konkreta erfarenheternas arena. Istället började 
det röra sig på ett mer principiellt plan och handla mer om barnomsorg och 
barns behov i allmänhet och mindre om Lenas erfarenheter.    

Sammanfattning
De berättelser om möten med barnomsorg som tog form under intervjun med 
Lena är dåtidsförankrade och karaktäriseras av konstruktioner av barnom-
sorgspersonal som suveräna, jättemänskliga supermammor som utgjort ett 
socialt stöd för både Lisa och Lena.

Lisa konstrueras som ett av dagbarnvårdaren och förskolepersonal väl 
omhändertaget barn som trots erfarenheter av mobbing funnit sig till rätta 
tack vare personalens insatser. Andra barn hos dagbarnvårdaren och kusinen 
på Näbbdjurets förskola konstrueras som omhändertagande och därmed som 
en trygghet för Lisa. Lena själv framträder sparsamt i berättelserna och då 
som en hårt arbetande och därav ofta ganska pressad förälder som tacksamt 
tagit emot barnomsorgspersonalens stöd. De berättelser hon framträder tyd-
ligast i är den om tiden då hon började arbeta efter föräldraledigheten och 
missade Lisas alla ”framsteg” och den om flytten från det oroliga bostads-
området i Albacken. Även där konstrueras hon som betraktare av, mer än 
som deltagare i, de händelser som berättelserna beskriver.  

De föräldraidentiteter som tar form i berättelserna kretsar kring den goda 
barnomsorgen som nav. I berättelsen om Lisas tid hos dagbarnvårdaren kon-
strueras Lena, stick i stäv mot en diskurs om den närvarande moderns bety-
delse för barn, som den största förloraren då hon missade Lisas första steg. I 
berättelsen om då Lisa blev mobbad av andra flickor på Nötskrikans förskola 
framträder Lena som bredvidstående och spionerande betraktare av försko-
lepersonalens arbete med att lösa problemet.  

Familjedaghemmet och förskolorna framträder genom konstruktionerna 
av den goda barnomsorgspersonalen som platser för stöd och omsorg och 
som möjliggörande Lenas förvärvsarbete. I relation till Lisas behov av sti-
mulans konstrueras förskola också som en plats för utveckling.  

Lenas berättande om barnomsorg kan sammantaget ses som ett uttryck för 
föräldraidentiteter i termer av ett bredvidstående betraktande som tar form i 
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relation till den tacksamhet, förtroende och tillit till personalens förmåga och 
vilja att göra det bästa för Lisa som framträder i berättelserna.  
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9. Informerad kritiker och förstående hjälpare 

Monika är fyrtiotre och Martin fyrtiofem år. De bor med sina barn Maria tio 
och Måns fem år i en bostadsrätt i stadsdelen Åkerbygge. Monika arbetar 
som civilingenjör och Martin som sjukgymnast. Maria går i Blåbärsskolan 
och Måns i Nyponets förskola. 

Monikas och mitt intervjusamtal, som genomfördes vid deras köksbord en 
kväll i november, upptogs till stor del av berättelser om hur Monika agerat 
för att lösa problem med barnomsorg och skola. Monika konstrueras som 
både kritiker och hjälpare i relationer till de dagmammor, förskollärare och 
lärare som framträder i berättelserna. Hon både förstår och kritiserar infö-
randet av ett nytt arbetstidssystem för dagmammor då det fick konsekvenser 
för omsorgen av hennes son Måns barnomsorgsvardag. Hon berättar om en 
oerfaren lärare som Monika och andra föräldrar till barnen i skolklassen fick 
rycka in för att hjälpa och stödja.  

Första delen av intervjusamtalet kom, på grund av problem med mini-
discspelaren, inte att spelas in. Början av vårt samtal, om Monikas erfarenhe-
ter av familjedaghem som handlade om när Maria gick hos dagbarnvårdaren, 
kom inte med på bandet. Ljudupptagningen kom att börja fungera när Moni-
ka började berätta om hur denna barnomsorgsform slutade att fungera så bra 
för dem som den gjort så länge Maria gått hos dagbarnvårdaren.  

Att ta strider
Maria gick hos samma dagbarnvårdare fram tills hon var fem år och Måns 
föddes. När Monika och Martin i olika omgångar var föräldralediga med 
Måns slutade Maria hos dagbarnvårdaren och började istället i en grupp med 
fyra-fem åringar ledd av två förskollärare, där hon gick tre timmar varje 
eftermiddag. Måns fick komma till Marias gamla dagbarnvårdare när han var 
ett och ett halvt år. 

Här börjar Monika berätta om hur det kom sig att Måns fick byta dag-
barnvårdare tre gånger innan han började i Nyponets förskola.  

Utdrag 1
Monika:  sen var det samma sak (som när Maria började hos dagmam-

man) - och då blev det naturligt att vi tog Måns till den gamla 
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dagmamman [M: ja ja ja] för att hon hade ju liksom väntat på 
honom [M: okej] sen bestämde hon sig tyvärr för att gå i pen-
sion då … hon tog en garantipension för då hade ju barnanta-
let minskat 

Marie:  ja … ja dom sa ju upp [Mo: ja] dagmammor där - när va- 
Monika:  hon [M: ja] räknade ju ut att året efter skulle det sägas upp 

dagmammor [M: mm] och då var det bättre att - tyckte hon - 
att hon tog en garantipension i stället 

”Den gamla dagmamman” framstår som någon som familjen kände väl. 
Hon hade ”väntat” på att Måns skulle komma till henne. Att hon sedan ”ty-
värr” valde att gå i pension beskrivs av Monika som ett begripligt, men för 
dem, olyckligt beslut. Den berättade Monika konstrueras som en förälder 
med förståelse för dagbarnvårdarens beslut.  

I fler intervjuer än den jag gjorde med Monika kom uppsägningar av 
kommunalanställda dagmammor under den senare delen av 1990-talet på tal 
(Karlsson, 2003). Dessa uppsägningar motiverades enligt föräldrarna av en 
minskning av antalet barn i behov av barnomsorg i Uppsala. Konsekvenser-
na av detta blev att många föräldrar fick flytta sina barn till förskolor istället. 
Denna kännedom använder jag här som en kunskap om lokala förhållanden. 
Detta bekräftas av Monika som beskriver dagbarnvårdarens beslut att ta ut 
garantipension som genomtänkt och begripligt.  

Samtalet fortsätter.  

Utdrag 2
[Borttaget: samtal om vilket år detta var och om att Måns gick hos dag-
mamman ett halvår] 

Marie:  mm … ja det var ju lite tokigt då 
Monika:  det var - ja men [M: ja] men sånt händer [M: jo] men då hade 

vi tittat ut en ny dagmamma för då hade jag ju sett hur dom 
funkade då … [M: mm] och Måns visade sig vara ett öron-
barn … så att där [M: ja ja] var det ju ganska klart att ja … att 
vi ville ha honom i en liten grupp [M: mm] … Måns har ju 
varit lite annorlunda än Maria då han har ju varit mycket - 
mycket mycket mera öppen och framåt när det gäller kontak-
ter [M: mm] … det är en so- socialt har han det väldigt lätt
för sig [M: mm] … så att han är egentligen mera … typiskt 
dagisbarn … [M: ja ja] … på så sätt va … men vi fick en bra 
dam igen då - också en lite äldre  
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Monika berättar att hon och Martin ”tittat ut en ny dagmamma”, ett val 
som gjordes utifrån det Monika ”sett” av deras sätt att arbeta. Det är dag-
barnvårdarnas sätt att arbeta med barnen som beskrivs som grund för valet, 
som framställs som något som låg helt i händerna på Monika. Man skulle lätt 
kunna tro att det rörde sig om privata och inte kommunalanställda dagbarn-
vårdare då kommunen inte figurerar som en i bytet inblandad aktör. Här 
konstrueras den berättade Monika som en förälder med en förmåga att be-
döma dagmammors olika arbetssätt. Det Monika sedan börjar berätta om att 
motivet till att de ville ha Måns i en ”liten grupp” var att han var ett ”öron-
barn”, trots att han, till skillnad från Maria egentligen är ett ”typiskt dagis-
barn”, kan förstås som ett indirekt argument för att de inte övervägde att 
söka plats på förskola. Konstruktionen av Måns som ett ”typiskt dagisbarn” 
ges innebörd i relation till en konstruktion av Maria som hans motsats. Måns 
beskrivs som ”mycket mycket mera öppen och framåt” och därmed ”annor-
lunda” än Maria. Kugelberg (1999) pekar på att föräldrar med två eller fler 
barn ofta beskriver dem i relation till varandra som olika eller lika, ”the dif-
ferences between the children stand out” (s. 135).  

Denna konstruktion av Måns ligger i linje med en diskurs om förskole-
barn eller ”dagisbarn” som utåtriktade, öppna och aktiva (jfr. Dencik, 1987; 
Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars, 2002; Markström, 2005). Persson 
(1994) pekar på att föräldrarna i hans studie beskrev dagisbarn som ”aktiva, 
kan göra sig hörda, tycker om aktiviteter och klarar av stim och stoj” (s. 253) 
och diskuterar förskolan som en arena för kamp där barn får lära sig att ”ta 
för sig” (s. 253). Gars (2002) skriver att barns förvärvande av social kompe-
tens på förskolan kan förstås som en sorts ”kvalificering” (s. 91) inför fram-
tiden. Det som blir intressant här är huruvida förskolan ses som en plats där 
barn blir eller görs till ”dagisbarn” eller om, som i berättelsen om Måns, 
förskolan passar barn som är ett ”typiskt dagisbarn” till naturen.44

Monika berättar att de fick en ny dagbarnvårdare, ”en bra dam igen då – 
också en lite äldre”, och samtalet fortsätter genom att jag frågar Monika hur 
det gick till när de ”tittade ut” den nya dagbarnvårdaren.  

Utdrag 3
Marie:  hur tittade ni ut henne då 
Monika:  nej jag hade sett henne när hon jobbade här på gården 
Marie:  mhm du hade observerat då 

44 Samtidigt kan konstruktionen av Måns som ”typiskt dagisbarn” förstås i relation till att 
Måns vid intervjutillfället gick i Nyponets förskola. Detta sakernas nuvarande natur vid inter-
vjutillfället kan ses som den punkt mot vilken berättelserna om dagbarnvårdarna strävar. Detta 
förstärks också av att jag kontaktat Monika genom Nyponets förskola. Både jag och Monika 
vet att Måns kom att börja på Nyponets förskola, en vetskap som på olika sätt skapar villkor 
för berättandet (se Kapitel 3 och 4).  
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Monika:  jo … jag hade funderat liksom - ja tänkt på dels … eh - ser 
man dom ute [M: mm] det var viktigt - jag hade också en bra
reservdagmamma kan jag säga [M: mm] och det tyckte vi var 
viktigt … och hon bor här på gården [M: ja] och vi tyckte 
inte att det var nåt att ha som första dagmamma va [M: nej 
nej] man måste kunna skilja lite på fritid och arbete också [M: 
mm - mm] … men hon var utomordentlig just som reserv - 
för vi har ju aldrig haft nåt problem med in- inskolningar där
[M: nej] utan det har gått smidigt - tvärtom har ju ungarna 
tyckt att det varit roligt att komma till … [M: mm] en ny då 
… jo men vi fick en bra ny dagmamma … men … så blev ju 
hon sjuk … [M: mm] hon fick cancer så - och det … så det 
kom ju också som … så att där hade han (Måns) inte hunnit 
varit mer än nio månader och då stod vi inför det här att man 
hade bytt … arbetstidssystem på dagmammorna [M: mhm] 
och då ville plötsligt ingen ha Måns … [M: nehej v-] för att 
dom inte fick nån ers- extra ersättning för alltihopa men den 
striden tog ju - tog jag ju  

Monika berättar att hon ”sett” när den dagbarnvårdare de ”tittade ut” (Ut-
drag 2) arbeta ”på gården”. Föräldrars observerande av dagbarnvårdares 
arbete med barn har även lyfts fram i andra studier. Kugelberg (1999) lyfter 
in ett utdrag ur en intervju där en förälder som, till skillnad mot Monika, ger 
uttryck för vad hon ser som utmärkande för dåliga dagbarnvårdare.  

Sometimes you can see day-mothers who are very passive, they don’t play, 
they aren’t together with the children, they do their own things – household 
work, for instance. (Kugelberg, 1999, s. 176) 

  Monika går sedan över till att berätta om en ”utomordentlig” ”reserv-
dagmamma”, som ryckte in när Marias och nu Måns ordinarie dagbarnvårda-
re var sjuk. Denna ”reservdagmamma” var inte aktuell som ny ordinarie 
dagbarnvårdare då hon bodde på samma gård som dem. Monikas uttalande 
om vikten av att kunna skilja ”lite” på arbete och fritid kan, i relation till 
Monikas användande av pronomenet ”man”, tolkas på olika sätt. Å ena sidan 
kan det ses som ett nutidsförankrat identitetsframförande genom vilket Mo-
nika pekar på betydelsen av att som föräldrar ha ett privatliv där dagbarnvår-
dare inte har direkt insyn. Å andra sidan kan uttalandet förstås som formule-
rat utifrån ett dagbarnvårdarperspektiv i och med att Monika betonar vikten 
av att ”man” (som dagbarnvårdare?) måste kunna skilja på arbete och fritid, 
vilket skulle vara problematiskt om man bor på samma gård som sina dag-
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barn. Relationer mellan föräldrar och dagbarnvårdare har beskrivits som 
liggandes i en gråzon mellan privat familjeliv och offentlig barnomsorg vil-
ket påverkar båda parter (se t. ex. Karlsson, 2002).  

Monika berättar vidare att de ”fick” en ny dagbarnvårdare. Detta sätt att 
beskriva bytet av dagbarnvårdare skiljer sig från hur hon tidigare konstruerar 
sig själv och Martin som drivande i sökandet (Utdrag 2). Det kan också för-
stås som att de ”fick” den dagbarnvårdare de själva ”tittat ut”.  

Den nya dagbarnvårdarens insjuknande i cancer efter nio månader och 
förändringen av dagbarnvårdarnas arbetstidssystem framträder som proble-
matiska händelser som Monika och Martin plötsligt ”stod inför”. I och med 
att det var osäkert om eller när den sjuka dagbarnvårdaren skulle kunna gå 
tillbaka till sitt arbete ville ingen av de andra dagbarnvårdarna i området ”ha
Måns”. Detta problem beskrivs som en ”strid” som Monika ”ju” ”tog”. An-
vändande av ”ju” är intressant då det pekar mot en förväntad handling. Den 
berättade Monika konstrueras därmed som en förälder som brukar ta strider.  

Jag ger, i samtalet som följer, uttryck för att jag inte förstår varför ingen 
dagbarnvårdare ville ha Måns och inte heller vad Monika menar med föränd-
rade arbetstidssystem.  

Utdrag 4
Marie:  vadå va- var han senare eller [Mo: nej det var] vaddå arbets- 
Monika:  det var för att dom ville inte ta extra barn då utöver det dom 

hade tilldelats va [M: nej nej] och det var ju så obestämd tid
… så att … och det var ju en - då var vi på väg att söka dagis 
men [M: mm] … men det redde upp sig … och han fick 
komma till sin reservdagmamma 

Marie:  hon som du berättade om tidigare [Mo: ja som] mm [Mo: bor 
här då] mm 

Monika:  och det var ju - då visste vi ju inte hur det skulle gå med den 
här sjukfrånvaron va [M: nej] man ville ju inte f- man kände
ju det att man - att … vi hoppades ju att det skulle bli … bra - 
det var ju en bro- god prognos va [M: mm] att det skulle gå
någorlunda men … det visade det sig att hon … orkade inte 
börja jobba igen [M: nej] och det hände andra saker också [M: 
mm] … så att i våras så … kände vi att nej nu … har nog 
Måns gjort sitt i det här systemet [M: mhm] … och dessutom
så är han ju nu fem år va [M: ja]  

Monika förklarar kort vad som låg bakom dagbarnvårdarnas ovilja att ta 
emot Måns men följer inte upp min halvt uttalade fråga om arbetstidssyste-
met. Situationen de befann sig i då beskrivs av Monika som osäker och lös-
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ningen med reservdagbarnvårdaren höll tills de fick veta att den sjuka dag-
barnvårdaren inte skulle kunna återuppta sitt arbete. Monikas tvekande sätt 
att berätta om den dåvarande osäkerheten kring den insjuknade dagbarnvår-
darens framtid då de ”kände” och ”hoppades” att det skulle bli ”bra” kan 
ses som ett uttryck för att det var en jobbig period och för att hon är osäker 
på hur mycket hon vill eller bör berätta för mig. Det kan också förstås som 
ett uttryck för att Monika inte finner någon given normativ kontext eller 
självklart sätt att tala om cancersjuka dagbarnvårdare (jfr. Kohler Riessman, 
1992; se även Kapitel 3). Denna osäkerhet visar sig också i Monikas antydan 
om att det också ”hände andra saker” som ledde till att de beslöt att låta 
Måns börja i förskola. Här konstrueras den berättade Monika och Martin 
som ett familje-vi som var osäkra inför hela situationen och känslomässigt 
påverkade av dagbarnvårdarens sjukdom.

Beslutet att låta Måns börja i förskola motiveras i relation till ”systemet” 
med dagbarnvårdarnas nya arbetstidssystem och till Måns ålder.  

Barns behov och kompletterat föräldraskap 
Monika fortsätter att berätta om bytet till Nyponets förskola och om de för- 
och nackdelar hon nu ser med de olika barnomsorgsformerna för att sedan 
återkomma till problemen med dagbarnvårdarnas nya arbetstidssystem.   

Utdrag 5
Monika: och vi tittade lite på den varianten vi hade haft med dottern

då (fyra-femårsgruppen) … det är mycket spännande som 
händer på dagis [M: mm] det finns [M: jo] liksom andra 
möjligheter … även om dom här damerna (dagmammorna)
har varit duktiga [M: mm] på den biten också och jag måste 
säga nu när jag … har haft honom då sen i höstas [M: mm] 
på dagis så kan jag säga att … jag tycker att han har haft en 
väldigt bra tillvaro … tidigare alltså … det … dom har nog 
faktiskt blivit mer sedda i den … gruppen [M: mm] och … 
trots att det här nya arbetstidssystemet - du vet dom har ju fyr-
tio timmas arbetsvecka nu [M: mm] … räknar liksom inte på 
hur många barntimmar dom har utan [M: nej] och det är ju 
en bra sak för dom men det funkar nog inte riktigt för föräld-
rar [M: nej] … för det blir ett otroligt flyttande på ungar … 
men … ja ändå … ja vi har de- en grupp damer som sagt som 
har satsat - och dom jobbar ju mycket tillsammans och har 
[M: mm] … planer för vad dom ska göra och … och dom … 
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gör mycket utflykter dom har ju haft - en dag i veckan gick 
dom ut i skogen [M: mm] … och en dag hade dom gymnastik
… och … dom har gått till - nere på missionen och sjungit
och … så att det - det - det är liksom lite grann ett minidagis 
[M: ja] bara det att dom faktiskt också förflyttar sig utomhus
[M: jo] …  för det tycker jag har varit en brist nu 

Monika pekar på det ”spännande” som ”händer” på förskolan samtidigt 
som hon idag säger sig se fördelarna med barnens vistelse hos dagbarnvår-
darna tydligare. Monikas sätt att argumentera för att barnen ”faktiskt” blev 
”mer sedda” hos dagbarnvårdarna än i förskolan kan ses som ett exempel på 
ett bestridande av en diskurs om förskolan som mer vuxen-tät och barncen-
trerad än familjedaghemmet (jfr. Persson, 1994; Kugelberg, 1999).  

Kugelberg (1999) skriver att föräldrar i hennes studie gav uttryck för am-
bivalenta attityder till dagbarnvårdare, en ambivalens som blev synlig i rela-
tion till beskrivningar av barnens behov. Hon lyfter in en förälders, Evas, 
röst i analysen som pekar på för- och nackdelar med förskola och familje-
daghem (s. 175). Liksom Monika ger Eva uttryck för en förväntan om att 
förskolepersonal är tillsammans med barnen hela tiden. En förväntan som 
hon, till skillnad mot Monika, ställer mot farhågor om att en dagbarnvårdare 
kanske sköter hemsysslor som städning samtidigt som hon har dagbarnen 
hemma (jfr. Persson, 1994). Sedan ändrar sig Eva och pekar på de stora 
barngrupperna på förskolor som ett hinder för personalens uppmärksam-
mande av alla barn och på att barngrupperna i familjedaghemmen är mindre. 
Monikas konstruktion av barnen som ”mer sedda” hos dagbarnvårdarna 
pekar indirekt mot en konstruktion av barn som varande i behov av upp-
märksamhet från vuxna.

Monika fortsätter, efter att kort ha pekat på bristerna med dagbarnvårdar-
nas nya arbetstidssystem, att berätta om de fördelar hon idag ser med dag-
barnvårdarnas verksamhet. ”Damerna” som hon kallar dagbarnvårdarna be-
skrivs som samarbetande i ett välorganiserat arbetslag som varit mycket 
”utomhus” med barnen, vilket hon saknar på Nyponets förskola. Monika 
beskriver dagbarnvårdarnas verksamhet och pekar på några aktiviteter dag-
barnvårdare i grupp gjort med barnen som gör att verksamheten kan beskri-
vas som ett ”minidagis”. Monikas beskrivning av dagbarnvårdarnas dagliga 
verksamhet som välorganiserad och givande för barnen kan ses som en form 
av expert-orientering som strider mot resultaten i Kugelbergs (1999) studie 
där en expert-orientering såg som dominerande hos föräldrar som föredrog 
förskola som barnomsorgsform med hänvisning till personalens professiona-
litet och organiserade aktiviteter (jfr. Holloway och Fuller, 1992; Persson, 
1994). Monika beskriver Måns vistelse hos dagbarnvårdarna som fylld av 
fler organiserade aktiviteter än han får möta på förskolan.  
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Monika pendlar mellan nu- och dåtid när hon berättar om de fördelar med 
barnens vistelse hos dagbarnvårdarna som hon ser idag och nackdelarna med 
det nya arbetstidssystemet som hon upplevde det då och fortfarande ser. 
Berättelsen om hennes erfarenheter av familjedaghemmet som barnomsorgs-
form växer fram stötvis under samtalet och kan hittills sammanfattas så att 
det i berättelsen komplicerande händelserna eller intrigerna (Labov & Wa-
letzky, 1967/1997), vändpunkterna (Mishler, 1999) eller det som utgör berät-
telsens ”minor epiphany” (Denzin, 1989, s. 71) är dagbarnvårdarnas person-
liga livsöden och det förändrade arbetstidssystemet. Det är också i relation 
till dessa händelser som konstruktionerna av den berättade Monika förändras 
från att ha uttryckt kontroll och överblick till att uttrycka osäkerhet, förlust 
av kontroll och en tveksamhet över om bytet till Nyponets förskola verkligen 
blev till det bättre för Måns.  

Det är Monika som upptar mest talutrymme, vilket är karaktäristiskt för 
hela intervjusamtalet, och berättar här om många olika saker utifrån många 
olika perspektiv samtidigt. Jag förhåller mig ganska passiv och kommer med 
bekräftande ord utan att be henne förtydliga eller utveckla något av det hon 
säger.45

Samtalet fortskrider genom att jag tar fasta på det Monika säger om att 
hon saknar utomhusvistelser på förskolan och frågar om det på ett sätt som 
får henne att utveckla vad hon menar.   

Utdrag 6
Marie:  du har saknat det nu [Mo: det saknar jag] mm … 
Monika:  det händer ju att dom inte varit ute nånting … 
Marie:  och det tycker du är viktigt 
Monika: jag tycker det [M: mm] … för att … jobbar man länge … så 

är det den biten - läsa saga kan jag göra hemma [M: mm] … 
och när man kommer hem från jobbet så är det ju … matlag-
ning och allt det här [M: ja] som gäller … men eh däremot så 
kan det alltså vara svårt att hinna vara ute ordentligt 

När Monika berättar om betydelsen av barnens utomhusvistelser konstru-
erar hon Måns som i behov av frisk luft och motion. En diskurs om barns 
behov av fysisk aktivitet i utomhusmiljö som kan utläsas i det Palmblad 
(1990) kallar en ”hygienrörelse” (s. 12) som började spridas vid slutet av 
1800-talet (se Kapitel 2). Idag sprids råd om barns behov av friskt luft till 
exempel genom allergiprevention (Roll Bennet, 2996). Att utomhusvistelser 
i skog och mark är stärkande och bra för barn kan beskrivas som en förgivet 

45 För en diskussion kring betydelsen av kön, klass, ålder och etnicitet för relationen mellan 
intervjuare och intervjuperson se Kapitel 4.  
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tagen självklarhet för svenska föräldrar och barnomsorgspersonal. En själv-
klarhet som det är mycket svårt att argumentera emot, utom i enstaka fall. I 
relation till detta kan Monikas konstruktion av Måns som varande i behov av 
utomhusvistelser utgöra ett starkt vägande argument för hennes kritik av 
förskolans brister på detta område.  

Monika ger här också uttryck för en syn på barnomsorg som en nödvän-
dighet (jfr. Persson, 1994), en kompensation för föräldrarnas frånvaro (jfr. 
Moqvist, 1997; Hammarlund, 1998; Ivarsson Jansson, 2001; Gars, 2002). 
Det arbetande föräldrar inte hinner med att göra tillsammans med sina barn 
är vad som barnomsorgen ska tillgodose. Familjedaghem och förskola fram-
står som viktiga verksamheter i det att de tillgodoser de behov hos barnen 
som föräldrarna också hade kunnat tillgodose om de inte arbetat på dagarna, 
som bland annat utomhusvistelse. Monika gör här ett nutidsförankrat identi-
tetsframträdande som en arbetande förälder vars ansvar över de egna barnens 
hälsa överlämnas till barnomsorgspersonal.

Monika pekar också på andra orsaker till att bytet till förskola var motive-
rat för Måns bästa.

Utdrag 7
[Borttaget: samtal om att utevistelser är särskilt viktigt under det mörka vin-
terhalvåret] 

Monika: men vi tyckte ju att dagis - i alla fall - vi märkte ju också att 
Måns behövde … mera killar … för det var så väldigt myck-
et flickor [M: mm] … och i och med … att sommaren kom 
här nu som var så - så slutade ju dom grabbar som han hade 
roligt med [M: ja ja] för dom skulle upp i sexårsverksamhet 
[M: mm] … men … så att då kände vi att nej nu får vi nog 
bryta … plus att man själv dessutom var trött på allt detta 
hattande och [M: ja det låter] osäkerheten [M: krångligt] ja … 
och jag hade jobb som också … kräver sitt [M: mm] av flexi-
bilitet [M: mm]  

Måns behov av lekkamrater av samma kön beskrivs här som en bidragan-
de orsak till att de måste ”bryta” med familjedaghemmet som barnomsorgs-
form och byta till förskola. Detta är första gången Monika nämner sina barns 
kontakter med andra barn som ett viktigt inslag i barnomsorg. Monikas sätt 
att påpeka att det var ”väldigt mycket flickor” hos dagbarnvårdaren kan ses 
som ett användande av en diskurs om att pojkar och flickor lekar på olika 
sätt (jfr. Haavind, 1987; Markström, 2005). Genom detta säger hon att god 
barnomsorg också bör innehålla tillgång till lekkamrater av samma kön för 
barnen.
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Vidare återkommer Monika till problemen med dagbarnvårdarnas arbets-
tidssystem och det ”hattande” och ”osäkerheten” som detta medförde. Här 
pekar hon också på att hennes arbete, som hon ofta återkommer till under 
hela intervjun, kräver flexibilitet.

Kampen mot systemet 
Efter att vi sedan samtalat om andra saker en stund återkom Monika till den 
tid då den ena dagbarnvårdaren blev sjuk och dagbarnvårdarna fick ett nytt 
arbetstidssystem efter att jag gjort en evaluerande sammanfattning (Labov & 
Waletzky, 1967/1997; se även Kapitel 3) av det hon berättat genom att peka 
på att de verkade ”ha fått ihop det bra”.

Utdrag 8
[Borttaget: samtal om Marias vistelse hos dagbarnvårdaren, om skillnader 
mellan familjedaghem och förskola, om Monicas arbete och föräldraledig-
het]  

Marie:  ni verkar ju ha fått ihop det bra (med barnomsorg och arbets-
liv) … 

Monika:  ja men vi har ju varit envisa [M: ja jo] i alla fall jag [M: mm] 
alltså det har varit mycket hård kamp då när hon blev sjuk
här [M: ja] den som vi hade - då var det … till slut var jag 
tvungen att prata om affärsidéer … med dagmammor va … 
[M: okej] för att det var en hård attityd och jag … ja jag för-
klarade att nu - nu - nu håller eran affärsidé på att spricka
[M: mm] för nu klarar ni inte av att vikariera för varann och 
då kan jag inte säga nåt annat att det här är en … vansinnig
barnomsorgsform [M: mm] för att man har en - för att då var 
det tal om att flytta honom till en annan stadsdel och det kun-
de jag inte gå med på [M: nej] … för att jag tycker en av idé-
erna är att man är i närmiljön … [M: det är viktigt] ja … det 
tycker jag 

Monika använder ”kamp” som metafor för att beskriva perioden då Måns 
andra dagbarnvårdare blev sjuk. Tidigare beskrev hon det hela som en 
”strid” som hon ”tog” (Utdrag 3). Här framträder den berättade Monika som 
envis och konfronterande dagbarnvårdarna som kollektiv och som ifrågasät-
tande deras ”affärsidé”. Hon tar den berättade Monikas röst för att visa mig 
vad hon sade till dagbarnvårdarna. Envisheten och kampen beskriver hon 
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som sin egen i det att hon ändrar sig från att beskriva sig själv och Martin 
som envisa till att säga att hon själv ”i alla fall” var det. En identitetskon-
struktion som kan ses som ett uttryck för ett ojämnt fördelat barnomsorgsen-
gagemang i familjen eller för att hon vill lyfta fram sig själv som den mest 
envisa och starka av de två.

Hon konstruerar sig som en förälder som ”förklarar” för dagbarnvårdarna 
att deras oförmåga att vikariera för varandra var ett tecken på att barnom-
sorgsformen var ”vansinnig”. Här framträder den berättade Monika som 
stod utan dagbarnvårdare till Måns efter att den han varit hos insjuknat. Det 
framkommer också att det var ”tal om” att flytta Måns till en annan stadsdel 
än Åkerbygge, vilket den berättade Monika inte kunde ”gå med på”. Detta 
kan vara det andra som ”hände” som Monika tidigare under samtalet antydde 
med aldrig förtydligade (Utdrag 4). Det framgår inte i vilket sammanhang 
och vilka det var som talade om att flytta Måns. Min tolkning är att det är 
kommunala barnomsorgssamordnare som kan anas i tystnaden kring detta. 
Vad som däremot framträder tydligt är konstruktionen av den berättade Mo-
nika som vägrande en sådan lösning, vilken förstärks genom ett nutidsför-
ankrat påpekande om vikten av att barnen och barn i allmänhet, ”man”, är i 
”närmiljön” (jfr. Kugelberg, 1999).    

Den Monika som i tidigare berättelser framstod som varande i kontroll av 
barnomsorgen, ”tittade ut” dagmammor (Utdrag 2) och visade förståelse för 
den första dagbarnvårdarens beslut att ta ut garantiperson (Utdrag 1) har här 
förvandlats till en pressad och frustrerad förälder som kämpar för att få fa-
miljedaghemmet som barnomsorgsform att fungera.   

Barnomsorg och yrkesstolthet 
En stund senare, efter att vi samtalat lite mer om fördelarna med att ha bar-
nen hos en dagbarnvårdare som bor i närområdet, frågar jag Monika vad hon 
ser som ”viktigast” med barnomsorg. 

Utdrag 9
[Borttaget: samtal om fördelen med att ha barnen hos dagmammor i närom-
rådet och om att det fungerat bra från början] 

Marie:  nej - vad är det som är viktigast med barnomsorgen … nu ska 
man inte säga viktigast men det … som ni känner … eller du 
… som du vill ha av en bra barnomsorg i första hand … 

Monika:  ja det - kanske jag blir konstig va [M: nej då] jag låter … cy-
nisk va

Marie:  säg som du tycker
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Monika:  men jag sä- jag tycker alltså att … om man ser historiskt var-
för vi har en barnsomsorg [M: mm] så är det ju för att föräld-
rarna arbetar [M: mm] … och jag vill alltså kunna göra ett 
bra jobb [M: mm] … men jag vill också att mina barn ska ha 
en bra uppväxt

Marie:  ja och det där kan ju vara en svår kombination (skrattar) [Mo: 
ja] mm 

Monika:  men alltså jag känner att så har det varit för oss [M: mm] … 
och … då är det - så jag tycker alltså att - dels så ska det - 
man ska inte behöva flytta ungar från olika ställen va - vilket 
är - så är det nu va … med dagmammor [M: mm] och det är 
ett stort minus - mycket stort minus …  

Jag hejdar mig och formulerar om min fråga från att vara fokuserad på 
vad som är ”viktigast” för Monika till vad som är ”bra”. Detta kan ses som 
ett uttryck för att jag anstränger mig för att ställa bra intervjufrågor och bra 
intervjufrågor bör vara mer öppna än den första jag ställde.

Som svar gör Monika mig uppmärksam på att hon kan framstå som 
”konstig” och uppfattas som ”cynisk”. Efter att jag uppmanat henne att säga 
vad hon ”tycker” berättar Monika att hon ser barnomsorg som en konse-
kvens av att föräldrar idag har arbeten att sköta. Hon pekar på detta som 
anledningen till, ”historiskt”, att ”vi” har barnomsorg över huvud taget. Det-
ta ”vi” tolkar jag som ett samhälls-vi i vilket Monika inkluderar sig själv, 
mig och alla andra i vårt samhälle eller i samhällen där det finns offentlig 
barnomsorg.  

Sedan gör hon ett identitetsframförande genom vilket hon framträder både 
som en yrkesarbetande förälder som vill göra ett ”bra jobb” och som en god 
förälder som vill att de egna barnen ska få en ”bra uppväxt”. Det hon tidiga-
re sade om att hon kunde verka ”konstig” och ”cynisk” kan i relation till 
detta förstås som ett uttryck för att hon tror sig stå för en bland föräldrar i 
allmänhet avvikande eller ovanlig syn på barnomsorg som går stick i stäv 
med en diskurs om barnomsorg som i första hand till för barnen (jfr. Dencik, 
1987; Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Kampmann, 2004). En slags ursäkt 
för att hon beskriver sitt arbete som viktigt och värdefullt för henne och som 
den största orsaken till att Måns går på förskola.

Med tanke på att mitt sätt att formulera min fråga om vad Monika ser som 
”viktigast” eller ”bra” med barnomsorg bjöd in till svar som fokuserar på 
barnomsorgskvalitet så kan hennes svar ses som en slags dekonstruktion av 
frågan i sig. Detta genom att hon gör en parallell mellan barnomsorgens 
existensbetingelser och sin egen yrkesstolthet.  

Mitt skrattande konstaterande om att ett förenande av ett tillfredsställande 
arbetsliv och tillhandahållandet av en god uppväxt för barnen kan vara en 
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”svår kombination” utmanas delvis av Monika som pekar på att det faktiskt 
”varit så” för henne och Martin. Ända fram till införande av det nya arbets-
tidssystemet för dagmammor då de blev tvungna att flytta Måns mellan olika 
dagmammor för att kunna förena arbetsliv och barnomsorg. Monika gör det 
till en aktuell fråga för alla föräldrar som vill ge sina barn en god uppväxt i 
det hon säger att ”man” inte ska behöva ”flytta” barn mellan olika ”ställen”
(jfr. Linell, 2005). Genom detta konstrueras barn generellt som varande i 
behov av kontinuitet rörande både vuxenkontakter och platser. Min fråga 
leder slutligen Monika tillbaka till hennes stötesten, dagbarnvårdarnas ar-
betstider som beskrivs som ett ”mycket stor minus”.  

Vi samtalar om detta en stund till och Monika berättar ingående om hur 
det nya arbetstidssystemet kan ställa till problem för barn som till exempel 
måste börja tidigt på mornarna. Samtalet fortsätter sedan genom att Monika 
förstärker bilden av sig själv som en förälder för vilken barnomsorgen är en 
samhällstjänst för arbetande föräldrar.  

Utdrag 10
[Borttaget: samtal om att konsekvenserna av det nya arbetstidssystemet och 
om att Monika skulle dra sig för familjedaghem som barnomsorgsform om 
hon fick fler barn] 

Monika:  för jag vill ha en bekvämlighet också [M: mm] för att … i 
alla fall mitt jobb kräver nästan det och vi … sen … förde-
len på dagis det är ju att jag kan - jag vet att det finns personal 
där till … om det är halv sex [M: mm] nu har vi aldrig ungar-
na så länge … och jag kan också där förhandla till mig … 
andra tider - om jag ser att oj här har jag ett möte på tisdag då 
jag ska sluta [M: mm] tidigare - då kan jag höra - går det att 
byta tisdags och fredags tider [M: mm] … det tycker jag är ett 
stort plus - jag vill ha bra service

Mot bakgrund av det Monika berättat för mig om sina erfarenheter av att 
hantera dagmammor som tagit ut pension (Utdrag 1), blivit sjuka (Utdrag 3 
och 4) och framförallt av det nya arbetstidssystemet (3 och 4) betonar hon att 
hon ”vill ha en bekvämlighet”. Liksom tidigare refererar hon till sitt arbete 
som varande av det slag att det ”kräver” det (Utdrag 9). Till skillnad från de 
föräldrar som berättar om barnomsorg med utgångspunkt i de egna barnens 
behov (se t. ex. Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars, 2002) berättar Moni-
ka om vad barnomsorgen kan erbjuda henne som förälder i relation till de 
krav hennes arbete ställer på flexibilitet rörande tider. Hennes arbete ges 
innebörd som personligt tillfredsställande, som havandes ett egenvärde (jfr. 
Persson, 1994), och hon konstruerar här förskolan som en mer flexibel barn-
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omsorgsform och lyfter upp ett exempel på hur det är möjligt för henne att 
”förhandla” sig till andra tider för hämtning av Måns. Det är ”bra service”, 
vilket Monika ”vill ha”.  

Här gör Monika ett nutidsförankrat identitetsframförande som en förälder 
som vet vad hon vill ha och anser sig ha rätt att kräva av samhället i form av 
barnomsorgstjänster. I linje med detta identitetsframförande ligger en natio-
nalekonomisk diskurs om barnomsorg som arbetsmarknadspolitiskt instru-
ment (jfr. Persson, 1994; Hammarlund, 1998). 

I berättelserna konstrueras barnomsorg som en tjänst som finns till för att 
arbetande föräldrar ska ha någonstans att göra av barnen när de inte är hem-
ma. Föräldrar som Monika själv som har rätt att ställa krav på att barnom-
sorgen organiseras så att hennes barn får en ”bra uppväxt” (Utdrag 9) i ter-
mer av stabilitet och kontinuitet.  

Här gör vi ett uppehåll i samtalet om Monikas erfarenheter av barnom-
sorg. Längre fram i samtalet kommer vi åter in på detta område, men på ett 
annat sätt.

Den stackars läraren - föräldrars oro och medlidande 
Det fortskridande intervjusamtalet kom att handla om andra saker tills Mo-
nika plötsligt leder samtalet tillbaka till det hon tidigare berättat om barnom-
sorgen och använder detta som en utgångspunkt för att berätta om problem i 
Blåbärsskolan, där Maria nu går i fjärde klass.  

Utdrag 11
[Borttaget: samtal om barnomsorgstaxan, Monikas arbete och tidigare studi-
er samt om hennes och Martins uppväxt]  

Monika: nej och sen … om jag säger det här med barnomsorgen är ju 
ett litet problem jämfört med vad skolan (ohörbart)

Marie:  mm hur tänker du då då …  
Monika:  ja vi har ju haft så god erfarenhet utav skolan dom tre första 

åren … [M: mm] vi har ju den här barnskole- … formen här 
… men sen i trean så bröt ju helvetet lös alltså [M: mhm] det 
var ju fullständigt … sjövilda ungar i klassen då [M: jaha] … 
och det … men vi har jobbat hårt med det - nu är det bättre … 
den här terminen va [M: mm] men det har varit - trean var 
inte kul inte … inte för våran tjej som då tydligen är ganska 
ambitiös va och [M: mm] tycker att skolan ska va rolig och så 
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Marie:  mm … ja det är ju bra om dom kan få känna så … så länge 
som möjligt (skrattar) jag menar [Mo: jo] dom ska ju- 

Här skapar Monika en laddad introduktion (Labov & Waletzky, 
1967/1997; se även Kapitel 3) till en berättelse om skolan genom att kon-
struera barnomsorgen som ett jämförelsevis litet ”problem”. Min fråga om 
hur hon ”tänker då” framstår som lite missriktad i och med att den inte direkt 
uppmanar till vidare berättande utan istället ser ut att rikta sig mot Monikas 
sätt att peka ut större och mindre problem.  

Men Monika börjar översiktligt berätta om hur en god skolsituation, spe-
cificerad som en särskild barnskoleform, efter tre år förvandlades då ”helve-
tet” bröt lös med ”sjövilda ungar” i Marias klass. En situation som hon till-
sammans med andra som inte preciseras ”jobbat hårt med” så att det nu blivit 
bättre. Den berättade Monika framträder som en del av ett ”vi” som aktivt 
arbetade för att lösa detta ännu otydligt definierade problem.  

Maria, Monikas dotter, framträder här som en central gestalt och konstru-
eras som ”ambitiös” och inriktad mot ett ”roligt” skolliv. I min kommentar 
till Monikas beskrivning av Maria konstrueras en motsatsbild av icke ambi-
tiösa och skoltrötta elever som ett, med tiden, förväntat beteende hos ”dom”, 
skolelever i allmänhet.

Monika knyter inte an till min insinuerande kommentar, utan fortsätter att 
berätta om hur det goda skollivet förvandlades till något annat.

Utdrag 12
Monika:  den var bra - första tre åren - helt underbar alltså [M: ja] då 

trodde man ju att folk var tokiga när dom pratade om att det 
inte fungerade i skolan och så … men - för det kände jag inte 
alls igen [M: nej] men sen var det ett mycket … häftigt upp-
vaknande … 

Marie:  men det var nåt som hände helt plötsligt då 
Monika:  nej det blev ju - det var lite olyckligt - nu har vi hamnat på 

sidospår här tror jag 
Marie:  nej men det gör inget - det är ju strax (slut på intervjun) - det-
Monika:  det gör inget - du lär dig nåt utav det här 
Marie:  ja jag lär mig alltid nåt 

Blåbärsskolan, där Maria fortfarande går, konstrueras som ”helt underbar” 
de tre första åren hon gick där. Den berättade Monika konstrueras som väl-
digt tillfreds med dotterns skola och som oförstående inför andra föräldrars, 
”folk”, missnöje. Detta förvandlades genom ett ”häftigt uppvaknande”. Mo-
nika antyder en händelse som jag söker ett förtydligande av genom min und-
ran om vad ”det” var och om det hände ”plötsligt”. Detta kan beskrivas som 
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en fråga om den vändpunkt (Mishler, 1999) som Monika antyder att hon ska 
berätta om.  

Monika gör sedan ett avsteg från berättandet genom att göra syftet med 
vårt intervjusamtal, som skulle handla om hennes erfarenheter av barnom-
sorg, relevant. Hon framträder här som en god intervjuperson (jfr. Baruch, 
1981) som är osäker på om det hon har att berätta om skolan är relevant och 
inte ett ”sidospår”. Efter min uppmuntran till fortsatt berättande gör Monika 
det hon har att berätta om problem i skolan till något jag kan ”lära” mig 
något av.46 Jag bekräftar hennes benämning av berättelsen som lärorik varef-
ter Monika återgår till att berätta om det som hände på Blåbärsskolan. Efter 
en allmän beskrivning av hur man organiserat undervisningen i åldersinteg-
rerade grupper och av samarbete mellan olika lärarkategorier börjar hon 
berätta vad som hände i Marias klass. 

Utdrag 13
[Borttaget: Monika berättar om hur man arbetat med åldersintegrerade grup-
per i Blåbärsskolan och om goda relationer mellan olika lärarkategorier]  

Monika: och sen skulle hon (Maria) upp i trean här och då … ja allt 
började ju bra på våren - man började träffa den nya läraren
och så men sen så hoppade hon av under sommarlovet hon 
kom in på en annan utbildning [M: jaha] dagen innan man ska 
börja … terminen så har man ännu ingen lärare till den här 
trean … som då dessutom är två gamla tvåor som flyttats 
ihop [M: mhm] och blir en ren trea då från att ha gått liksom 
[M: ja] i den här B-skoleformen (åldersintegrerade barn-
grupper) egentligen [M: mm] … så - men då är det då en 
stackars - säger jag (skrattar) - en snäll lärare som - som 
egentligen skulle ha haft svenska som - för dom som har det 
som andra språk [M: mm] … en slags resurspersonal … som 
säger att jo men jag har ju utbildning så - så jag tar … klas-
sen [M: mm] och hon är tjugosex år och har aldrig haft en 
egen klass … och får ingen överrapportering – hon får inte 

46 Om hon i detta vänder sig till mig som förälder eller intervjuare är svårt att säga. Detta kan 
ses som att hon konstruerar sig som mer erfaren än jag. Det kan ses som ytterligare ett exem-
pel på hur relationen mellan mig och Monika påverkades av både åldersskillnad och av att 
hon, till skillnad från mig, hade erfarenhet av att ha barn i skolan. Det kan också ses som att 
hon konstruerar mig som ”forskare” som kan förväntas vara intresserad av att höra berättelser 
om problem i skolan. För en mer utvecklad diskussion kring betydelser av relationer mellan 
intervjuare och intervjupersoner se Kapitel 4.    



199

veta vilka behov barnen har … vilka … hur dom - olika dom 
är och ja egenheter [M: mm] och så där …  

Klassens tilltänkta lärare ”hoppade … av” strax innan terminsstart. En 
händelse som bröt friden och startade problemen. Den ”stackars” ”snälla” 
lärare eller ”resurspersonal” som dagen före terminsstart säger ”jag tar … 
klassen” konstrueras som ung, oerfaren och oförberedd på uppgiften som 
väntade henne. Monika kommenterar sin egen beskrivning av läraren som en 
”stackare” och omformulerar det till ”snäll”. Denna skrattande omformule-
ring kan förstås som att ”stackare” inte är en passande sätt att beskriva en 
lärare. En ”stackare” är det synd om medan en ”snäll” lärare kan ses som en 
mer positivt laddad beskrivning som inte riskerar att låta nedsättande.

Monikas sammantagna beskrivning av läraren visar att hon ser lärarens 
ungdom och oerfarenhet som roten till problemet. Det sätt på vilket Monika 
tar lärarens röst och gör relevant att denne pekat på sin lärarutbildning som 
avgörande för beslutet att ta klassen kan ses som ett sätt för Monika att visa 
att utbildning inte alltid är nog.  

Vidare beskriver hon de villkor under vilka läraren gick in i arbetet som 
ofördelaktiga. Situationen förvärras genom att den unga oerfarna läraren inte 
heller får veta något om barnen som går i klassen som hon ska ansvara över, 
hon ”får ingen överrapportering”. Kunskaper om barns ”egenheter” beskrivs 
av Monika som viktiga inslag i lärares arbete. Genom denna beskrivning 
framträder hon själv som en informerad och, i lärares arbetsvillkor, insatt 
förälder.

Hon fortsätter att berätta om vad den nya läraren borde ha varit insatt i.

Utdrag 14
Monika: så att då - då kan man ju - det - det - det tar ju minst ett halvår 

innan man har kommit underfund med hur det funkar [M: 
mm] vi- vilka familjer har (ohörbart) problem [M: mm] och 
vilka är skilsmässobarn - sen var det flera skilsmässobarn just 
då [M: mm] det var färska [M: mm] … (pratar med Martin)
och … nej och den stackars läraren hon hade inte alls något 
roligt jag var nog mest orolig för henne egentligen [M: ja 
(skrattar)] … för att det är inte nån kul start [M: nej] för en så 
pass ung människa 

Här ges en bild av villkoren för lärares arbete i skolan och därmed föräld-
raidentitet i termer av en insikt i och förstående för villkor för lärares arbete. 
Monika tar ett lärar-perspektiv i sitt berättande om de villkor som påverkar 
hur ”man”, som lärare i allmänhet, tar sig an sitt arbete med barnen. Det är 
inte undervisningen inom olika ämnesområden utan kunskap om barnens 
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”egenheter” (Utdrag 13) och familjeförhållanden som beskrivs som något 
läraren måste få tid att komma ”underfund” med. Monika gör anspråk på att 
känna till vilka barn i Marias klass som kom från familjer med ”problem” 
och vilka som då var ”färska” skilsmässobarn. Hon ger här uttryck för att 
vara del i ett socialt nätverk av både föräldrar och lärare med kunskap om 
barnfamiljer i bostadsområdet. Den unga oerfarna läraren konstrueras åter-
igen som ”den stackars läraren”.  

Trots att jag ännu inte vet vad det var som var så problematiskt skrattar 
jag lite åt konstruktionen av den berättade Monika som ”orolig” för läraren. 
Detta kan ses som en reaktion på något oväntat och ovanligt i föräldrars be-
rättelser om skolan. Konstruktionerna av ”den stackars läraren” och den 
”oroliga” Monika bryter av mot dominerande diskurser om relationer mellan 
föräldrar och lärare där läraren framträder i relation till föräldrarna som an-
tingen professionell auktoritet, samarbetspartner eller, i enstaka fall, under-
lägsen (jfr. Lareau, 1993; Arneberg & Ravn, 1995; Todd & Higgins, 1998). 
Läraren framträder som utsatt, hjälplös och försatt i en omöjlig situation i 
berättelsen om Monikas erfarenheter. En konstruktion i relation till vilken 
Monika framträder som en hjälpare och problemlösare. 

Gråtande lärare och föräldrautryckning 
Monika framträder, som det fortsatta samtalet visar, som en för lärarens situ-
ation medkännande och i hennes arbete stödjande förälder. Trots att Monika 
inte ännu berättat om en enda konkret händelse som kan exemplifiera det 
som gick fel när den unga och oerfarna läraren tog över den lärarlösa klassen 
ställer jag, med utgångspunkt i det hon berättat om lärarens situation, en 
nutidsförankrad fråga om hur det har ”gått”.

Utdrag 15
Marie:  men hur har det gått då 
Monika:  jo då det - vi är ju några föräldrar som har haft kontakt med 

henne [M: ja] och peppat henne och gått dit när det har varit 
som jäkligast [M: mm] och då har jag också glädjen med mitt 
jobb att jag ringer och säger det att … nu är - det är kris på 
skolan jag går dit idag i stället 

Marie:  att kunna göra det ja [Mo: ja] mm 
Monika:  sen jobbar jag nån annan dag [M: ja] …  

Här framträder det sociala nätverk som anas i hennes tidigare beskrivning 
av problemfamiljer och skilsmässobarn (Utdrag 14). Detta föräldra-vi Moni-
ka konstruerar sig som en del av har ”haft kontakt” med läraren, ”peppat 
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henne” och också kommit till skolan när det behövts. Detta föräldra-vi fram-
träder som en stark och engagerad grupp som utgjort ett stöd för ”den stack-
ars läraren” (Utdrag 13 och 14).   

Monika gör sina flexibla arbetsvillkor relevanta som möjliggörande hen-
nes insatser i skolan när det varit ”kris”. Tidigare lyfte hon sitt arbete som 
meningsfullt och stundom krävande i relation till hennes behov av en flexi-
bel och serviceinriktad barnomsorg (Utdrag 9 och 10). Här framträder hon 
som fri att till viss del disponera sin egen arbetstid vilket hon beskriver som 
”glädjen” med sitt arbete. Hon beskriver inte, vilket fokuserats i andra studi-
er, relationen mellan arbetsliv och föräldraskap som problematisk och för-
enad med känslor av otillräcklighet och skuld (jfr. Persson, 1994; Bäck-
Wiklund & Bergsten, 1997; Elvin-Nowak, 1999; Kugelberg, 1999). Istället 
framträder hennes arbetsvillkor, som i denna berättelse, som möjliggörande 
ett engagemang i Marias skolsituation.  

Monikas fortsatta berättande fokuserar på hur situationen fick en lösning 
genom att Marias gamla klasslärare åter gick in i klassen, som också integre-
rades med en annan klass, och delade ansvaret över undervisningen med den 
nya läraren.  

Utdrag 16
Monika: men … sen så bestämde man sig att nu inför hösten - då flyt-

tade den lärare som haft dom i ettan tvåan [M: mm] med sin 
nya trea upp och man öppnade upp mellan trean och fyran 
[M: ja ja] och kör dom här klasserna tillsammans [M: mhm] 
… och det fina är ju att den här äldre erfarna läraren som kan
alla dom här barnen - känner dom [M: mm] … hon har
kompetensen att jobba ända upp … genom hela grundskolan 
egentligen - så att hon kunde följa det - och den nya har en 
ny eh variant på lärarutbildning [M: mm] … så att hon eh är 
egentligen inriktad på matte och naturvetenskap [M: ja ja] och 
då har dom löst det så att den … äldre med den äldre utbild-
ningen tar … 

Marie:  det är hon den där-  
Monika:  SO (samhällsorientering) och eh [M: ja] svenska och så vida-

re och den här yngre damen får ta hand om matte och NO (na-
turorientering) med alla barn [M: mm] … och sen har dom 
dessutom fått en mycket kraftfull kvinna som har engelska 
med fyrorna [M: ja ja] … så att … nej jag har varit där och 
tittat [M: det-] det var kul [M: ja] det var väldigt intressant att 
se - det har blivit betydligt bättre 
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Äldre kvinnor, både dagmammor (Utdrag 2) och lärare, framträder som 
erfarna och goda pedagoger i berättelserna (jfr. Kugelberg, 1999). Monika 
gör ålder och erfarenhet till positiva egenskaper i sina beskrivningar av den 
barnomsorgs- och skolpersonal hon mött. Något som också blir synligt ge-
nom det sätt hon beskriver ungdom och oerfarenhet som något problema-
tiskt, som till exempel i konstruktionen av den ”stackars läraren” (Utdrag 13 
och 14).   

Lösningen av problemet med Marias klass beskrivs i positiva termer och 
den ”äldre erfarna läraren” tillskrivs en kännedom om de olika barnen som 
den nya läraren saknade (Utdrag 13 och 14). Den berättade Monika konstru-
eras som ordentligt inblandad i denna process genom att hon pekar på att de 
två lärarnas olika lärarutbildningar gav den äldre läraren ”kompetensen” att 
också arbeta med äldre barn och på att den nya läraren gått en lärarutbildning 
med inriktning mot matematik och naturkunskap. Monika berättar att hon 
varit i skolan och tittat och beskriver förändringen till det bättre som ”väl-
digt intressant”. Hon benämner också den nya läraren i engelska som en 
”kraftfull kvinna”.   

Innan vi lämnar problemet i Marias klass återkommer Monika till den 
unga lärarens svåra situation innan problemet löste sig.  

Utdrag 17
Marie:  ja … nej för det tar ju på krafterna när det är nånting som inte 

fungerar
Monika:  ja hon (läraren) höll nog på att däcka [M: ja] i våras alltså - 

jag tror - hade man inte ställt upp och - ja … där var det ju 
också bra att vi hade ju en (Maria) som signalerade väldigt 
snabbt … att det inte stod rätt till [M: mm] … så att innan
jag fick signaler från andra föräldrar på att det var fel va så 
ha- visste vi redan om det [M: mm] och hade haft kontakt
med … fröken [M: ja ja] för att kolla vad det var för nåt … 
och Maria var ju den som kom hem också och sa att idag blev 
Jessica (fröken) förtvivlad och grät för att det var ingen som 
lyssnade … [M: ja] … så att då - det var ju som - man fick ha 
brandkårsutryckning [M: ja] och gå dit dan efter och kolla 
vad är det som händer va [M: mm] … så att 

Först i slutet av berättelsen om problemen i Marias klass ger Monika ett 
exempel på vad det var som inte fungerade. Det var Maria som berättade 
hemma att Jessica (den unga läraren) hade börjat gråta då barnen inte lyss-
nade på henne. Detta är också första gången något av barnen ges röst i berät-
telserna. Problemet, så som det framträder i berättelsen, bestod i att läraren 
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inte kunde hantera klassen. Monika beskriver sin egen och de andra föräld-
rarnas hjälpinsatser som det som hindrade läraren från att ”däcka”, det vill 
säga falla ihop totalt. Hon själv och Martin beskrivs som de första föräldrar-
na som fick höra av Maria att något var på tok genom att hon ”signalerade 
väldigt snabbt”. Den berättade Monika framträder som den förälder som 
först tog kontakt med läraren och pratade med henne.  

Berättelsen om när den unga läraren fallit i gråt inför en skolklass i kaos 
följs av att hon beskriver sina hjälpinsatser i skolan som ”brandkårsutryck-
ning”. Det som är intressant är frånvaron av annan skolpersonal i denna be-
rättelse. Först i berättelsen om hur problemet löstes framträder andra lärare 
som kollektiv i termer av ”man” som beslutade sig för att ta in den ”äldre 
läraren” (Utdrag 16). Denna övriga skolpersonals osynlighet kan jämföras 
med hur kommunens inblandning i problemen med att finna en barnom-
sorgsplats till Måns utelämnades (Utdrag 8). Det är Monika och de andra 
föräldrarna som stödjer läraren, peppar henne och kommer till skolan när det 
är som värst (Utdrag 15). Berättelsen började med en beskrivning av när 
”helvetet” bröt lös med ”sjövilda ungar” (Utdrag 11) och en ”stackars” lära-
re, ung och utan erfarenhet av att leda en egen klass (Utdrag 13 och 14). Den 
slutar med ett konstaterande av att det hade kunnat bli värre än det var om 
inte Monika och de andra föräldrarna ingripit och hjälpt läraren som var nära 
att ”däcka”. Här konstrueras föräldraidentiteter i termer av medlidande, oro, 
engagemang, intervention och problemlösning.  

De föräldraidentiteter som tagit form i vårt samtal om problemen i Marias 
klass strider mot en diskurs om föräldrar som mer eller mindre jämlika sam-
arbetspartners med skola och skolpersonal (jfr. Arnberg & Ravn, 1995; Ep-
stein, et al., 1997; Nakagawa, 2000; Erikson, 2004). Konstruktionerna av 
den stackars oerfarna, unga läraren och den berättade Monika som en hjäl-
pande, problemlösande och i lärares arbetsvillkor insatt förälder strider mot 
diskursen genom det påtagliga sätt på vilket Monikas och de andra föräldrar-
nas insatser beskrivs som avgörande för att läraren klarade av sitt arbete 
under ett helt läsår. Monika berättar om föräldrars intervention i skolan och 
inte, som vanligt är, om ett samarbete initierat och kontrollerat av skolan (jfr. 
Vincent & Tomlinson, 1997).

En annan avvikelse från diskursen om föräldrar som samarbetspartners 
med skola och skolpersonal framträder genom konstruktionen av Maria som 
en budbärare mellan skola och hem. En budbärare som ”signalerade” och 
gjorde Monika uppmärksam på att saker och ting inte stod rätt till. I forsk-
ning om samarbete mellan föräldrar och skola har barn, enligt Nakagawa 
(2000), sällan konstruerats som aktörer i detta samarbete utan istället figure-
rat som det objekt samarbetet kretsar kring, ”the objects of concern” (s. 440).  

Livsberättelseansatsen möjliggör en mer nyanserad förståelse av relatio-
ner mellan föräldrar och skola genom att olika konstruktioner av dikotomi, 
som utgör grund och fokus för mycket av denna forskning, delvis upplöses 
när de ges narrativ form (jfr. Polkinghorne, 1995). Blåbärets skola framträ-
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der, genom berättelser om händelser och konstruktioner av olika lärare, som 
en föränderlig samt både stabil och sårbar institution i vilken Monika och 
andra föräldrar involverade sig under en tidsperiod. En tidsperiod som be-
skrivs av Monika som både något prövande och något belönande, då pro-
blemet till slut fick en lösning.    

Mitt och Monikas intervjusamtal rörde sig efter detta tillbaka till att hand-
la om Monikas erfarenheter av förskolan som barnomsorgsform för att sedan 
avslutas.

Sammanfattning
De berättelser om barnomsorg och skola som tog form under intervjun med 
Monika är både dåtids- och nutidsförankrade och kretsar kring problem med 
dagbarnvårdarnas nya arbetstidssystem, med brist på utevistelse för barnen 
på förskolan samt med krisen i Marias klass. De karaktäriseras av konstruk-
tioner av barnomsorgs- och skolpersonal som välvilliga men mer eller mind-
re erfarna samt som den oerfarna läraren, som hjälplös och utsatt.  

Måns och Maria figurerar i huvudsak som bifigurer och konstrueras bland 
annat som ett socialt utåtriktat typiskt dagisbarn respektive ett ambitiöst 
skolbarn som signalerar om gråtande lärare. Andra barn framträder sparsamt 
och då i grupper eller kategorier i form av pojkar och flickor samt som en 
”sjövild” skolklass. Monika framträder, ibland tillsammans med Mårten och 
ibland tillsammans med andra föräldrar, som den drivande aktören i berättel-
serna.

De många föräldraidentiteter som framträder i berättelserna, om när pro-
blemen med dagbarnvårdarnas nya arbetstidssystem förvandlade en funge-
rande barnomsorgsform till en ohållbar ”affärsidé” och om när ”helvetet bröt 
lös” i Marias klass och föräldrarna fick rycka in på grund av att deras nya 
lärare inte klarade av sin uppgift, kan beskrivas som stridbarhet, envishet, 
självsäkerhet, frustration, överseende, förståelse, oro och av en tro på en 
förmåga att ställa saker till rätta. 

Familjedaghemmet och förskolan framträder som kompensation för fa-
miljen, genom konstruktionerna av de engagerade dagbarnvårdarna, ”damer-
na” och i relation till Monikas arbetsförhållanden, som samhällsinstitutioner 
vilka ska tillhandahålla service för arbetande föräldrar genom att till exempel 
se till att barnen får möjlighet vistas utomhus.  

De berättelser som tog form under intervjusamtalet kan sammantaget ses 
som ett uttryck för föräldraidentiteter i termer av förväntan om och krav på 
god service samt av uttryck för förståelse för barnomsorgs- och skolperso-
nals arbetsvillkor.
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10. Förskola som svenskgörande 
och förlorad föräldraauktoritet 

Rahim och Rana är båda i trettioårsåldern. Tillsammans har de en son, Reza 
som är fem år. Familjen bor i en hyreslägenhet i stadsdelen Nykullen. Både 
Rahim och Rana kom till Sverige från Iran som vuxna. Rahim, som tidigare 
läste på universitetet, arbetar idag som taxichaufför och Rana arbetar inom 
vård och omsorg. Reza går på Noshörningens förskola. 

Mitt och Rahims intervjusamtal genomfördes i familjens vardagsrum en 
förmiddag i december.47 Det som gavs stort utrymme under vårt intervjusam-
tal handlar om Rahims besvikelse över att hans sons vistelse på Noshörning-
ens förskola inte blivit så som han hoppats på, hans förhoppningar om att 
Reza ska kunna få ett gott liv i Sverige och om att slitas mellan samhällets 
krav och traditioner som är omöjliga att förverkliga.  

Information som rättighet 
och integration som nödvändighet
Början av vårt intervjusamtal upptogs av att Rahim berättade att Reza börjat 
på Noshörningens förskola när han var mellan ett och två år gammal. Innan 
dess hade Rana och Rahim turats om att vara hemma med honom. Rana reste 
under en period till Iran och kom sedan tillbaka och började arbeta. Rahim 
som då läste på universitetet hade svårigheter att klara studierna och ta hand 
om Reza samtidigt. Rahim berättar att varken han eller Rana visste att de 
hade rätt till barnomsorg förrän det påpekades för dem av vänner till famil-
jen.

Det är denna situation som ligger till grund för de utdrag ur samtalet som 
följer.

Utdrag 1
Rahim:  nej jag måste säga en sak – att det var väldigt dålig informa-

tion … att var nånstans ska man - vad är det … placera sin - 
sitt barn [M: ja] … och vi visste inte om vi har - vad är det … 

47 För en diskussion kring betydelser av tid och rum för intervjusamtal se Kapitel 4.   
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möjlighet och - vad är det - sätta barnet på nån dagis … tills 
någon av eh våra grannar som bor här i området sa att ni har 
rätt och - vad är det - sätta barnet - därför att det - du stude-
rar och din fru … jobbar [M: ja just det] … annars vi visste 
inte det 

Marie:  ni fick ingen information från [R: nej] kommunen eller så nej 
[R: nej nej] … så - du tror att man förväntas ringa själv kan-
ske och fråga då eller - att man förväntas veta hur systemet 
fungerar [R: jo] mm  

Rahim: när man har första barnet så - man har inte sån erfarenhet [M: 
nej] man … förväntar sig att eh nån myndighet eller kommu-
nen eller barnomsorgsorganen ska - vad är det - skicka infor-
mation [M: ja] när barnet är ett år eller … två år … när det är 
berättigat till dagis [M: ja precis] att man ska få information 
att just nu är dags att - för erat barn att … ni väljer dom här - 
vad är det - dagisplatser [M: ja] … och eh vi fick inte sånt …  

I början av utdraget gör Rahim anspråk på att vilja berätta något särskilt, 
”jag måste säga en sak”. Detta sätt att påkalla uppmärksamhet återkommer 
vid ytterligare två tillfällen under vår intervju och följs, liksom här, av att 
Rahim berättar om något han vill lyfta fram som viktigt. Det han här berättar 
om ”väldigt dålig information” om hans och Ranas rättigheter till barnom-
sorg kan ses som inledningen till berättelserna om hur deras första möte med 
barnomsorg gick till (Labov & Waletzky, 1967/1997; se även Kapitel 3).  

Han konstruerar sig själv och Rana som förstabarnföräldrar som inte in-
formerats om att de hade rätt till barnomsorg när Reza var liten. Han berättar 
att några grannar påpekat denna rättighet för dem. Han tar grannarnas röst 
och stärker genom detta sina egna argument om att de borde ha informerats 
om sina rättigheter.  

Min första följdfråga kan delvis ses som ett förtydligande av varifrån de 
borde ha fått information om barnomsorg, kommunen. Sedan ställer jag en 
tvekande fråga om huruvida Rahim ”tror” att det ”kanske” förväntas av för-
äldrar i allmänhet, ”man”, att de själva ska ta första kontakten utifrån en 
förgivet tagen kunskap om hur ”systemet” fungerar. Här konstrueras Rahim 
och Rana som föräldrar som då inte visste hur systemet fungerar. Ett förgivet 
tagande som medför att Rahim och Rana inte kan klandras för att de inte 
själva tog kontakt med kommunen.   

Rahim konstruerar sig själv som en del av ett föräldrakollektiv av oerfar-
na förstabarnsförälder, ”man”, som alla ”förväntar” sig att få information 
”skickad” till sig från någon myndighet. Han tar denna myndighets röst för 
att lägga fram vad informationen som inte kom kunde ha innehållit. Detta 
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identitetsframförande kan ses som liggandes i linje med en konstruktion av 
barnomsorg som en rättighet för föräldrar (jfr. Kugelberg, 1999).

Samtalet fortskrider genom att jag, utifrån vetskapen om att Reza nu går 
på Noshörningens förskola, påpekar att de ”måste ju ha haft” någon form av 
kontakt med kommunen senare.   

Utdrag 2
Marie:  men hur - ni måste ju haft nån kontakt med kommunen sen … 

ni kontaktade förskolan först alltså [R: precis] mm 
Rahim:  och jag tror mig - jag tror att det - när vi var på den här eh … 

BB-kontrollen [M: mm] eller vad heter den här eh [M: barn-
vå- barnavårdscentralen] barnavårdscentralen [M: ja] … dom
sa nånting att eh … med tanke på vå- med tanke på våran si-
tuation [M: mm] dom sa att det - det vore bra för barnet att 
ni placerade barnet på dagis [M: mm] … därför att det - det 
började lite - vad är det … klister i vårat liv [M: mm] … vi 
m- vi tjatade på varandra och - vad är det - gjorde vissa … 
konflikter

Marie:  jo det blir gärna så [R: mm] när man har små barn - mm … 

Här introducerar Rahim ett besök hos barnavårdscentralen och problem i 
hans och Ranas relation som betydelsefulla aspekter på situationen. Den eller 
de personer de mött på barnavårdscentralen vid ”BB-kontrollen” konstrueras 
i termer av ”dom”, vilka rekommenderat Rahim och Rana att låta Reza börja 
på förskola med hänvisning till deras ”situation” och till Rezas bästa. Han 
tar barnavårdcentralspersonalens röst och ger här deras dåvarande behov av 
barnomsorg andra innebörder än de han tidigare pekat på. ”Klister”48 och 
”konflikter” i Rahims och Ranas relation beskrivs som orsakande barnavård-
centralspersonalens rekommendation om barnomsorg för Reza. Det som 
tidigare beskrivits som en rättighet i relation till Ranas arbete och Rahims 
studier (Utdrag 1) beskrivs här som en av barnavårdscentralen påpekad nöd-
vändighet. Barnavårdscentralen konstrueras som ett stöd för Rahim och 
Rana som föräldrar med relationsproblem (jfr. Olin Lauritzen, 1990). Ett 
stöd som tar Rezas bästa som utgångspunkt för rådet till Rahim och Rana att 
ordna barnomsorg till honom. Jag bekräftar det Rahim berättar genom att 
göra konflikter mellan småbarnsföräldrar till något vanligt förekommande, 
varefter samtalet fortskrider. 

48 Det som vid upprepade genomlyssningar av intervjuinspelningen låter som ”klister” skulle 
också kunna vara Rahims sätt att säga ”kriser”.  
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Utdrag 3
Rahim:  så vi - vi fick - vad är det - lite hjälp av eh den här … barna-

vårds- [M: distriktssköterskan eller ja] distriktssköterskan [M: 
ja] nånting sånt … och det var dom som rekommenderade oss 
att vi tar hand - vi tar kontakt med dagis [M: okej] och det var 
närmaste dagis här [M: ja] … på Nykullen [M: ja just det] mm   

Marie: ja så ni gick till barnavårdscentralen och pratade om att [M: 
ja] ni hade det besvärligt [R: precis] hemma och [R: precis] då 
sa hon att 

Rahim:  precis det var henne- 
Marie: ni kan lämna erat barn på dagis [R: mm] så kan ni både job-

ba och plugga och så [R: exakt] ja men då 
Rahim:  det var hennes rekommendation 

De berättade Rahim och Rana fick ”lite hjälp” av barnavårdscentralen. 
Jag tar, liksom tidigare, fasta på hans tvekan kring benämningar på institu-
tionen och personalen och erbjuder, som jag ser det, etablerade benämningar. 
Mitt erbjudande av benämningen ”distriktssköterskan” accepteras delvis av 
Rahim som upprepar benämningen och sedan säger ”nånting sånt” och fort-
sätter att använda benämningen ”dom”. När jag sedan benämner distrikts-
sköterskan som en ”hon” följer Rahim i mina spår och använder benämning-
en ”henne”.

Barnomsorgen konstruerades tidigare, med hjälp av grannars röster, som 
en rättighet de inte informerats om (Utdrag 1) och ges här betydelsen som en 
av barnavårdscentralen given rekommendation för Rezas bästa. Rahim och 
Rana konstrueras både som oerfarna förstagångsföräldrar som inte informe-
rats om sina rättigheter och som ett par med relationsproblem som får hjälp 
och råd från barnavårdscentralen.  

I min sammanfattning av deras besök på barnavårdscentralen knyter jag 
bara an till det Rahim berättat om relationsproblem. Att han tidigare berättat 
att de gick dit på en ”BB-kontroll” (Utdrag 2), vilket pekar mot att de gick 
på en av de rutiniserade kontroller av barns utveckling som barnavårdscen-
traler kallar småbarnsföräldrar till inkluderas inte. Jag tar sedan barnavårds-
centralspersonalens röst och knyter an till det Rahim tidigare berättat om 
deras svårigheter med att sköta arbete och studier och samtidigt ta hand om 
Reza på dagarna. Genom detta konstruerar jag indirekt deras dåvarande rela-
tionsproblem som en konsekvens av dessa svårigheter. Rahim bekräftar det 
jag säger och ger barnavårdscentralspersonalen en kvinnlig gestalt ”henne” 
vars ”rekommendation” till dem var att de skulle ”ta kontakt” med ”dagis”.

Både Olin Lauritzen (1990) och Hörnfeldt (2003) pekar på att barna-
vårdscentralernas stödjande och rådgivande funktion flyttat fokus från barns 
fysiska till barns och även föräldrars psykiska hälsa. Detta förstår Hörnfeldt 
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som en konsekvens av att barns fysiska hälsa har förbättrats generellt (s. 46). 
Olin Lauritzen pekar på att de ”fostrande” inslagen i mödra- och barnhälso-
vården är mycket tydliga och tar form i ett system av föreställningar och 
idéer om barndom, familjeliv och relationer som tas för givna som självklara 
(s. 164).

Konstruktionen av barnavårdscentralen som ett stöd och av distriktsskö-
terskan som hjälpsam och rådgivande skapar utrymme för en konstruktion av 
de berättade Rahim och Rana som hjälpsökande och tacksamma för råden de 
fick.

I det fortsatta samtalet aktualiserar jag den bristande information om 
barnomsorg som Rahim tagit upp tidigare (Utdrag 1). I och med detta för jag 
också samtalet bort från hans och Ranas relationsproblem.  

Utdrag 4
Marie:  ja det var ju tur att ni fick prata med henne i alla fall då [R: 

mm] … så kommunen skickade inte ut några papper - det 
tycker jag låter … konstigt - men 

Rahim:  kanske dom gör just nu
Marie: nej jag vet – nej men jag 
Rahim:  då gjorde dom ingenting 
Marie:  nej jag tror - jag vet - jag tror inte dom gjorde det till mig 

heller - jag tror att … jag tror att jag ringde – jag vet inte - 
men ni f- när ni hade kontaktat dagis ringde ni till dagis då el-
ler gick ni bara dit eller 

Rahim:  vi gick dit och pratade med … dagisföreståndaren [M: ja] och 
hon sa att eh … vi m- måste vänta ett tag … jag tror att det 
var två månader efteråt så vi fick plats på dagis [M: ja] … 
därför att det var inte nåt ledigt plats där [M: nej just det] 

Jag ifrågasätter indirekt det Rahim berättat om bristande information ge-
nom att beskriva det som ”konstigt”. Rahim bemöter detta, som kan ses som 
ett misstänkliggörande eller ifrågasättande av det han berättat, genom ett 
övervägande om möjligheten att kommunen agerar på ett annat sätt ”nu” och 
poängterar att de i alla fall ”då” inte skickade ut några papper med informa-
tion om barnomsorg. Jag bekräftar detta bemötande genom att knyta an till 
egna erfarenheter. Min svepande och tvekande beskrivning av att jag inte 
”heller” fick någon information hemskickad och om att jag ”tror” att jag 
”ringde” till kommunen kan ses som ett återknytande till det jag tidigare 
antytt om att man som förälder ”kanske” förväntas ta kontakt med kommu-
nen själv (Utdrag 2). Att jag avslutar med att säga ”jag vet inte” kan förstås 
som ett uttryck för att jag inte vill ifrågasätta konstruktionen av den berätta-
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de Rahim som väntande på att han och Rana skulle bli ”informerade” om 
sina ”rättigheter” av någon ”myndighet” (Utdrag 1).  

Med utgångspunkt i barnavårdscentralens rekommendationer om att de 
skulle ta kontakt med förskolan frågar jag hur de gjorde just detta. Rahim 
berättar att han och Rana besökte Noshörningens förskola och pratade med 
föreståndaren som berättade att de kunde få en plats för Reza men att de 
måste vänta ett tag.   

Rahim berättar vidare att distriktssköterskan på barnavårdscentralen även 
berättade om andra förskolor i närområdet.  

Utdrag 5
Rahim: och det var på andra ställen också som var ganska långt ifrån 

[M: var var-] det var 
Marie:  var det på Näckrosen 
Rahim:  Näckrosen och det var i Noshörningens förskolan och det var 

eh den här … Nyckeln 
Marie:  ja Nyckeln - ja just det 
Rahim:  Nyckeln … så det var ganska jobbigt för oss och varenda 

morgon ska vi ta barnet dit och hit [M: ja] … så vi tänkte att 
vi väntar ett tag till tills vi får plats här på [M: ja på Noshör-
ningen] Noshörningen 

Marie:  men ni var inte till dom andra och hälsade på eller 
Rahim:  nej vi var inte där 
Marie:  hur fick ni reda på att dom fanns … 
Rahim:  med hjälp av den här distriktssköterskan [M: ja] mm 
Marie: hon tog reda på det [R: precis] … jo det var ju 
Rahim:  att det finns i området [M: ja] sådana - vad är det [M: ja okej] 

dagisplatser … 

I denna del av samtalet aktualiseras betydelsen av vår delad kunskap om 
närområdet. När Rahim berättar om förskolorna Näckrosen och Nyckeln 
bekräftar jag att jag känner till dessa förskolors existens och var de ligger i 
relation till Rahims och Ranas hem. Min fråga om de ”var” och ”hälsade på” 
några andra förskolor kan ses som grundad i ett antagande om att Rahim och 
Rana var intresserade av att jämföra olika förskolor, vilket Rahims aldrig 
antytt i sitt berättande hitintills. Deras kunskap om olika förskolor beskrivs 
som tillhandahållen av distriktssköterskan och inte som ett resultat av egna 
efterforskningar. Holloway och Fuller (1992) problematiserar en diskurs om 
föräldrar som informerade konsumenter av barnomsorg och pekar på att 
många studier av föräldrars barnomsorgsval utgått från ett antagande om 
individuell kalkylerande rationalitet och inte tagit hänsyn till kontextuella 
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faktorer. I berättelsen om Rahims och Ranas första möte med barnomsorg 
konstrueras distriktssköterskan på barnavårdcentralen som en nyckelperson 
vars stöd och hjälp visade vägen till Noshörningens förskola. Inom ramen 
för denna berättelse kan min fråga om besök på andra förskolor ses som ett 
från berättelsen dekontextualiserat uttryck för en diskurs om föräldrar som 
informerade väljare av barnomsorg (jfr. Holloway & Fuller, 1992; Gewirtz, 
Ball & Bowe, 1995; Pérez Prieto, et al., 2002; Bergqvist & Nyberg, 2002). 
En diskurs om barnomsorgsval som fokuserar på val mellan olika alternativ, 
i relation till vilken Rahims betoning av närhetens betydelse skulle kunna 
beskrivas som problematisk.    

Efter att vi pratat om betydelsen av att ha en förskola nära hemmet och 
om Rezas dåvarande ålder återknyter jag an till Rahims dåvarande studier 
som nämnts kort tidigare (jfr. Utdrag 1 och 3).  

Utdrag 6
[Borttaget: samtal om att närheten till Noshörningens förskola var viktig och 
om att Reza var mellan ett och två år när han började där] 

Marie:  nej … så ni behövde ha en plats för att du skulle kunna fort-
sätta plugga [R: mm] hade du tagit studieuppehåll eller [R: 
mm jag ha-] studerade du 

Rahim:  nej jag studerade ändå [M: ja (skrattar)] … vilket - det gick 
inte bra för mig (skrattar)

Marie:  nej - nej … nej det går inte 
Rahim:  jag hade svårt att koncentrera mig … på mina studier 
Marie:  ja … ja det där var ju ganska intressant att ni inte fick nån 

information - men för - för det … det är som du säger - när 
man får första barnet - man vet inte hur det fungerar [R: ing-
enting] nej [R: ingenting]  

Här gör jag deras dåvarande behov av barnomsorg till en konsekvens av 
Rahims universitetsstudier. De relationsproblem Rahim berättade om tidiga-
re ges inte plats av mig och aktualiseras inte heller av Rahim. Min fråga om 
Rahim tagit ”studieuppehåll” besvaras nekande följt av ett skrattande 
gemensamt konstaterande om att det inte ”går” att studera och ta hand om 
ett litet barn samtidigt. Detta gemensamma skrattande kan ses som ett an-
vändande av vår anknytning till universitetsstudier som en gemensam refe-
rensram (se Kapitel 3 och 4). Den berättade Rahims svårigheter att koncent-
rera sig på studierna bekräftas av mig på ett sätt som säger att jag vet vad 
han pratar om och därför kan identifiera mig med det problematiska i hans 
dåvarande situation.
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Därefter återkommer jag för andra gången till bristen på barnomsorgsin-
formation som något ”intressant” och bekräftar hans tidigare anspråk på att 
ha varit i samma situation som förstabarnsföräldrar i allmänhet som inte 
”vet” hur ”systemet” fungerar (Utdrag 1). Detta bekräftas starkt av Rahim. 
Vi förstärker här en konstruktion av förstabarnsföräldrars rätt att inte veta 
och därmed rättfärdigas också indirekt Rahims påpekande om bristande in-
formation från kommunen.   

Det fortsatta samtalet kom att fokusera på hur det gick till när Reza börja-
de på Noshörningens förskola och på hur det är att inte ha några släktingar i 
närheten.

Frånvarande släktingar och tvingande omständigheter 
Efter att vi samtalat om att de nödvändiga formulären för förskoleplatsen 
tillhandahölls av föreståndaren och om inskolningen av Reza på förskolan 
aktualiserar jag Rahims och Ranas emigration från Iran till Sverige genom 
att fråga om de har släktingar i Uppsala. En ny berättelse börjar ta form. 

Utdrag 7
[Borttaget: samtal om att Rana skolade in Reza på förskolan och om att de 
fick fylla i nödvändiga formulär om förskoleplats på Noshörningens försko-
la] 

Marie:  ja … har ni nån f- familj du och din fru … i övrigt … här i 
Uppsala eller 

Rahim:  eh min fru har - vad är det - en bror här i Uppsala [M: mm] 
… men jag har ingen … [M: inga - mamma - pappa] inga [M: 
nej] jag är helt [M: dom bor-] ensam 

Marie:  kvar i Iran allihopa [R: ja precis] mm ja det måste kännas lite 
…

Rahim:  ännu svårare för oss 
Marie:  mm … för när man har barn också då vill man gärna ha kon-

takt med sina egna föräldrar [R: exakt det-] ja 
Rahim:  jag kommer ihåg att … i vissa dagar eh jag tänkte - vad är det 

- gå nånstans och studera eller läsa lite grann [M: mm] plugga 
… så jag hade inte den här - vad är det - chansen … att någon 
skulle komma och hjälpa mig och ta hand om mitt barn [M: 
nej] … bara några timmar … och då hade jag inte heller råd
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och - vad är det - skaffa - vad är det - en privat … [M: nej 
precis] dagmamma eller 

Marie:  funderade ni på det eller 
Rahim:  ja vi - vi fundera på den … men jag var tvungen att stanna 

med barnet

Frånvaron av föräldrar och släktingar, förutom Ranas bror, beskrivs som 
försvårande för Rahim och Rana. Jag beskriver kontakter med de egna för-
äldrarna som något jag och föräldrar i allmänhet, ”man”, ”gärna” vill ha och 
konstruerar därmed goda familjerelationer mellan vuxna barn och deras för-
äldrar som något självklart och eftersträvansvärt. Kugelberg (1999) skriver 
om ett förgivet tagande hos föräldrarna i hennes studie av mor- och farfö-
räldrar som resurs för barnvakt och att syskon och vänner nämndes i undan-
tagsfall. De föräldrar, liksom Rahim och Rana, som inte hade egna föräldrar 
i närheten berättade om detta i samband med att be pekade på svårigheter att 
få barnvakt.   

Sedan återvänder Rahim till den period då han var hemma med Reza och 
studerade och berättar om frånvaron av ”chansen” att få hjälp med barn-
passning för att kunna ”studera”, ”läsa” och ”plugga” ensam en stund. Han 
för också deras dåvarande ekonomiska situation på tal som ett hinder för att 
betala en ”privat” dagbarnvårdare. Här tar föräldraidentiteter i termer av 
tvång och uppbundenhet form. Den berättade Rahim var ”tvungen att stanna 
med barnet”, ett tvång som försämrade villkoren för studierna. Denna identi-
tetskonstruktion av Rahim som en närvarande pappa som stannar hemma 
med Reza på bekostnad av sina studier kan i relation till forskning om köns-
strukturerat föräldraskap ses som ganska ovanlig (se t. ex. Bäck-Wiklund & 
Bergsten, 1997).  

Rahim kallar aldrig, utom vid ett tillfälle vid slutet av samtalet, sin son 
vid namn under intervjun utan säger istället ”barnet”, något jag själv anam-
mar. Reza har hitintills figurerat som en ständigt närvarande men tyst bifigur 
i berättelserna som istället fokuserat på familjens levnadsvillkor och de be-
gränsningar dessa skapat för Rahims studier. Barnomsorgen konstrueras som 
en rättighet för föräldrar och som något som skulle ha kunna löst Rahims 
problem med att finna studiero. Vid sidan av berättelsen om barnomsorg tar 
en berättelse om Rahims möte med svenskt utbildningssystem och arbets-
marknad form. Detta berättande kan beskrivas som föräldracentrerat och 
som gåendes stick i stäv mot en diskurs om det barncentrerade föräldraska-
pet (jfr. Dencik, 1987; Halldén, 1992; Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars, 
2002).  

Efter att jag fått ett nekande svar på min fråga om de ”försökte” hitta en 
privat dagbarnvårdare betonar Rahim skrattande att de vid den tiden levde 
”väldigt marginellt”.   
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Utdrag 8
Marie:  ja … men ni - ni försökte aldrig få tag på nån privat dag-

mamma [R: nej] för ni hade inte råd med  
Rahim:  nej - nej vi hade inte råd då [M: nej … nej man] vi levde 

väldigt (skrattar) marginellt
Marie:  mm … men du fick studielån [R: jamensan] då ändå - men det 

blir man ju inte rik av [R: nej] nej (skrattar) jag vet (skrattar)
- men vad gör du nu - jobbar du nu eller [R: jag jobbar] … 
vad gör du då 

Rahim:  jag jobbar åt taxi [M: du kör taxi] mm 
Marie:  det har jag alltid velat göra [R: (skrattar)] det är ganska roligt

va
Rahim:  (skrattar) … kanske det är konstigt - men [M: nej varför det] 

… det är i alla fall - man kan - vad är det - försörja sig 

Vi använder återigen universitetsstudier som gemensam referensram och 
jag knyter an till Rahims skrattande i mitt konstaterande att ”man” som uni-
versitetsstuderande inte blir ”rik” på studielån. Min nästkommande fråga om 
Rahims nuvarande sysselsättning leder till ett kortfattat svar från Rahim som 
säger att han ”jobbar”. När jag frågar med vad och Rahim berättar att han 
kör taxi hotas vår tidigare etablerade gemensamma referensram som univer-
sitetsstuderande (Utdrag 6 och 7). Mitt uttalande om att jag ”alltid” har velat 
köra taxi och min fråga om det är ”roligt” mottas av Rahim med ett skeptiskt 
skratt följt av ett påpekande om att jag kanske ser det som ”konstigt”, vilket 
jag tolkar som relaterat till det han tidigare berättat om sina universitetsstu-
dier (Utdrag 1, 3, 6 och 7). Jag förnekar att det skulle vara något konstigt 
med att han nu kör taxi och tidigare läste på universitetet och Rahim återkny-
ter indirekt till familjens tidigare ansträngda ekonomi genom att beskriva 
arbetet som ett sätt för honom att ”försörja sig”.49

Efter att vi bland annat pratat om hans erfarenheter av att köra taxi en 
stund återkopplar jag till det Rahim sade tidigare om att de övervägde men 
inte hade råd att anlita en privat dagbarnvårdare.

49 Detta kan ses som ett exempel på vad Seidman (1998) kallar ”issues of equity” (s 83) i 
relationer mellan intervjuare och intervjuperson. Han pekar på att kön, klass, etnicitet, ålder 
och språkkunskaper kan påverka intervjusamtalet på olika sätt och pekar på vikten av att som 
intervjuare vara medveten om och reflektera över detta. Rahim ger uttryck för att helst inte 
vilja tala om för mig att han kör taxi, vilket skulle påverka den jämlikhet mellan oss som 
konstruerats genom hans framträdande som universitetsstuderande. Mitt sätt att bemöta hans 
uppenbara obehag inför detta har jag i efterhand både fördömt och förstått. Jag kunde ha 
responderat på detta på många andra sätt, men det betyder inte att det hade underlättat för 
Rahim. Å andra sidan så var min reaktion inte något jag tog ur luften för att släta över hans 
uppenbara obehag. Jag har alltid tyckt att taxichaufföryrket har verkat roligt med tanke på de 
många olika människor de möter. För en vidare diskussion kring detta se Kapitel 4.  
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Utdrag 9
[Borttaget: samtal om taxichaufföryrket och Rahims erfarenheter av det, om 
att Rana och han arbetar heltid] 

Marie: … men när ni funderade på privat dagmamma - ni - ni tog inte 
kontakt - ni kände ingen som skulle kunna … jobba som pri-
vat åt er [R: nej] nej - utan ni tänkte bara [R: precis] att vi har 
inte råd med det … 

Rahim:  och jag måste säga en sak till [M: mm] enligt våran tradition 
… är väldigt vanligt att eh mormor och morfar eller nån an-
hörig till oss … kan ta hand om vårat barn [M: mm] … i det 
här sammanhanget vi har inga  

Marie:  nej … nej min mamma brukar ofta ha min dotter [R: mm] … 
eh hade ni föredragit det framför dagis … förstår du [R: ja] 
om - om du hade haft … om ni hade haft era förä- 

Rahim:  nej det hade vi inte gjort 
Marie:  då hade ni inte tagit dagis [R: nej … nej]   

Efter att kort ha bekräftat min sammanfattning av det han tidigare berättat 
gör Rahim tydligt att det är en sak ”till” han ”måste” säga. Detta gör han på 
samma sätt som när han berättade om att de fått ”väldigt dålig information”
om deras rätt till barnomsorg (Utdrag 1). Sedan gör han ett identitetsframfö-
rande som tillhörande en grupp, ”enligt våran tradition”, bland vilka det är 
”vanligt” att äldre släktingar tar hand om barnen. Det sätt på vilket han be-
tonar ”våran tradition” aktualiserar hans uppväxt i Iran som något som skil-
jer hans och Ranas sätt att se på barnomsorg från andra föräldrars. Detta 
nutidsförankrade identitetsframförande skapar ett vi-och-dom, som både 
konstruerar en tillhörighet och ett utanförskap. Samtidigt pekar han på det 
omöjliga i att följa denna tradition i ”det här sammanhanget” och återkopp-
lar till det han tidigare berättat att varken han eller Rana har föräldrar eller 
andra äldre släktingar boende i Sverige (Utdrag 7). Olin Lauritzen (1990) 
skriver om frågor som har med barnuppfostran och barn att göra som ”kultu-
rellt laddade” (s. 163), vilket Rahims tydliga ställningstagande också gör det 
till i vårt samtal. Detta kan också ses som ett uttryck för familje-orientering 
(family-orientation, min övers; Kugelberg, 1999, s. 165) och som ett per-
spektiv på barn som symbios (Persson, 1994).  

Rahim har inte konstruerat sig som en del av ett särskilt kollektiv med 
egna traditioner tidigare under intervjusamtalet. Det jag berättar om att ”min 
mamma” ”ofta” brukar ta hand om min dotter kan ses som ett försök att peka 
på likheter mellan mina erfarenheter som förälder och det Rahim pekar på 
som ”våran tradition”, ett ”vi” från vilket jag implicit exkluderas. Mina 
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påföljande, något stakande frågor, om de hade föredragit att någon av deras 
föräldrar tagit hand om Reza istället för att lämna honom på förskola både 
bekräftas och förnekas av Rahim på ett sätt som gör att jag i skrivande stund 
inte kan avgöra vilken åsikt han ville ge uttryck för. 

Samtalet går över till att handla om Rahims uppväxt i Iran och återkom-
mer efter en stund till att han hellre sett att Reza tagits om hand av äldre 
släktingar till familjen. Detta leder till att en ny berättelse börjar ta form. En 
som handlar om Rahims besvikelse över Rezas förskolevistelse och oro inför 
hans framtid. 

Svenska på förskolan – besvikelser och framtidsvisioner 
Rahims berättande tar här en annan form än tidigare. Han tar mer talutrym-
me och framträder tydligare som förälder i berättelsen som är nutidsförank-
rad och handlar om hans besvikelse över att Reza inte uppfostras ordentligt 
och lär sig svenska på förskolan så som han hoppats att han skulle göra.  

Utdrag 10
[Borttaget: samtal om Rahims uppväxt och om barnomsorg i Iran, om att han 
helst sett att Reza fick vara hos hans föräldrar än på förskola] 

Rahim:  när jag ser - vad är det - nackdelar med barnets uppfostran
och - vad är det - lärdomar [M: mm] … exempelvis när bar-
net går på dagis lär sig - vad är det - massor - vad är det - 
svordomar … vissa - vad är det … uppförande eller vad kan 
man säga beteende [M: mm] som är helt … oacceptabelt från 
min sida [M: mm] … barnet kommer från dagis och - ursäkta 
man säger - redovisa svordomar och gör vissa saker som … 
varken jag eller mamma har lärt honom … [M: nej just det] 
… och sedan eh … man har inte … full kontroll över sitt barn 
…

Marie:  nej … nej man lämn- [R: tyvärr] man lämnar ju över [R: 
tyvärr] en stor del av ansvaret [R: mm] till förskolan 

I jämförelse med berättelserna om Rahims erfarenheter av bristande in-
formation om barnomsorg från kommunen (Utdrag 1, 4 och 6) och om hjäl-
pen från barnavårdscentralen (Utdrag 2, 3 och 5) så framstår han här som 
mer aktiv och bestämd. Han pratar också om sina erfarenheter i termer av 
”jag” istället för det ”vi” han tidigare oftast framträtt och konstruerats som 
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en del av. Reza ges också en tydligare närvaro här när denna berättelse bör-
jar ta form. 

Rahim framträder här som en förälder vars auktoritet och kontroll över 
det egna barnet hotas av förskolans dåliga inflytande över Reza. Genom 
detta gör han anspråk på gott föräldraskap i det att han uttrycker en oro för 
sonens beteende som han beskriver som ”helt … oacceptabelt”. Gott upp-
förande innebär här en frånvaro av ”svordomar” och ”vissa saker”. Ehn 
(1986) skriver om en mamma som berättar om liknande erfarenheter men 
som annars uttrycker en tillfredsställelse med daghemmet (s. 65-66).  

Rahim gör här ett nutidsförankrat identitetsframförande som en oskyldig 
och delvis maktlös åskådare till det som händer med hans son. Barnomsorg 
som tidigare gavs innebörder som en rättighet han och Rana inte informerats 
om (Utdrag 1) ges här en helt annorlunda innebörd i relation till Noshör-
ningens förskola och Rezas ”uppförande”. Föräldraidentiteter i termer av 
förlust av ”kontroll” över uppfostran tar här form (Ehn, 1986; Persson, 1994; 
Kugelberg, 1999), vilket jag förstärker genom att beskriva utnyttjande av 
offentlig barnomsorg som innebärande att man som förälder ”lämnar över”
ansvar över barnen till andra (jfr. Gars, 2002).  

Samtalet fortsätter genom att Rahim sätter sina erfarenheter av Rezas oac-
ceptabla beteende i ett större sammanhang.

Utdrag 11
Rahim:  exakt … exakt … och sedan … jag vill inte säga … varför det 

är så här i Sverige - men ändå jag måste säga eh lite grann 
Marie:  ja men berätt- säg som du tycker [R: mm] jag … lyssnar 
Rahim:  ibland det känns att … vissa dagis blir helt … segregerade 

från andra vad är det som händer [M: ja] exempelvis [M: ja] 
på den här dagis som jag ser att eh ungefär åttio procent av 
… barnen är bara - bara … utlänningar [M: mm] … vilket jag 
har märkt att - fastän personalen är väldigt väldigt duktiga 
och väldigt ivriga att barnen ska lära sig - vad är det … Sve-
riges kultur [M: mm] svens- fo- eh svensk kultur och - vad är 
det … eh svensk språk och allt möjligt [M: mm] men ändå … 
jag ser att barnet pratar - vad är det - huller om buller … så 
det har eh blivit en sort kaos i barnets hjärna att - vilket språk 
som gäller för honom [M: ja] är det arabiska eller svenska
eller engelska eller - vad är det - persiska eller

Här konstruerar Rahim problemen med Rezas förskolevistelse som ett ut-
tryck för ett samhällsproblem där ”vissa dagis”, som Noshörningens försko-
la, är ”segregerade” från andra. Han ger uttryck för att tveka kring hur han 
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ska lägga fram denna synpunkt om ”varför det är så här i Sverige”, vilken 
jag bemöter med uppmuntran om att han ska säga vad han ”tycker” och att 
”jag lyssnar”.  

 Rahim beskriver den höga andelen barn med svenska som andra språk, 
”åttio procent”, på Noshörningens förskola som ett problem för Rezas 
språkutveckling. Han berättar vidare att Reza pratar ”huller om buller” som 
en konsekvens av denna okontrollerbara mångspråkighet. Reza konstrueras 
som varande i ett språkligt ”kaos” där han inte vet vilket språk som ”gäller 
för honom”. Rahim gör problemen på Noshörningen till ett svenskt sam-
hällsproblem och beskriver förskolepersonalen som lika utelämnade till om-
ständigheterna som barnen. De konstrueras som ”väldigt väldigt duktiga” 
och ”ivriga” att lära barnen ”svensk kultur”, men också som mer eller mind-
re maktlösa inför de strukturella villkoren som råder.  

Ehn (1986) skriver om hur personalen på daghemmet Tigern kämpade för 
att kontrollera den ”språkliga mångfalden” (s. 29), men också om invandrar-
föräldrars oro för att barnen talade sitt hemspråk och inte svenska på dag-
hemmet. 

Jag tar fasta på att Rahim pekat på Rezas språkförvirring och gör det till 
en fråga om ”nationaliteter”, varpå Rahim börjar berätta om hur han skulle 
önska att det var.   

Utdrag 12
Marie:  mm du menar det är så många olika nationaliteter [R: jamen-

san] dom blandar [R: precis] mm 
Rahim:  och sedan eh jag ser att … det har - jag - inte - vad är det … 

blivit det som jag hade tänkt … av det ba- den dagis som … 
[M: nej hur ha-] verkligen skulle vara 

Marie:  hur hade du tänkt
Rahim:  jag hade tänkt att ett barn - mitt barn skulle helst vara i sånt

dagis som är fifty fifty [M: mm] inte åttio procent - vad är det 
- utlänningar och - vad är det - tjugo procent … [M: mm] … 
blandat finnar och - vad är det - [M: mm mm] andra nationali-
teter … så jag ser den här som en nackdel … fastän kanske 
det är en nackdel - men ändå jag ser som en nackdel därför 
att barnet kommer - vad är det - och växa upp i det här sam-
hället och - vad är det … leva vidare i det här samhället och 
behöver - vad är det … svensk … miljö runt omkring sig 

Här kontrasterar Rahim de rådande omständigheterna mot hur han 
”tänkt” att det ”verkligen” skulle, eller borde, vara på Rezas förskola. Det 
sätt på vilket han betonar vad han tänkt att hans barn, ”mitt barn”, ”helst”
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skulle gå på för typ av förskola kan förstås som ett återkommande uttryck för 
föräldraidentitet i termer av förlorad auktoritet och kontroll. Genom att visa 
fram att han oroar sig för Reza inte får växa upp i en ”svensk … miljö” vil-
ket han ”behöver” för att få en bra framtid i ”det här samhället” gör han ett 
nutidsförankrat identitetsframförande som en förälder som oroar sig inför sitt 
barns framtid i Sverige. Ett identitetsframförande som ligger i linje med en 
diskurs om förskola som svenskgörande (Ehn, 1986) och därmed som ett 
komplement till den fostran familjer har möjligheter att ge (jfr. Hammarlund, 
1998; Ivarsson Jansson, 2001; Gars, 2002). Goda kunskaper i svenska görs 
till något en förskola, under andra omständigheter, skulle kunna bidra med.  

Samtalet, som nu drivs framåt av Rahims berättande på ett tydligare sätt 
än tidigare, pekar vidare mot hans förväntningar på Rezas framtid i skola och 
arbetsliv.

Utdrag 13
Marie:  okej du menar att det blir f- [R: dä- precis] det blir f- 
Rahim:  därför att i framtiden om han ska jobba och - vad är det - läsa 

vidare och - vad är det … gå vidare i sitt liv [M: mm] behöver 
han i - komma i kontakt med svenskar … och jag ser vissa 
saker som kommer att bli brister för honom i framtiden … 
[M: mm] … vilket eh det är en oromoment för mig [M: mm] i 
alla fall

Marie:  har ni funderat på att byta förskola eller … [R: inte just nu] 
nej

Rahim:  men därför att barnet är redan här skedet som … förr eller 
senare kommer och - vad är det - gå till … vanliga skolan

Den framtidsvision för Reza som tar form genom Rahims berättande in-
nehåller arbete och studier i Sverige. Den rådande situationen på Noshör-
ningens förskola konstrueras som ett ”oromoment”. Det sätt på vilket han 
gör tydligt att det i alla fall är något som oroar honom, ”mig”, kan ses som 
en indikation om att andra i hans närmiljö, som till exempel Rana, inte nöd-
vändigtvis delar hans oro. Med Halldéns (1992) och Perssons (1994) ord kan 
Rahim sägas ge uttryck för en projektorientering genom sina konstruktioner 
av Rezas behov av att ”komma i kontakt med svenskar”. Ett bra liv för Reza 
i Sverige i framtiden kommer inte till stånd av sig självt, enligt Rahim, vars 
uttryck för oro kan ses som ett identitetsframförande av både maktlöshet och 
framtidstro (jfr. Utdrag 11 och 12). Svensk forskning om relationer mellan 
föräldrar och barninstitutioner är tämligen etnocentrisk, det vill säga fokuse-
rad på föräldrar som är födda och uppvuxna i Sverige (se Kapitel 2). De 
berättelser som tar form i intervjusamtalet med Rahim måste förstås i rela-
tion till hans tidigare emigration från Iran till Sverige och till de villkor och 
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förutsättningar detta skapar för hans relationer till barninstitutioner. Att 
”komma i kontakt med svenskar” framstår som en annorlunda projektorien-
tering än den som kom till uttryck i till exempel Perssons (1994) och Kugel-
bergs (1999) studier av svenskfödda föräldrars relationer till barnomsorg. 
Det är viktigt att skilja mellan ett perspektiv på etnicitet som alltid konstitue-
rande olikhet och på att se var, när och hur etnicitet gör skillnad (jfr. Phoe-
nix, 1998; de los Reyes, 2001; de los Reyes & Mulinari, 2005). Rahims kon-
struktion av Reza som i behov av kontakt med svenskar kan bara förstås i 
relation till hans erfarenheter av att flytta från ett samhälle till ett annat. 
Därmed kan den projektorientering som kommer till uttryck genom hans 
berättande inte jämställas med infödda svenska föräldrars.   

Jag gör möjligheten till byte av förskola relevant i en fråga som Rahim 
besvarar genom att peka på att Reza, som är fem år, snart kommer att börja i 
den ”vanliga skolan”, vilket gör ett förskolebyte onödigt. Att karaktärisera 
Rezas inträde i skolan på detta sätt kan förstås som ett uttryck för att Rahim 
ser förskolan som en form av skola, det vill säga en uttalat fostrande institu-
tion, vilket han också ger uttryck för genom sitt betonande av dess betydelse 
för Rezas språkutveckling och uppfostran.  

Jag frågar om han och Rana ”tänkt på” vilken skola Reza ska börja i till 
hösten.

Utdrag 14
Marie:  ja till skolan ja [R: mm] han är så stor nu ja … vilken skola

ska han börja i då har ni … tänkt på det [R: ingen aning] ni 
har inte tänkt på det än 

Rahim:  nej men jag har inte fått information [M: nej] … jag sa till 
Marie: alla föräldrar säger så - jag vet inte - jag vet inte [R: exakt] 

nej …

”Ingen aning” svarar Rahim på min fråga om vilken skola Reza ska ”börja 
i”. Detta uttryck framstår, i relation det han strax innan berättat om sin oro 
inför Rezas framtid, som lite svårt att förstå. När Rahim sedan pekar på att 
han inte ”fått information” återaktualiseras den föräldraidentitet i form av 
en förväntan om att informeras av myndigheter som tog form i berättelsen 
om barnomsorg (Utdrag 1).  

I berättelserna om barnomsorg och skola konstrueras den berättade Rahim 
som en ansvarsfull och inför framtiden oroad, men om sina rättigheter till 
barnomsorg oinformerad, förälder. Rahim framträder som aktiv i berättandet 
om hur han sett och ser på barnomsorg och skola samtidigt som den berätta-
de Rahim konstrueras som en passiv och väntande betraktare. 

Mitt sätt att bekräfta Rahims uttryck för ovetskap om Rezas framtida 
skolstart, ”alla föräldrar säger så”, kan ses som förankrat i mina erfarenheter 
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av tidigare föräldraintervjuer och som ett sätt att vanliggöra Rahims förvän-
tan om att informeras.  

Jag frågar, trots Rahims uttryck för ovetskap, vilka skolor som finns i om-
rådet och börjar själv nämna en av dem. Här använder jag min kunskap om 
närområdet som en resurs i samtalet.  

Utdrag 15
Marie: vad finns det för skolor här runt omkring då - det är Hjor- 
Rahim:  jag har hört att det finns - vad - den här skolan här i närma- i 

närheten och sen det finns en … Cyklopskolan … nej [M: 
Hjortronskolan] Hjortronskolan … tror jag [M: ja] Hjortron-
skolan som … det finns eh … utländska barn där men … 
dom flesta - vad är det - barnen pratar engelska och – vad är 
det … svenska [M: mm] i stället - vad är det - sitt modersmål 
[M: mm] … jag är inte emot - vad är det - modersmålsspråket 
… men … inte på dagis - inte på skolan [M: nej] … hemma
- det är föräldrarna som har ansvaret då för att lära sina barn 
… sånt där språk [M: jo] … men när barnet eh lever och bor i 
ett annat samhälle än sitt eget land [M: mm] … kommer att 
drabbas och träffas och bemötts hela tiden av … denna
samhälles [M: mm] vad är det - regler och – vad är det - 
språk [M: mm] vilket han måste t- träna och lära sig sånt … 
inget annat [M: nej]  

Återigen aktualiseras språkets betydelse för Rahims relationer till förskola 
och skola (jfr. Utdrag 11). Han nämner Hjortronskolan som ett gott exempel 
i relation till att de ”utländska” barn som går där pratar ”engelska” och 
”svenska” istället för ”sitt modersmål”. Här beskriver Rahim modersmåls-
undervisning som en familjeintern uppgift som ligger inom föräldrarnas 
ansvarsområde. Han betonar att han inte är ”emot” ”modersmålsspråket” så 
länge det inte ges utrymme i förskola och skola (jfr. Ehn, 1986). Genom 
detta konstruerar Rahim förskola och skola som platser för görande av 
svenskhet och sätter återigen detta i direkt relation till att Reza ”lever”, 
”bor” och har sin framtid i Sverige och inte i ”sitt eget land”. Här konstrue-
rar han Reza som en iranier vars framtid finns i Sverige.  

Förskola och skola konstrueras liksom tidigare under intervjun som integ-
rationsverktyg både för samhället i allmänhet och för Reza i synnerhet. Det 
Reza ska lära sig i skolan är svenska ”regler” och det svenska språket och 
”inget annat”. En klar distinktion mellan hem och förskola/skola framträder i 
berättelsen genom att modersmål beskrivs som ett föräldraansvar och 
svenskhet som något som ska tillhandahållas av förskola och skola.
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Det sätt på vilket han beskriver Reza som kommande att ”drabbas” av 
det svenska kan ses som ett uttryck för en indirekt oro för hur det kommer att 
gå om Reza inte kan hantera detta på rätt sätt. Rahims berättande om försko-
lans och skolans betydelser för Rezas framtid tar form i skuggan av ett möj-
ligt misslyckande. I skrivande stund kan jag inte låta bli att fundera över 
Rahims egna erfarenheter av att komma till Sverige och studera på ett 
svenskt universitet och på hur det kom sig att han idag kör taxi. Kanske Ra-
hims oro inför Rezas framtid delvis har sin grund i erfarenheter av egna svå-
righeter med att möta ett nytt land och av att bedriva universitetsstudier på 
svenska. Rahim berör aldrig sina tidigare studier utöver att de var svårt att få 
tiden att räcka till när han var hemma med Reza samtidigt. Men hans beto-
ning av språkets betydelse för Rezas framtid kan ses som fyllande den tyst-
nad som omgärdar hans eget möte med det svenska utbildningssystemet.    

Rahim fortsätter att berätta om Rezas framtid.  

Utdrag 16
Rahim: och jag tänker så här att - om eventuellt mitt barn ska - vad är 

det - gå vidare … upp till - vad är det - universitet och eh 
skaffa sig jobb … troligtvis han kommer att behöva - vad är 
det - engelska [M: mm just det] nåt europeiskt språk eller - 
vad är det - nåt eh … engelsk eller nånting liknande [M: mm] 
med det språk … och som - som ni vet att det … just nu man 
behöver - vad är det - sånt där språk som man kan använda i 
Internet … och Internet är väl mest - vad är det - engelska … 
[M: mm] … och … om jag ska välja - vad är det - nåt skolan 
för mitt barn … skulle jag vara - det skulle vara den skolan 
som använder svenska språk och engelska språk … därför att 
det kommer att gynna mitt barn i framtiden 

Rahim målar en bild av Rezas framtid som innehållande universitetsstudi-
er och arbete i Sverige. Utöver kunskaper i svenska kommer han också att 
behöva lära sig engelska för att bland annat kunna använda Internet. Denna 
framtidsberättelse sträcker sig längre in i framtiden än den kommande över-
gången från förskola till skola. Samtidigt är detta framtidsperspektiv begrip-
ligt i relation till den betydelse Rahim tillskriver Rezas möjligheter att lära 
sig det svenska språket och svenska ”regler” (Utdrag 15). Berättelsen säger 
indirekt att utan kunskaper i svenska och engelska finns det ingen framtid för 
Rahim i Sverige. Vidare pekar han på att ett eventuellt skolval skulle göras i 
relation till Rezas behov av språkkunskaper. I kontrast till hans svar ”ingen 
aning” på min fråga om vilken skola Reza ska börja i (Utdrag 14) framträder 
Rahim här som en förälder med kunskap om och krav på de skolor som finns 
tillgängliga för Reza.
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Genom Rahims identitetsframföranden av maktlöshet, framtidstro och 
medvetenhet om språkets betydelse löper en diskurs om barnet som fram-
tidsprojekt. Ett sätt att tala om och värdera barn som formbara som kan ur-
skiljas i föräldraskapsforskning (se t. ex. Haavind, 1987; Halldén, 1992; 
Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Markström, 2005) och i retoriken om ”det 
otillräckliga hemmet” (Hammarlund, 1998, s. 43) som tog form i Alva Myr-
dals inlägg i 1930-talets politiska debatt kring befolkningsfrågan (jfr. Hall-
dén, 1990; Gars, 2002). Denna forskning kan beskrivas som etnocentrisk i 
den bemärkelsen att det, utom i Haavinds fall, är Sverige och svenskfödda 
föräldrars/mödrars/familjers erfarenheter, tankar och föreställningar som 
fokuseras. Konstruktionen av Reza som varande i behov av att lära sig 
svenskhet och det svenska språket tar form i relation till ett identitetsframfö-
rande i termer av utanförskap, olikhet och optimism. Det svenska språket 
framträder som nyckeln till framtiden för Reza och Rahims besvikelse över 
förskolan och förväntningar på skolan måste förstås i relation till att språket 
som integrationsverktyg i många sammanhang givits betydelse som vägen 
till svenskhet och därmed till den svenska arbetsmarknaden (jfr. de los Rey-
es, 2001)      

Vårt samtal fortskrider genom att jag konstruerar Rana som delaktig i 
planerna inför framtiden och frågar om Reza får hemspråksundervisning på 
förskolan.

Utdrag 17
Marie:  mm … ni har tänkt mycket på [R: mm] framtiden hör jag [R: 

mm mm] mm … eh får han hem- hemspråksundervisning på 
… [R: på dagis] förskolan 

Rahim:  han har - han har fått … [M: ja] vi försöker - vad är det - i … 
högsta månen prata med barnet … vårat modersmål [M: ja] 
språk [M: ja] … men eh … personligt själv - inte mamman - 
mamman vill att barnet ska lära sig mest persiska … [M: ja] 
men jag personligt själv vill gärna att barnet ska lära sig … 
svenska och engelska [M: mm] … därför att … det är bra för 
hans utveckling [M: mm … mm]  

I sitt svar på min fråga om hemspråksundervisning gör Rahim betydelsen 
av hemspråksundervisning till något han och Rana har meningsskiljaktighe-
ter kring. Först framträder han som ett ”vi” tillsammans med Rana när han 
berättar att de ”försöker” prata persiska med Reza så mycket som möjligt. 
Sedan framträder han som den som ”personligt själv” är mest engagerad i 
och intresserad av att Reza också lär sig svenska och engelska och gör Rana, 
”mamman”, till den som ”vill” att Reza ska ”lära sig mest persiska”. Reza 
framträder i egenskap av ”barnet” och därmed som ett tyst anonymt nav 
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kring vilket berättelserna tar form. Ett barn vars ”utveckling” och framtida 
möjligheter till studier och arbete (Utdrag 16) främjas av kunskaper i svens-
ka och engelska.

Rahim fortsätter att reflektera kring och argumentera för sin ståndpunkt 
om språkets stora betydelse.  

Utdrag 18
Rahim: kanske jag är lite - vad är det … vad kan man säga … kanske 

jag är lite - vad är det - i det här sammanhanget eh … aggres-
siv och lite - vad är det … … självtänkande [M: mm] … bara 
tänker på mig själv men … när jag ser samhällets utveckling 
och framtid … jag tycker att … för mitt barn är bäst att eh 
han lär sig dom här två språket [M: mm] och - vad är det … 
leva med dom här samhällena inte med något annat  

Marie:  nej - för ni har … ingen tanke på att flytta tillbaka … 
Rahim:  inte jag i alla fall [M: nej] nej 

Här, liksom tidigare, motiverar han sina ståndpunkter om språkets bety-
delse i relation till det svenska samhället. Han beskriver sig själv som lite 
”aggressiv” och egoistisk på ett sätt som får mig att fundera om han i sitt 
berättande också vänder sig till Rana som en icke närvarande och antagonis-
tisk publik (jfr. Kemuma, 2000; Langellier, 2001; se även Kapitel 3). Detta 
görs tydligt genom hans betonande av att det bästa för hans, ”mitt”, barn är 
att lära sig svenska och engelska. Språkkunskaper som förbereder honom för 
ett liv i det svenska samhället och ”inte med något annat”. Min fråga om han 
och Rana har någon ”tanke” på att flytta tillbaka till Iran besvaras med beto-
ning av att i alla fall inte han har det.   

Genom det sätt på vilket Rahim beskrivit det svenska samhället och tidi-
gare konstruerade sig själv, Rana och Reza som tillhörande en egen ”tradi-
tion” (Utdrag 9) framträder Reza som en länk mellan familjen och det 
svenska samhället. Reza ska lära sig det svenska språket och svenska regler 
för att kunna klara sig i framtiden (Utdrag 10 – 13). Traditioner om mor- och 
farföräldrar som barnpassare beskrivs som orealistiska (Utdrag 9) och trä-
ning i hemspråk som ett familjeinternt ansvar (Utdrag 15). Genom konstruk-
tionen av Reza som ett svenskt framtidsprojekt framträder den berättade och 
berättande Rahim som en förälder som vet vad som krävs för att lyckas i det 
svenska utbildningssystemet och på den svenska arbetsmarknaden. Språket 
ges betydelse som vägen till framgång eller misslyckande för Reza.  

Rahims berättande kretsar hela tiden kring Reza, men utan att han fram-
träder som en person med egna intressen och behov. Däremot framträder 
Rana stundvis som en person med egna intressen och preferenser som kon-
strueras som avvikande från Rahims egna.  
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Intervjusamtalet kom att kretsa kring orsakerna till Rahims emigration till 
Sverige och kring boendesegregationen i Uppsala, varefter jag för det Rahim 
tidigare berättat om deras ”tradition” med familjeintern barnomsorg (Utdrag 
9) på tal.

Utopi, realism och en förskola för alltför många 
Det Rahim tidigare berättade om att han och Rana tillhör och föredrar en 
”tradition” i vilken det är vanligt att äldre släktingar tar hand om barnbarnen 
(Utdrag 9) och den betydelse han senare tillskrev förskolans betydelse för 
språksocialisation och integration (Utdrag 10-13) skulle ha kunnat berättas 
av två olika föräldrar. Men detta perspektiv på livsberättelser som socialt 
situerade identitetsframföranden möjliggör en förståelse av föräldraskap som 
överskrider den moderna identitetens stabilitet och koherens. Istället blir den 
erfarande och meningsskapande människan synlig genom det mångfacette-
rade. Rahim blir inte reducerad till att representera en grupp invandrarföräld-
rar utan görs synlig utifrån det han har att berätta. Berättelser som ibland gör 
hans emigration till Sverige från Iran relevant för hans relationer till barnin-
stitutioner och ibland inte. 

Vårt samtal har vid denna tidpunkt avstannat något och jag för åter tradi-
tions-berättelsen på tal genom att återknyta till Rahims besvikelse över den 
alltför mångspråkiga barngruppen i Noshörningens förskola.  

Utdrag 19
[Borttaget: samtal om varför Rahim kom till Sverige och om boendesegrega-
tion] 

Marie: om det hade varit bättre på förskolan … hade du då föredra-
git att han var där i stället för hos din mamma till exempel … 
eller tycker du … principiellt att barn ska uppfostras i famil-
jen … [R: det verk- eh] svår fråga jag vet 

Rahim:  ja - nej det är inte en svår fråga - det verkar lite gammalmo-
dig [M: nej] jag vill gärna 

Marie:  man jag [R: mm] liksom jag vill bara fånga hur du tänker [R: 
precis] det är inget rätt inget fel … 

Rahim:  båda delarna för min - för min del [M: mm] är - vad är det - 
rätt och korrekt … att barnet skulle vara hemma hos eh mina 
föräldrar [M: mm] … det skulle vara helt okej för - för mig 
[M: mm] därför att … jag hade den traditionen och den upp-
fostran som jag har fått själv [M: jo precis] och - vad är det – 
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ge - ge vidare till mitt barn [M: mm] … vilket är bara etiup - 
atopi eller vad kan man säga … [M: utopi] utopi [M: mm] det 
… det är bara fantasi [M: är det] just nu har jag inte sånt 
valmjölighet [M: nej] exakt [M: nej men-] det enda möjlighe-
ten som jag har det är bara dagis [M: mm] och när jag ska 
välja dagis … då måste jag vara lite realistisk … att … ha 
bara ett valmöjlighet … för min del [M: mm] 

Min fråga om Rahims ”principiellt” föredrar den ena eller andra formen 
av barnomsorg ställs i relation till en hypotetisk situation där hans föräldrar 
bor i Uppsala och där situationen på Noshörningens förskola är en annan än 
Rahim beskrivit den som. Utifrån ett perspektiv på livsberättelser som socia-
la handlingar och identitetsframförande är denna typ av frågor problematiska 
i och med att de förutsätter att intervjupersoner ”bär” eller ”har” uppfatt-
ningar om barnomsorg som kan studeras utan hänsyn till det sammanhang 
där de tar form (jfr. Kapitel 3).  

Jag beskriver min egen fråga som ”svår” vilket Rahim inte håller med om. 
Istället pekar han på att han riskerar att framstå som ”gammalmodig”, ett 
identitetsframförande av vilja att framstå som motsatsen det vill säga modern 
och nytänkande. Efter att jag försäkrar att jag inte tänker döma honom börjar 
han berätta om hur han är formad av sin egen uppväxt och samtidigt är 
tvungen att anpassa sig efter rådande omständigheter. Detta reflekterande 
över olika sidor, där den ena sidan av Rahim vill föra traditioner ”vidare”
till Reza och den andra är medveten om det omöjliga i detta, kan ses som ett 
exempel på ett reflexivt föräldraskap (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997) som 
möjliggör samexistensen av olika barnomsorgspreferenser.  

Samtidigt som han gör den egna uppväxten och de traditioner han har 
med sig därifrån till något han skulle vilja ge vidare till Reza så beskriver 
han denna vilja som ”utopisk”, en ”fantasi” som inte existerar som en egent-
lig ”valmöjlighet” för honom och säger att han måste vara ”lite realistisk”

Denna berättelse om utopi och realism kan ses som en berättelse om Ra-
hims resa från Iran till Sverige. En resa som inte inneburit att han lämnat sitt 
tidigare liv bakom sig utan att han använder det för att skapa mening och 
ordning i sitt och Rezas nuvarande och framtida liv i Sverige. Andra livsbe-
rättelsestudier av resenärer från Kenya till Sverige (Kemuma, 2000, 2004) 
och från en liten landsort till en storstad (Pérez Prieto, 2000) pekar på att 
identitetskonstruktioner av både grupptillhörighet respektive särskiljande 
individualitet tog form i syfte att ge mening till förflutna, nutida och framtida 
händelser.

Rahim lämnar den traditionsförankrade fantasin om ett annat liv för att 
återuppta berättelsen om sin besvikelse över Noshörningens förskola.  
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Utdrag 20
Rahim: i den här situationen det är bara dagis … och dagis … vill jag 

gärna - vad är det - ha … vissa … moment eller vissa - vad är 
det … fördelar som … g- gynnar mitt barn och hans utveck-
ling [M: mm] … och när jag ser att mitt barn … kommer hem
från dagis och får sådana - vad är det - uppfostran eller sådana 
… lärdomar [M: mm] … fastän det … kanske inte felet hos 
personalen … själva miljön på dagis gör att barnet lär sig 
sånt

Marie:  mm … ja det är inte roligt faktiskt [M: nej] … det är inte det 

Han konstruerar förskolan som sin enda ”valmöjlighet” i ”den här situa-
tionen” och pekar liksom på vikten av att Rezas förskolevistelse ”gynnar”
hans ”utveckling”, vilket den inte gör. Skuggbilden av ”den här situatio-
nen”, liksom i hans tidigare referens till Rezas framtid i ”det här samhället” 
(Utdrag 12), visar en annan situation och ett annat samhälle som inte längre 
finns tillgängligt för vare sig Reza eller Rahim.  

Liksom under början av vårt samtal om förskolan (Utdrag 10) berättar han 
om att Reza kommer hem med ”lärdomar” som allt annat än gynnar hans 
utveckling. Och återigen konstrueras förskolepersonalen som oskyldiga till 
och ”miljön” som orsakande Rezas dåliga ”uppfostran”.  

Den aspekt på barns utveckling som fokuseras i berättelserna om Rahim 
och Reza är språk- och kultursocialisation, aspekter som studier av föräldrar 
som är födda och uppvuxna i Sverige och deras relationer till barnomsorg 
inte belyst på samma sätt (jfr. Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Elvin-
Nowak, 1999; Gars, 2002) med några undantag (se t. ex. Ehn, 1986). Mark-
ström (2005) lyfter upp ett exempel med en förälder med utomeuropeiskt 
ursprung som pekat på att hennes son Fares får möjlighet att lära sig bättre 
svenska på förskolan och att äta med kniv och gaffel (s. 181). Annars är det 
svenska, vilket också kan förstås i termer av etnicitet och kultur, den förgivet 
tagna referensramen och utgångspunkten. Detta kan delvis ha sin förklaring i 
den institutionsfokusering som karaktäriserar denna forskning (se Kapitel 2). 
Genom Rahims berättande blir svenskhet kultur på ett sätt som inte blir syn-
liggjort i studier som fokuserar på svenskfödda föräldrars möten med barnin-
stitutioner.

Efter att jag bekräftar att det ”faktiskt” inte är ”roligt” att barn lär sig då-
ligt uppförande på förskolan, vilket kan ses som en antydan om att jag haft 
liknande erfarenheter, ger Rahim för första gången ett konkret exempel på 
hur detta kan yttra sig.    

Utdrag 21
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Rahim:  exempelvis eh … mitt barn kan inte - vad är det - engelska 
men när han kommer och säger att - ursäkta mig [M: mm] 
fuck you pappa [M: (skrattar)] jag blir helt förvånad [M: ja] 
varken min - varken jag eller … min tjej … har sagt sånt 
hemma [M: mm] eller … runt omkring oss har sagt sånt … 
det enda som jag misstänker att det är … på dagis [M: mm] 
… och jag skyller inte det här på … personalen … miljön [M: 
mm] … när det blir - vad är det - åttio procent – vad är det - 
utlänningar … med olika bakgrund … det kan hända vad som 
helst

Reza ges röst för första gången under vårt intervjusamtal. Det han säger, 
”fuck you pappa” får exemplifiera konsekvenserna av den problematiska 
”miljön” på förskolan. Mitt skratt plockas inte upp av Rahim som istället 
betonar hur ”förvånad” han blir över Rezas beteende. Rahim och Rana och 
andra vuxna i familjens närmiljö konstrueras som vuxna vilka aldrig skulle 
använda liknande uttryck. Rahim ”misstänker” förskolan och befriar återigen 
personalen från allt ansvar. Det är den språkmiljö som ”åttio procent” ”ut-
länningar” med ”olika bakgrund” skapar som gör att ”vad som helst” kan 
hända.

Rahim framträder som en förälder som lägger stor vikt vid det egna bar-
nets uppförande och språkbruk (jfr. Ehn, 1986). Svordomar beskrivs av Ra-
him som ”oacceptabelt” (Utdrag 10) som något som gör Rahim helt ”förvå-
nad”. Som motbild framträder ett väluppfostrat barn med gott uppförande 
som inte svär. Rahim framträder som en förälder vars förlust av auktoritet 
och kontroll över Rezas uppfostran återspeglas i hans dåliga uppförande. 
Detta identitetsframförande kan tillsammans med konstruktionen av Rezas 
dåliga uppförande förstås i relation till en negativ diskurs om förskolebarn 
som högljudda, oroliga och bråkiga, vilken nyanserar en diskurs om försko-
lebarn eller ”dagisbarn” som utåtriktade, öppna och aktiva (jfr. Dencik, 
1987; Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Gars, 2002; Markström, 2005).  
Persson (1994) lyfter till exempel fram en intervju med en förälder, Ingrid, 
som pekar på att barn på daghemmet skaffar sig ”beteendemönster som hon 
måste rätta till därhemma” (s. 245).   

Språkets betydelse löper som en röd tråd genom alla berättelser om Ra-
hims erfarenheter av och förväntningar på förskola och skola, men ges här en 
nutidsförankrad betydelse i relation till situationen på Noshörningens försko-
la. Hans berättande om språkets betydelse för Rezas integration i det svenska 
samhället och därmed för hans framtidsutsikter är intressant sett i relation till 
de beskrivningar av det svenska samhället som framträder. I berättelserna 
om Rahims erfarenheter av och förväntningar på barnomsorg och skola finns 
det ett svenskt samhälle där hans son kan skapa sig ett liv om han får möjlig-
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het att lära sig prata svenska. En möjlighet som inte tillhandahålls på 
Noshörningens förskola vilken konstrueras som en förskola för alltför 
många, en konstruktion som problematiserar och nyanserar en politisk 
diskurs om en förskola för alla barn (se t. ex. Hammarlund, 1998; Pérez Prie-
to, et al., 2002).

Jag frågar när han ”upptäckte” det problematiska med miljön på Noshör-
ningen och Rahim berättar att de tidigare sökt platser på en annan förskola.  

Utdrag 22
Marie: mm … men det här är nånting du upptäckte efter att han hade 

börjat [R: jamensan] … för att man vet ju inte förrän [R: nej] 
dom har börjat [R: exakt] det är ju efteråt [R: exakt] och ni 
har aldrig - ni tänkte inte på att byta förut heller utan ni … 
byta förskola för honom [R: nej] nej … utan han får gå där 
han

Rahim:  exakt … det var en … kompis till oss som sa att det finns en 
skolan eller förskolan … här på Skördetorget … [M: ja
Vingens Monte-] ja vad heter den här [M: ssori nej] 
Montessori [M: ja mm] … att det … det är lite annorlunda
där och det är si och sånt [M: mm] … vi försökte där men det 
var väldigt lång kö [M: mm] … och det var inte plats [M: nej] 
… och vi var redo att - vad är det … ta barnet varenda mor-
gon dit och hämta honom … [M: mm] för att barnet ska - vad 
är det … på nån dagis som … är bra för hans utveckling  

Här framträder Rahim och Rana som tillhörande ett socialt nätverk av 
föräldrar med förskolekunskap. Rahims och Ranas ”kompis” berättade för 
dem om Vingens Montessoriförskola, vilken konstrueras som ”lite annor-
lunda” än Noshörningen. Vad detta annorlundaskap består i framgår inte av 
berättelsen. Deras planer på att byta förskola beskrivs i termer av att de var 
”redo” att lämna och hämta Reza på denna förskola som ligger i ett angrän-
sande bostadsområde. Kön som var ”väldigt lång” omintetgjorde deras för-
hoppningar om att kunna placera Reza i en förskolemiljö som skulle ha varit 
”bra för hans utveckling”.  

Miljön på Noshörningens förskola beskrivs som problematisk nog för att 
engagera Rahim och Rana i att överväga ett byte till Vingens Montessoriför-
skola. Denna berättelse pekar på att Vingens Montessoriförskola kunde er-
bjuda en bättre miljö och därmed skulle vara bättre för Rezas ”utveckling”. 
Om det som var ”annorlunda” och därmed bättre på Vingen handlade om 
att det var en språkmässigt mindre heterogen barngrupp framgår inte av be-
rättelsen. Betoningen av att de var ”redo” att hämta och lämna Reza på en 
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förskola som låg längre bort än Noshörningen kan jämföras med Rahims 
tidigare berättelse om hur de uteslöt andra förskolealternativ än Noshörning-
en på grund av att de låg för långt bort (Utdrag 5). 

Vårt samtal, och med det även berättelsen, om bristerna med miljön i 
Noshörningens förskola går mot sitt slut. Rahims berättande tar mindre ut-
rymme och han svarar kortfattat på min fråga om hur gammal Reza var när 
Vingens Montessoriförskola kom på tal.  

Utdrag 23
Marie:  mm … men det fanns inga platser [R: nej] … hur gammal var 

pojken då när ni var dit och tittade då … 
Rahim:  det var vid tre års gammal 
Marie:  han hade gått ett och ett halvt år [R: mm] kanske [R: exakt] 

mm och då hade ni börjat märka att det inte var bra [R: ex-
akt] … ja det där är jobbigt när man känner att det inte fun-
gerar för det är så viktigt ändå om lämnar bort det bästa man 
har till nån [R: mm] till andra människor [R: exakt] då vill 
man att det ska fungera … [R: ja ja] ja … … 

Rahim:  men som jag berättade - det blir inte alltid som man har tänkt
[M: nej nej] mm 

Marie:  det ska gudarna veta det blir inte aldrig - alltid som man har  
tänkt sig inte … 

Rahim:  men alla föräldrar … vill ha det bästa för sitt barn - eller hur 
Marie:  jo - jo man vill ju det [R: mm]  

Jag sammanfattar det Rahim berättat och uttrycker en förstående sympati 
för hans och Ranas besvikelse över Noshörningen både då och nu. Jag kon-
struerar barnomsorg som en prövning för föräldrar i allmänhet som måste 
”lämna bort” barnen, ”det bästa man har”, till ”andra människor”. En pröv-
ning som förvärras om barnomsorgen inte ”fungerar”. Här använder jag mig 
av en diskurs om barns bästa som ligger i linje med Rahims tidigare identi-
tetsframträdande som en förälder som förlorat kontroll över sitt barns upp-
fostran i och med förskolestarten (Utdrag 10, 11, 20 och 21). Rahim sam-
manfattar sitt berättande genom att peka på att det inte alltid blir som man 
har ”tänkt” men att alla föräldrar vill sina barns ”bästa”. Berättelserna om 
Rahims erfarenheter av barnomsorg och om hans förväntningar inför Rezas 
skolstart och vuxenliv avslutas genom dessa allmänt formulerade identitets-
framföranden i termer av barncentrerat föräldraskap.  
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Sammanfattning
De berättelser som tog form under vårt intervjusamtal handlar om Rahims 
möten med barnavårdscentral och förskola samt om hans förväntningar på 
Rezas skolstart. Berättandet pendlar mellan några få dåtidsförankrade be-
skrivningar av hur Rahim och Rana som förstabarnsföräldrar inte visste att 
de hade rätt till barnomsorg och desto fler nutidsförankrade reflektioner 
kring Rezas behov av att lära sig svenska för att klara framtida studier och 
arbete i Sverige.

Reza konstrueras som ett barn vars nödvändiga språkutveckling förhind-
ras av den mångspråkiga barngruppen på Noshörningens förskola där han lär 
sig fula ord och som en framtida vuxen som kanske ska studera på universi-
tet. Andra barn framträder indirekt i berättelserna som representerande olika 
språkgrupper eller nationaliteter på förskolan.

Rahim och Rana konstrueras som arbetande och studerande småbarnsför-
äldrar som inte informerats om sin rätt till barnomsorg, vilket omöjliggjorde 
Rahims studier. De konstrueras som hjälpta till rätta av barnavårdscentralens 
personal och som rekommenderade att ordna en förskoleplats till Reza för att 
han inte skulle utsättas för deras relationsproblem. De framträder också tid-
vis som antagonister i relation till varandra i frågor gällande modersmålsun-
dervisning och en framtid i Sverige. Rahim konstrueras som sliten mellan en 
utopisk traditionsbundenhet och en realistisk utvecklingsoptimism. Identi-
tetskonstruktioner som framträder i relation till hans besvikelse över miljön 
på Noshörningens förskola och till Rezas behov av kunskaper i svenska inför 
en framtid i Sverige. Förskolepersonalen figurerar som välvilliga bifigurer 
som är ivriga att lära barnen svenskhet men som hindras i detta arbete av den 
mångspråkiga miljön.   

I termer av föräldraidentiteter är det berättelser om besvikelse, förlust av 
kontroll och auktoritet samt om utbildningsoptimism och förhoppningar 
inför framtiden.  

Noshörningens förskola konstrueras stick i stäv mot diskursen om en för-
skola för alla som en förskola för alltför många. Barnavårdscentralen och 
dess personal konstrueras som stödjande och hjälpsam för, om sina rättighe-
ter, oinformerade förstabarnsföräldrar. Skolan ges betydelse som vägen mot 
den nödvändiga språksocialisation som inte är möjlig med de förhållanden 
som råder på Noshörningens förskola.  
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11. Föräldraidentitet och institutionaliserad 
barndom

Know that many personal troubles cannot be solved as troubles, but must be 
understood in terms of public issues – and in terms of the problems of his-
torymaking. Know that the human meaning of public issues must be revealed 
by relating them to personal troubles – and to the problems of the individual 
life. Know that the problems of social science, when adequately formulated, 
must include both troubles and issues, both biography and history, and the 
range of their intricate relations. (Mills, 1959, s. 226) 

Detta citat från Mills (1959) bok ”The Sociological Imagination” ska för-
stås som en vägvisare för de diskussioner som förs i detta avslutande kapitel. 
De föräldraidentiteter som lyfts fram i analyserna av berättelser om möten 
med barnomsorg och andra barninstitutioner kan med Mills ord ses som 
uttryck för personliga problem och dilemman som kan bidra med en ökad 
förståelse för relationer mellan föräldrar och barninstitutioner som samhälle-
liga fenomen.  

Föräldraidentiteter i termer av tillfredsställelse och missnöje med, skuld 
och oro över, besvikelse och förväntan på barns tillvaro i familjedaghem, 
förskolor och skolor samt förtroende och tacksamhet över att det egna barnet 
tagits väl om hand av barnomsorgs- och skolpersonal har lyfts fram i föregå-
ende kapitel, vid sidan av uttryck för frustration över regleringar av barnom-
sorgsplatser och barnomsorgspersonalens arbetsvillkor samt missnöje över 
och tillfredsställelse med olika personalkategorier och barnomsorgs- och 
skolverksamheter. Alla dessa uttryck för föräldraidentiteter har tagit form i 
relation till konstruktioner av barninstitutioner som bra eller dåliga, av dag-
barnvårdare, förskolepersonal, distriktssköterskor, kommuntjänstemän och 
lärare som ifrågasättande, stödjande, kunniga, engagerade, oengagerade eller 
hjälplösa, av de egna barnen som ambitiösa, inbundna, annorlunda, glada, 
utåtriktade och ouppfostrade samt av andra barn som elaka, omhändertagan-
de, våldsamma, lugna och mångspråkiga.  

Dessa föräldraidentiteter och konstruktioner har tagit form och givits me-
ning genom nutids- och ibland framtidsförankrat berättande samt i dåtidsför-
ankrade berättelser. Den berättande Jenny framträder som skuldtyngd över 
att hon, den berättade Jenny, inte tog Jennifer och Jens från Noaks förskola 
tidigare. Rahim framträder som en förälder som är orolig över sin son Rezas 
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framtid i Sverige då han inte lär sig svenska på Noshörningens förskola på 
grund av den mångspråkighet som råder bland barnen som går där.  

Dessa identitetskonstruktioner ska inte användas för att kategorisera Jen-
ny och Rahim som särskilda sorters föräldrar och därmed individualisera en 
förståelse av relationer mellan föräldrar och barninstitutioner (jfr. Gillies, 
2005). Inom ramen för ett och samma intervjusamtal skapas olika och ibland 
sinsemellan motstridiga uttryck för föräldraidentiteter. Jenny framträder 
också som en förälder som gjorde sitt bästa med hänsyn till de då rådande 
omständigheterna och Rahim framträder som en förälder med tilltro till for-
mell utbildning som en väg till en god framtid i Sverige för hans son Reza. 
Fokus i detta kapitel ligger inte på de enskilda föräldrarna utan på de olika 
uttryck för föräldraidentiteter som tagit form genom analyserna i föregående 
kapitel.

Uttryck för föräldraidentiteter genom berättande och i berättelse handlar 
om och tar form i relation till vad som ramas in som personliga erfarenheter, 
vilka kan bidra med kunskap om offentligt debatterade och vetenskapligt 
studerade frågor om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner. Genom 
att lyfta (eller sänka) olika sätt att berätta om och skapa mening med möten 
mellan föräldrar och barninstitutioner från de personliga problemens till de 
offentliga och samhällsvetenskapliga frågornas nivå kan nya versioner av 
gamla berättelser om institutionaliseringen av barndomen berättas (se Kapi-
tel 2).

De uttryck för föräldraidentiteter som synliggjorts och diskuterats i före-
gående kapitel kan med denna utgångspunkt inte förstås separerade från de 
livsberättelser genom vilka de tagit form och givits mening. Däremot kan 
dessa föräldraidentiteter separeras från de föräldrar vars erfarenheter av att 
möta barnomsorg och andra barninstitutioner utgjorde fokus för intervjusam-
talen genom vilka berättelserna tog form. Jag har valt att kategorisera ut-
trycken för föräldraidentiteter på ett sätt som möjliggör en analys i relation 
till diskurser om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner som fram-
träder i forskning inom olika områden (se Kapitel 2).  

Den första delen av kapitlet ägnas åt uttryck för föräldraidentiteter som 
tagit form i relation till konstruktioner av barninstitutioner, olika personalka-
tegorier, andra föräldrar samt barn och barndom. Den senare delen av kapit-
let ägnas åt en diskussion kring hur livsberättelser och olika uttryck för för-
äldraidentiteter kan bidra med kunskap om hur sociala strukturer skapar oli-
ka villkor och förutsättningar för relationer mellan föräldrar och barninstitu-
tioner. Avslutningsvis diskuteras livsberättelser som skapade mellan 
erfarenheter och diskurser.  
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Mer än okunnig amatör, jämlik samarbetspartner 
och informerad konsument
Många föräldraidentiteter tog form i berättelser om relationer till barnom-
sorgs-, skolpersonal, barnavårdscentralpersonal och kommuntjänstemän. 
Berättelser om problem och konflikter dominerar över berättelser om gott 
samarbete, ömsesidigt förtroende och stöd, något som också är ett återkom-
mande mönster i annan forskning om relationer mellan föräldrar och olika 
barninstitutioner (se t. ex. Baruch, 1981; Vincent, 1993, 1996; Todd & Hig-
gins, 1998; Zetterqvist Nelson, 1999; Åkerström, 2004; Roll Bennet, 2006). 
Ett mönster som delvis kan förklaras som ett resultat av forskningsfrågor och 
angreppssätt.50

Analyserna i de föregående sex kapitlen synliggör en stor variation av ut-
tryck för föräldraidentiteter både mellan och inom de berättelser om problem 
och konflikter med barnomsorgs och skolpersonal som tog form under de 
sex intervjusamtalen, som till exempel konstruktionerna av Bodil först som 
förskolenovis i relation till valet av Vildblommans förskola och sedan som 
informerad förskolekonsument i berättelserna om flykten från densamma. 
Konstruktionerna av Jenny som underordnad och kränkt på mötet med före-
ståndaren och sedan som illa behandlad av och besviken på personalen på 
Noaks förskola som inte avhjälpte Jennifers utanförskap. Konstruktionerna 
av Katarina som kritiker av förskolepersonalens könssegregerande arbetsme-
toder på Näckrosens förskola och som ovillig att framstå som en besvärlig 
mamma inför förskolepersonalen. Konstruktionerna av Monika som frustre-
rad över dagbarnvårdarnas nya arbetstidssystem och som stöd för den unga 
oerfarna läraren som inte klarade av Marias klass i Blåbärets skola samt kon-
struktionen av Rahim som missnöjd över att inte ha informerats om sin rätt 
till barnomsorg och som besviken på den mångspråkiga miljön på Noshör-
ningens förskola.  

Andra föräldraidentiteter tog form i berättelser om barnomsorgs- och 
skolpersonal som välvilliga, trygga och suveräna med barnen, som till ex-
empel konstruktionen av Lena som uppskattande av och förtroendefull inför 
dagbarnvårdarens omhändertagande av Lisa och inför det sätt på vilket per-
sonalen på Nötskrikan hanterade problemet med mobbing. Konstruktionen 
av Rahim som tacksam mottagare av hjälp och råd från distriktssköterskan 
på barnavårdcentralen och som en förälder med tilltro till att personalen på 
Noshörningens förskola gör sitt bästa utifrån rådande förutsättningar. Kon-
struktionen av Monika som uppskattande dagbarnvårdarnas arbete med bar-

50 Relationer mellan familj, föräldrar och stat, skola och barnomsorg har ofta studerats med 
utgångspunkt i ett antagande om att det finns inbyggda motsättningar mellan enskilda famil-
jers och föräldrars intressen och värden och statsapparatens funktion som byggare och bevara-
re av en ordnad gemenskap. Detta antagande om grundläggande motsättningar bäddar för 
syften och frågeställningar som reproducerar detta antagande, liksom delvis denna avhand-
ling, och som därmed också riktar forskares blickar mot problem och dilemman.  
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nen, av Bodil som tillfreds och nöjd med personalens arbete med barnen på 
Vindens förskola och av Katarina som saknande personalen på Näckens 
förskola som tyckte om Karl och, till skillnad från personalen på Näckrosen, 
visste hur man skulle hantera honom.  

Dessa föräldraidentiteter och de berättelser inom vilka de tagit form aktu-
aliserar relationer mellan föräldrar och barninstitutioner och olika personal-
kategorier på olika sätt. Och det är olikheterna och inte det gemensamma 
som ligger till grund för de diskussioner som följer om hur dessa kan förstås 
i relation till diskurser om dessa relationer som framträder som utgångspunk-
ter för eller resultat av annan forskning (se Kapitel 2). Diskurser om föräld-
rar som okunniga amatörer, jämlika samarbetspartners och informerade kon-
sumenter i institutionsfokuserad forskning osynliggör de dekonstruktioner av 
förskole- och skolpersonals expertstatus och därmed auktoritet som kommit 
till uttryck genom de berättelser som analyserats i föregående kapitel och i 
annan forskning (se t. ex. Lareau, 1993; Todd & Higgins, 1998).   

Dessa dekonstruktioner kan förstås på olika sätt i relation till olika uttryck 
för föräldraidentiteter. Konstruktionen av den berättade Monika som med-
kännande med, orolig för, engagerad, intervenerande och problemlösande i 
relation till den stackars unga oerfarna läraren på Blåbärsskolan vänder upp 
och ner på den expert-amatör-relation som reproduceras i forskning om rela-
tioner mellan förskole-/skolpersonal och föräldrar. Här är det Monika som 
får höra av sin dotter Maria att läraren gråtit i skolan. Hon tar kontakt med 
läraren och beskriver sin egen och andra föräldrars stödjande insatser som 
det som hindrade läraren från att gå under. 

Diskursen om föräldrar som jämlika samarbetspartners som har, som tidi-
gare nämnts, kritiserats för att dölja de ojämlika maktrelationer som följer av 
att personal på förskola och skola har ett inbyggt övertag i relationer med 
föräldrar genom sin position som professionella institutionsrepresentanter (se 
Kapitel 2).

Det är framförallt konstruktionen av den berättade Lena som förtroende-
full inför och tacksam över dagbarnvårdarens och förskolepersonals hjälp 
med inskolningar och lösning av mobbingproblem som ligger i linje med en 
diskurs om föräldrar som samarbetspartners. Samarbetet, så som det tog 
form i dessa berättelser, utgörs av att barnomsorgspersonalen hjälpte Lena 
med att lösa problem. Den berättade Lena konstrueras som bredvidstående 
betraktare av det hela och inte som involverad i problemlösningen på något 
konkret sätt. Vincent och Tomlinson (1997) har problematiserat denna sam-
arbetsdiskurs genom att peka på att samarbete oftast sker på barninstitutio-
nernas villkor, vilket bekräftas av berättelserna om Lenas erfarenheter. Be-
rättelsen om hur Monika ryckte in och hjälpte den stackars unga oerfarna 
läraren i Marias klass att hålla ordning på barnen visar en annan bild av ett 
samarbete som sker på initiativ av föräldrar. Diskursen om föräldrar och 
förskole- och skolpersonal som jämlika samarbetsparters kan beskrivas som 
konsensusideologiskt i och med att samarbete ofta beskrivs som något efter-
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strävansvärt och gott i sig. Dessa uttryck för föräldraidentiteter i termer av 
bredvidstående betraktande och problemlösande hjälpare är bara två målande 
exempel på hur samarbete kan gå till som får denna diskurs att framstå som 
problematisk.     

I berättelsen om Katarinas förskolebyte som skolvalsstrategi och i berät-
telserna om Bodils sökande efter en bättre förskola än Vildblomman fram-
träder en diskurs om föräldrar som informerade konsumenter. En diskurs 
som däremot är osynlig i berättelsen om när Jennys barn fick platser på No-
aks förskola efter att dagbarnvårdaren sagts upp av kommunen och i berät-
telsen om när Rahim och Rana blev informerade om sina rättigheter till 
barnomsorg av vänner och av distriktssköterskan på barnavårdscentralen. 
Diskursen om föräldrar som informerade konsumenter fokuserar på föräld-
rars val av barnomsorg och skola och reducerar därmed relationer mellan 
föräldrar och olika barninstitutioner till att handla om föräldrars val mellan 
olika alternativ, vilka inte säger något om relationer mellan föräldrar och 
barnomsorg och skola när barnen väl trätt in i en verksamhet (jfr. Lareau, 
1993; Vincent, 1996; Vincent & Tomlinson, 1997).    

Dessa diskurser om föräldrar som amatörer, samarbetspartners och kon-
sumenter har kritiserats av forskare som pekat på det problematiska med att 
beskriva föräldrar som en socialt homogen grupp med liknande förutsätt-
ningar för och därmed möjligheter att relatera till barninstitutioner och dess 
personal. De pekar därmed på vikten av att förstå föräldrars relationer till 
bland annat barnomsorg och skola som klass-, etnicitets- och könsstrukture-
rade.

Livsberättelseansatsen som praktiseras i detta avhandlingsarbete möjlig-
gör förståelser av uttryck för föräldraidentiteter som utmanar diskurser om 
och därmed vedertagna antaganden om, förståelser av och innebörder i rela-
tioner mellan föräldrar och barninstitutioner. Diskurser om relationer mellan 
föräldrar, barninstitutioner och dess personal som amatörer-experter, samar-
betspartners och konsumenter-producenter bidrar både till en kollektivisering 
och homogenisering av föräldrar som befolkningsgrupp och social kategori. 
Men de bidrar också till en individualisering av dessa relationer i och med att 
det är den enskilda förälderns kunskap om, relation till och uppfostran av det 
egna barnet som antas ligga i fokus för interaktionen med personal inom 
olika barninstitutioner (jfr. Edwards & Alldred, 2000; Gillies, 2005). En 
fokus som blir särskilt synbart i studier som fokuserat på institutionaliserade 
samtal i förskola och skola (se t. ex. Gars, 2002; Markström, 2005; Hofven-
dahl, 2006). Dessa inom forskning, utbildning och media tongivande kon-
struktionerna både reproduceras och utmanas av de uttryck för föräldraiden-
titeter som diskuterats i föregående kapitel.  

I det följande diskuterar jag hur olika uttryck för föräldraidentiteter kan 
bidra med en förståelse av relationer mellan föräldrar och olika barninstitu-
tioner och personalkategorier som skiftande och variationsrika och samtidigt 
socialt strukturerade och villkorade, utan att reducera dem till vare sig ab-
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strakta diskurser eller personliga erfarenheter. Istället är det i mellanrummet 
mellan livsberättelser om erfarenheter och de stora berättelserna om socialt 
strukturerat samhällsliv som nya perspektiv och förståelser kan ta form (jfr. 
Mills, 1959).   

Intervention och underordning – arbetstider och sociala nätverk 
Konstruktioner av föräldrar som problemlösare och stöd i utsatta och hjälp-
lösa lärares arbete med barnen, som tog form i berättelsen om Monikas erfa-
renheter av problemen i Marias klass, faller utanför ramarna för de diskurser 
jag valt att lyfta fram i diskussionen ovan. Den bild av relationer mellan 
föräldrar och skola som tar form i berättelsen om Monika och den unga oer-
farna gråtande läraren skulle också kunna ses som ett exempel på hur skill-
nader i social status mellan föräldrar och lärare tar form i dessa relationer 
samt som ett uttryck för hur social klass i termer av bland annat flexibla ar-
betsvillkor kan ha betydelse för relationer mellan föräldrar och skola. En 
analys som utmanar och problematiserar en konstruktion av föräldrar som en 
homogen grupp.  

Det har ofta hävdats att medelklassföräldrar engagerar sig i och därmed 
yttrar sitt missnöje över barninstitutioner som förskolor och skolor i större 
utsträckning än arbetarklassföräldrar (se t. ex. Smith, 1980; Lareau, 1993; 
Ribom, 1993; Gillies, 2005). Lareau (1993) beskriver hur medelklassföräld-
rar till elever i skolan Preston på olika sätt engagerade sig i sina barns skol-
gång på ett annorlunda sätt än de arbetarklassföräldrar vars barn gick i sko-
lan Colton. Medelklassföräldrarna fokuserade oftast på akademiska frågor 
till skillnad från arbetarklassföräldrarna som sällan klagade och då oftast på 
bristande disciplin (jfr. Gillies, 2005). Samtidigt fokuserade även Preston-
föräldrar, liksom Monika, på lärares förmåga att hålla ordning i klasserna.  

Parents’ complaints about Mrs Walters (en lärare, min anm.) centered on the 
noise level in the class and the lack of organization. Allen’s mother called the 
classroom ”chaotic”; other mothers said that the boys were ”running wild” in 
the class. (Lareau, 1993, s. 159-160) 

Detta bör förstås i relation till att man på Preston hade ett frivilligprogram 
för föräldrars hjälpinsatser i skolan, vilket medförde att föräldrars närvaro i 
klassrummen var mer regel än undantag (Lareau, 1993). Den berättade Mo-
nikas närvaro i Marias klassrum beskrivs däremot som tidsbegränsade 
brandkårsutryckningar, genom vilka hon och andra föräldrar hjälpte den 
unga oerfarna läraren att hålla ordning i klassen. Hennes konstruktion av 
sjövilda ungar i Marias klass kan dock utan problem liknas vid Lareaus be-
skrivning av Preston-föräldrars klagomål på bristande ordning.  

Vad som skiljer konstruktionen av den berättade Monika från Lareaus 
(1993) beskrivningar av de skolinvolverade Preston-föräldrarna är att Moni-
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ka inte i huvudsak fokuserar sitt berättade på hur lärarens oförmåga att han-
tera klassen påverkade Marias skolarbete. Hennes berättande är inte fokuse-
rat på Marias möjlighet till akademisk framgång. Hon konstruerar i och för 
sig Maria som en ambitiös flicka som brukade tycka skolan var rolig ända 
tills de fick den unga oerfarna läraren, men fokuserar sitt berättande på sin 
egen och andra föräldrars hjälpinsatser och på lärarens hjälplöshet och ut-
satthet. Berättelsen om problemen i Marias klass anslår en beklagande och 
medlidsam snarare än den klagande och kritiserande ton som går att utläsa ur 
Lareaus analyser.  

Konstruktionen av den berättade Monika i relation till den unga oerfarna 
läraren aktualiserar explicit ålder som en betydelsefull social kategori genom 
att den oerfarna lärarens ungdom, tjugosex år, och oerfarenhet beskrivs som 
orsakande hennes svårigheter med att hålla ordning på barnen i Marias klass. 
Denna bild av läraren tar form utifrån den berättande Monikas sociala posi-
tion som en högutbildad gift tvåbarnsmor i fyrtioårsåldern som har möjlighet 
att bestämma över sina egna arbetstider och i relation till hennes återkom-
mande sätt att beskriva andra lärare och dagbarnvårdare som äldre, mer er-
farna och kraftfulla kvinnor.   

De uttryck för föräldraidentiteter som tar form i berättelsen aktualiserar 
social klass genom det sätt på vilket Monika beskriver sina arbetsvillkor som 
möjliggörande hennes närvaro i skolan, genom de uttryck för kunskap om 
lärares arbetsvillkor och utbildning som tar form i berättelsen samt genom 
det självklara sätt på vilket hon berättar om sin närvaro i skolan. Hon berät-
tar att hon har möjlighet att ta ledigt en dag och jobba in den förlorade tiden 
vid ett annat tillfälle. Betydelsen av föräldrars arbete och arbetsvillkor för 
relationer till barnomsorg framträder också tydligt i konstruktionen av Lena 
som hårt arbetande, bunden av fasta arbetstider och tacksam för dagbarnvår-
darens insatser vid till exempel inskolningen av Lisa på förskolan.  

Konstruktionen av Monika som tillhörande ett kollektiv föräldrar, som 
tillsammans hjälptes åt med att stödja och hjälpa den unga oerfarna läraren 
under läsåret, pekar mot betydelsen av sociala nätverk för föräldrars relatio-
ner till barninstitutioner och personal. I berättelsen om problemen i Marias 
klass konstrueras ett föräldra-vi och ett lärar-hon som kan beskrivas som en 
kollektiviserande konstruktion av skolföräldrar och en individualiserande 
och personifierande konstruktion av lärare vilket vänder ut och in på veder-
tagna diskurser om relationer mellan föräldrar och skola (jfr. Gillies, 2005).     

Ett annat exempel på föräldraidentiteter som kan ses som uttryck för hur 
social klass bidrar till formandet av föräldrars relationer till förskola är kon-
struktionen av den berättade Jenny i berättelsen om mötet hos föreståndaren 
på Noaks förskola. Jenny framträder som utsatt, utpekad, annorlunda och 
socialt underordnad föreståndaren och de andra mammorna som deltog på 
mötet. Underordningen ges innebörd genom det sätt på vilket Jenny beskri-
ver föreståndarens uppmaning till henne och de andra mammorna att berätta 
vad de arbetade med som oviktigt, det vill säga som något som inte hade 
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med förskolan och möten mellan föreståndare och föräldrar att göra. För det 
andra konstrueras den berättade Jenny som underordnad de andra mammor-
na i status genom hänvisningen till att alla utom hon arbetade på Akademis-
ka sjukhuset. Det hela förstärktes genom Jennys beskrivning av förestånda-
rens sätt att bli nervös och skoja om Jennys arbete som lokalvårdare.  

Konstruktionen av den berättade Jenny i berättelsen om mötet hos före-
ståndaren kan ses som ett exempel på hur betydelser av social klass blir syn-
lig genom uttryck för erfarenheter av underordning. Lareau och Horvat 
(1999) skriver om ”moments of inclusion and exclusion” i svarta föräldrars 
möten med lärare och skolsystem i USA och pekar på att ras och klass har 
betydelse för social reproduktion på olika sätt i olika sammanhang. Denna 
sociala exkludering ges innebörder i relation till elevernas möjligheter till 
skolframgång. Deras studie är genomförd utifrån andra teoretiska och meto-
dologiska ansatser än min. De pekar på att de fokuserar på ”the ‘objective’ 
completion” (s. 48), det vill säga det faktiska fullbordandet av social inklu-
dering eller exkludering av barn i utbildningssystemet genom föräldrars ak-
tiverande av kapital, som till exempel att få barnet inskrivet i ett program för 
begåvade barn.

Jag menar dock att de konstruktioner av föräldraidentiteter i termer av 
underordning och utanförskap som tog form i berättelsen om Jennys möte 
med föreståndaren och de andra mammorna kan ses som ett uttryck för soci-
alt situerad exkludering.

Det sätt på vilket Jenny lyfter fram sitt arbete som lokalvårdare som säm-
re eller mindre värt än de andra föräldrarnas arbeten som sjuksköterskor på 
Akademiska sjukhuset kan förstås som ett sätt att göra social status relevant 
för att begripliggöra upplevelser av kränkning, underordning och utanför-
skap i möten med Noaks förskola. Konstruktionen av de andra föräldrarna 
som en homogen grupp mödrar som alla arbetade på Akademiska sjukhuset 
är betydelsefull då den bidrar med en förståelse av hur relationer föräldrar 
emellan kan vara av betydelse för relationer mellan föräldrar och barninstitu-
tioner.

Jennys ifrågasättande av föreståndarens uppmaning till henne och de 
andra mammorna att berätta vad de arbetade med kan dessutom ses som en 
reaktion på att hon förväntat sig att mötet med föreståndaren skulle handla 
om förskolan och om barnen som just hade eller skulle börja där. Förestån-
darens agerande problematiseras i relation till en diskurs om institutionalise-
rade möten mellan föräldrar och förskolepersonal som barn- och verksam-
hetsfokuserad (se t. ex. Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997; McLure & 
Walker, 2000; Gars, 2002; Markström, 2005; Hofvendahl, 2006).  

Studier av relationer mellan föräldrar och barnomsorg/skola tillskriver 
sällan relationer mellan föräldrar betydelse, förutom i termer av enskilda 
föräldrars tillgång eller brist på sociala nätverk (se t. ex. Lareau, 1993; Lare-
au & Horvat, 1999) samt förekomsten av mer formella föräldraorganisatio-
ner (Vincent, 1997; Bager-Charleson, 2003). Det kollektiv av föräldrar som 
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konstrueras som stödjande av läraren i berättelsen om problemen i Monikas 
dotters Marias klass kan, liksom Bodils identitetsframförande som tillhöran-
de ett föräldrakollektiv med kunskap om bra och dåliga förskolor i stadsde-
len Lövdungen, ses som konstruktioner av föräldraidentiteter i vilka andra 
föräldrar spelar en viktig roll. Konstruktionen av den berättade Jennys utan-
förskap och underordning i relation till förskolepersonal och andra föräldrar 
på Noaks förskola kan ges innebörd i relation till bristen på kontakt med 
andra föräldrar på förskolan och i stadsdelen där de var nyinflyttade. Den 
betydelse mötet hos föreståndaren ges i berättelsen kan antas ha skapat ett 
avstånd mellan Jenny och de andra mammorna som inte underlättade för 
henne att knyta kontakter med andra föräldrar senare heller. Dessa uttryck 
för föräldraidentiteter pekar på hur social ojämlikhet kan skapas i möten 
mellan föräldrar och barnomsorgspersonal genom ett av personalen explicit 
aktualiserande av föräldrars olika sysselsättningar och därmed deras sociala 
status i relation till både barnomsorgspersonal men också till varandra.  

Andra föräldrars betydelse för relationer mellan föräldrar och barnomsorg
framträder också i konstruktionen av den berättade Katarina som ensamt 
kritisk till könssegregerande arbetsmetoder på föräldramötet på Näckrosens 
förskola (jfr. Markström, 2005) samt genom konstruktionen av den berättade 
Rahims vänner som informerande honom och Rana om deras rättigheter till 
barnomsorg.  

Arbetsvillkor och kontakter med andra föräldrar har här diskuterats som 
betydelsefulla för relationer mellan föräldrar och barnomsorg/skola med 
utgångspunkt i de uttryck för föräldraidentiteter som framträtt i föregående 
kapitel. Diskurser om föräldrar som en homogen grupp okunniga amatörer, 
samarbetspartners eller informerade konsumenter i relation till barninstitu-
tioner och dess personal osynliggör den komplexitet som framträder genom 
livsberättelser och uttryck för föräldraidentiteter. De skeenden som framträ-
der genom livsberättelser bidrar till en förståelse av föräldrar som socialt 
privilegierade eller underordnade i relation till barninstitutioner som är situe-
rade i specifika sammanhang.

Moderskap, arbete och barnomsorg 
– självklarheter under olika förutsättningar 
Diskussionen ovan aktualiserar också relationer mellan föräldrar och barnin-
stitutioner som könsstrukturerade på olika sätt. För det första är det flest 
kvinnor som deltagit i intervjustudien som helhet. Ett mönster som bryts i 
intervjusamtalen med föräldrar med utomnordiskt ursprung (se Kapitel 4). 
För det andra framgår det av berättelserna som lyfts fram i kapitel fem till tio 
att relationer till barninstitutioner oftast handhas av kvinnor, även i tvåför-
sörjarfamiljer. I berättelsen om Bodils sökande efter en ny förskola till bar-
nen aktualiserades jämställdhet genom min fråga om hon eller Bengt varit 
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mest engagerad i detta sökande. Bodils identitetsframförande som levandes i 
ett förhållande som karaktäriseras av en jämställdhet baserad på lika stort 
känslomässigt engagemang i flykten från Vildblommans förskola kan ses 
som ett sätt att hantera den starka diskursen om betydelsen av jämställdhet i 
relationer mellan kvinnor och män i barnfamiljer (jfr. Bäck-Wiklund & 
Bergsten, 1997).  

Också i berättelserna om Jennys och Monikas erfarenheter av barnomsorg 
och skola lyser deras partners med sin frånvaro även om de stundvis fram-
träder, och då framförallt genom Monikas berättande utifrån ett familje-vi. I 
och med att familjelivet inte ligger i fokus för denna avhandling så är det 
intressant att lyfta fram som skapandes villkor för föräldrars relationer till 
barninstitutioner. Det har visat sig att det är mödrarnas och inte fädernas 
arbetsvillkor, vilka kan se mycket annorlunda ut för låg- och högutbildade 
kvinnor när det gäller grad av handlingsutrymme och flexibla arbetstider, 
som har stor betydelse för dessa relationer. Berättelsen om när Reza fick en 
plats på Noshörningens förskola genom hjälpen från distriktssköterskan på 
barnavårdscentralen inkluderar en från intervjuutdragen borttagen kommen-
tar (Utdrag 7, Kapitel 10) om att det var Rana och inte Rahim som skolade in 
Reza på förskolan. Detta trots att Rahim varit hemma med pojken samtidigt 
som han studerade på universitetet och Rana arbetade. I intervjun med Kata-
rina och Konrad är det Katarina som framträder som närvarande i berättelsen 
om föräldramötet. Konrad som började delta i intervjusamtalet i slutet berät-
tade om observationer han gjort av Karls sociala liv när han hämtat honom 
på förskolan samt om hur personalen blivit helt ställda av Karls språkkun-
skaper och filosofiska tänkande. Konrad framträder som stolt förälder i rela-
tion till förskolepersonalen genom konstruktionerna av Karl, men berättar 
aldrig om konkreta möten med förskolepersonal på samma sätt som Katari-
na.

Könsstrukturerat föräldraskap i familje- arbets- och samhällsliv har varit 
en aktuell fråga för svensk och nordisk familje-, arbetsmarknads och barn-
omsorgspolitik sedan 1970-talet. Detta årtionde beskrivs av Ellingsaeter & 
Leira (2006) som den period då föräldraskapet politiserades i syfte att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Feministiska forskare har, med ut-
gångspunkt i det könsstrukturerade föräldraskapet, till och med ifrågasatt 
användandet av benämningen föräldraskap. Rae Peterson (1984) beskriver 
termen ”parenting” som ahistorisk.  

Let us not become complacent by pretending that social roles and family 
structures have changed so drastically that woman are oppressed no more, 
and that there is now a sex-and gender-neutral social role that could be char-
acterized as ”parenting”. I do not say that this is an impossible eventuality 
merely that until it occurs the term “parenting” is ahistorical. (Rae Peterson, 
1984, s. 68) 
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I relation till diskurser om relationer mellan föräldrar och barninstitutio-
ner som bidrar till en konstruktion av föräldrar som en homogen grupp blir 
betydelsen av kön viktig att diskutera både i relation till olika uttryck för 
föräldraidentiteter och till sociala förutsättningar och villkor för föräldrars 
relationer till barninstitutioner (jfr. Gillies, 2005). 

Småbarnsmödrars förvärvsarbete utanför hemmet har problematiserats i 
relation till en diskurs om mor-barn-relationens betydelse för barns psykiska 
utveckling. Denna fokusering på banden mellan mor och barn fick fotfäste i 
västvärlden efter andra världskriget med hjälp från bland annat Melanie Kle-
ins och John Bowlbys objektrelations- och attachment teorier vilka riktade 
stark kritik mot mödrars förvärvsarbete med argumentet att deras frånvaro 
skadade barnens utveckling (se Kapitel 2). Än idag konstrueras småbarns-
mödrars förvärvsarbete som problematiskt och som orsakande känslor av 
skam och skuld hos kvinnor som slits mellan viljan till och nödvändigheten 
av förvärvsarbete och kulturella idealbilder av familje- och barncentrerade 
mödrar (se t. ex. Sharpe, 1984; Lewis, 1991; Bäck-Wiklund & Bergsten, 
1997; Elvin Nowak, 1999; Kugelberg, 1999). Denna ännu starka, men av 
många feministiska forskare kritiserade, diskurs har kommit att utöva stort 
inflytande över familjepolitik i till exempel Storbritannien (Phoenix & 
Woollett, 1991), men även i Sverige (Hirdman, 1989), även om familjepoli-
tiken i dessa båda länder har utvecklats åt olika håll och under olika villkor 
(se Kapitel 2). 

 Ett inom föräldraforskning förgivet tagande av denna diskurs har kritise-
rats av bland annat Ambert (1994) som pekar på behovet av att problemati-
sera dominerande konstruktioner av barn och barndom i och med att de 
strukturerar vårt sätt att se på och värdera föräldraskap.  

De uttryck för föräldraidentiteter i termer av förlust av närvaro vid Lisas 
första steg och uppskattning av dagbarnvårdaren som tog form i berättelsen 
om när Lena lämnade Lisa till dagmamman utmanar diskursen om den bety-
delsefulla mor-barn-relationen genom att Lena och inte Lisa konstrueras som 
den som förlorade mest genom sin frånvaro. Den berättade Lena var inte 
med när Lisa lärde sig gå, men Lisa frodades i ljuset av dagbarnvårdarens 
uppmärksamhet och de äldre barnens omhändertagande. Ett otillfredsställt 
behov hos den berättade Lena av att vara närvarande och se Lisas framsteg 
och utveckling framträder samtidigt som dagbarnvårdaren ges betydelse som 
kompenserande Lisa för Lenas frånvaro. Dessa uttryck för föräldraidentiteter 
riktar ljuset mot mödrars upplevda eller förväntade behov av att se och ta del 
i de egna barnens tidiga utveckling istället för mot barns behov av mödrars 
närvaro och uppmärksamhet. Phoenix & Woollett (1991) pekar på det pro-
blematiska med att till exempel psykologisk forskning om relationer mellan 
mödrar och barn i huvudsak fokuserat på barnen och mer sällan på kvinnor-
nas erfarenheter och liv vid sidan av moderskapet, vilket bidragit till att snä-
va och begränsande definitioner av moderskap reproducerats.    
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De relationer mellan den berättade Lena och den barnomsorgspersonal 
som figurerar i berättelserna kan liknas vid diskursen om föräldrar och barn-
omsorgs- och skolpersonal som samarbetspartners. Dagbarnvårdaren och 
förskolepersonalen framträder som goda och välvilliga kvinnor vilka tar 
hand om Lisa medan Lena arbetar. Samtidigt konstrueras familjedaghemmet 
som en kompensation för Lenas frånvaro medan Näbbdjurets förskola fram-
träder som ett komplement till det Lena och dagbarnvårdaren kunde erbjuda 
Lisa i termer av stimulans (jfr. Persson, 1994; Ivarson Jansson, 2001; Gars, 
2002).  

Ytterligare en aspekt på de föräldraidentiteter som framträder i berättel-
serna om Lenas erfarenheter av barnomsorg, vilket omnämnts kort ovan, är 
den utsträckning i vilken hennes arbetsvillkor framträder som strukturerande 
för vardagslivet och därmed för hennes relationer till barnomsorg. Den berät-
tade Lena kände sig tvungen att börja arbeta på grund av sin ekonomiska 
situation under föräldraledigheten då hon delvis levde på socialbidrag. Hon 
fick förtur i barnomsorgskön och Lisa fick komma till dagbarnvårdaren. 
Lena beskriver trots detta aldrig sitt arbete som en belastning eller en uppoff-
ring förutom i relation till att hon till exempel inte var med och såg när Lisa 
tog sina första steg. Den självklara plats Lena ger sitt arbete i berättelserna 
om sina goda relationer till dagbarnvårdaren och personalen på de båda för-
skolorna kan ses som en konstruktion av föräldraidentitet i termer av möd-
rars självklara förvärvsarbete. En identitetskonstruktion som ligger i linje 
med en diskurs om mödrars förvärvsarbete som värdefullt i sig (jfr. Sharpe, 
1984; Tizard, 1991; Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997; Kugelberg, 1999).51

Mödrars förvärvsarbete har i Sverige kommit att ses som en självklar del av 
kvinnors vardagsliv och därmed legitimerande för placering av barn i famil-
jedaghem och förskolor (jfr. Björnberg, 1992; Elvin-Nowak, 1999; Ellingsa-
eter & Leira, 2006). Synen på förvärvsarbete som något värdefullt i sig har 
beskrivits som något som framför allt karaktäriserar välutbildade mödrar 
med kvalificerade arbeten (jfr. Björnberg, 1992; Bergsten & Bäck-Wiklund, 
1997), vilket bekräftas av den plats arbetet gavs i berättelserna om Monikas 
erfarenheter av barnomsorg samtidigt som det motsägs av den betydelse 
arbetet ges i berättelserna om Lena.  

De föräldraidentiteter som framträder i berättelser som berör relationer 
mellan kvinnors förvärvsarbete, barnomsorg och skola pekar mot att kön inte 
kan förstås separerat från social klass. Detta pekar på vikten av att anlägga 
ett intersektionellt perspektiv på sociala strukturer (jfr. Lykke, 2003; Brah & 
Phoenix, 2004). Förvärvsarbete konstrueras som en självklarhet i berättel-
serna men ges olika innebörder, från ekonomisk nödvändighet till något som 

51 Denna föräldraidentitet måste förstås i relation till att Sverige har en, i jämförelse med 
andra europeiska länder, hög frekvens arbetande småbarnsmödrar, ett föräldraförsäkringssy-
stem samt en väl utbyggt skattefinansierad offentlig barnomsorg som saknar motsvarighet i 
många länder med en likvärdig frekvens av förvärvsarbetande mödrar (jfr. Michel & Mahon, 
2002; Ellingsaeter & Leira, 2006). 
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ger personlig tillfredsställelse samt som något man har olika stor möjlighet 
att påverka villkoren för, vilket i sin tur påverkar relationen till barnomsorg 
och skola (jfr. Persson, 1994; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Kugelberg, 
1999). Dessa olika villkor kan ses i de uttryck för föräldraidentiteter i termer 
av det självklara och nödvändiga förvärvsarbetet och tacksamhet för och 
uppskattning av barnomsorgspersonalens arbete med och omsorg för Lisa 
som framträder i berättelserna om Lena. I dessa berättelser och genom ut-
tryck för föräldraidentiteter i termer av tacksamhet och uppskattning kan det 
filantropiska arvet, från den tid när barnsomsorg för arbetarklassbarn sågs 
som fostrande välgörenhet, anas (se Kapitel 2). Betydelsen av arbetsvillkor 
kan också ses i de uttryck för förväntan på barnomsorg med god service och 
flexibilitet som möter upp det egna arbetets villkor och krav och de uttryck 
för självbestämmande och överseende som framträder i berättelserna om 
Monikas erfarenheter av barnomsorg och skola.

Föräldrars relationer till barninstitutioner kan ses som socialt strukturera-
de genom de olika villkor kvinnor och män lever under i termer av arbets-
villkor och hushållsekonomi. De föräldraidentiteter som framträder genom 
berättelserna om Lena visar att diskursen om föräldrar som en homogen 
grupp och som jämlika samarbetspartners med barnomsorgs- och skolperso-
nal är problematisk då samarbete kan yttra sig som tacksamt bredvidstående 
betraktande. Samtidigt visar de uttryck för föräldraidentiteter i termer av 
intervenerande hjälp och problemlösning som tog form i berättelsen om när 
Monika hjälpte läraren i Marias klass att hålla ordning på barnen att ett sam-
arbete mellan föräldrar och skolpersonal också kan ta form genom föräldrars 
initiativ och samarbete sinsemellan. Köns- och klasstrukturer framstår som 
intrikat samverkande i de bilder av relationer mellan föräldrar och barninsti-
tutioner som framträder genom livsberättelser och uttryck för föräldraidenti-
teter.

Sammanfattningsvis kan man säga att samtidigt som det är problematiskt 
att diskutera föräldraidentiteter utan att ta hänsyn till att föräldraskap i teori 
och praktik är köns- och genusstrukturerat så finns det en risk med att den 
fokusering på kvinnor och moderskap som dominerat den inflytelserika fe-
ministiska forskningen bidrar till en reproduktion av en fokus på kvinnors 
underordning som osynliggör andra maktordningar i relation till vilka kön 
inte alltid är av överordnad betydelse (Brah & Phoenix, 2005; de los Reyes 
& Mulinari, 2005).52

Systemkunskap och familjeliv - det outtalade och förgivet tagna
På samma sätt som de ovan diskuterade uttrycken för föräldraidentiteter 
aktualiserar kön och klass som strukturerande relationer mellan föräldrar och 

52 I och med detta problematiseras ett feministiskt perspektiv där kvinnors underordning alltid 
fungerar som grundantagande och utgångspunkt för studier av socialt liv. 
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barninstitutioner visar berättelserna om Rahim och Reza på vikten av att se 
till betydelsen av etnicitet. Svensk forskning om relationer mellan föräldrar 
och barninstitutioner kan beskrivas som dominerad av en fokusering på klass 
och framförallt kön (se Kapitel 2). Dominansen av svenskfödda föräldrar i 
studier av relationer mellan föräldrar och förskola (se t. ex. Persson, 1994; 
Gars, 2002) och skola (se t. ex. Ribom, 1993) osynliggör betydelsen av etni-
citet genom att skillnader mellan föräldrar huvudsakligen begreppsliggörs i 
termer av kön och klass. Om etnicitetsbegreppet pekar mot kulturella skill-
nader mellan olika befolkningsgrupper (se t. ex. de los Reyes, 2001) så skul-
le skillnader mellan arbetarklass- och medelklassföräldrar också kunna be-
greppsliggöras som kulturella, det vill säga som etniskt grundade skillnader. 
Men i och med att skillnader mellan olika grupper svenskfödda föräldrar 
begreppsliggörs i termer av bland annat klass och kön skapas en implicit 
gemensam svenskhet som blir synlig genom konstruktionen av till exempel 
invandrare som annorlunda än infödda svenskar.  

By stressing ethnic dichotomies, an idealised nationalist self-image is shaped. 
(de los Reyes, 2001, s. 191) 

Att skapa dikotomier som till exempel svenska och invandrade föräldrar 
är bara ett annat sätt att homogenisera två stora grupper av föräldrar inom 
vilka större skillnader säkerligen kan finnas än mellan dessa grupper. Där-
emot betyder inte detta att studier av hur betydelser av etnicitet i termer av 
förutsättningar och hinder för relationer mellan föräldrar och barninstitutio-
ner tar form är oviktiga, tvärt om. När etnicitet som social struktur kan kon-
textualiseras i ”rumsligt situerade sociala processer” (de los Reyes & Muli-
nari, 2005, s. 125) synliggörs även andra strukturella förutsättningar och 
villkor.

De föräldraidentiteter som tog form i berättelsen om när Rahim var hem-
ma med Reza och samtidigt studerade på universitetet medan Rana arbetade 
aktualiserar även andra villkor och förutsättningar för relationer mellan för-
äldrar och barninstitutioner än könsstrukturerade arbetsvillkor och föräldrar-
barn-relationer. Den frustration över att inte bli informerad om sina rättighe-
ter till barnomsorg och resignationen över de avbrutna studierna som kom 
till uttryck genom Rahims berättande synliggör en ofta förgivet tagen kun-
skap hos föräldrar om hur barnomsorgssystem fungerar (jfr. Pérez Prieto, et 
al., 2002; Karlsson, 2003). Detta uttryck för föräldraidentitet problematiserar 
diskursen om föräldrar som informerade konsumenter av barnomsorg (jfr. 
Pérez Prieto, et al., 2002). Kunskap eller brist på kunskap om hur barnom-
sorgs- och utbildningssystem fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter 
man som förälder har i relation till dessa aktualiseras i berättelsen om Rahim 
och Rana. Att som vuxen emigrera från det samhälle där man växt upp till ett 
nytt samhälle där familje- och samhällsliv är organiserat på ett annorlunda 
sätt ställer krav på ens förmåga att orientera sig mellan olika traditioner och 
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institutioner som för infödda och samhälleligt etablerade ofta är så självklara 
att grunderna och villkoren för deras existens kanske inte ens är medvetet 
uppenbara (jfr. Kemuma, 2000). Denna självklarhet kan dock delvis ifråga-
sättas i relation till konstruktionen av den berättade Jenny som saknandes 
erfarenhet av och kunskap om förskoleverksamhet samt till konstruktionen 
av de berättade Bodil och Bengt som förskolenoviser. Svenskfödda föräldrar 
känner inte automatiskt till hur till exempel förskoleverksamhet fungerar, 
men de kan antas vara bekanta med hur kontakter med myndigheter går till 
på ett annat sätt än föräldrar som växt upp i andra typer av samhällen.    

Något som inte aktualiseras i berättelsen om Rahims och Ranas erfarenhe-
ter av barnomsorg är språkets betydelse för invandrade föräldrars möjlighe-
ter att orientera sig i barnomsorgs- och utbildningssystem. Det görs däremot 
relevant i berättelserna om Rezas tillvaro på Noshörningens förskola. Denna 
tystnad kring språkets betydelse för den berättade Rahims relationer till 
barnomsorgssystemet kan förstås på många olika sätt. Den berättade Rahims 
dåvarande universitetsstudier aktualiserar också hur betydelsen av social 
klass för relationer mellan föräldrar och barninstitutioner måste förankras i 
kunskap om andra faktorer, som till exempel en brist på kännedom om det 
svenska barnomsorgssystemet.  

Det som ändå är viktigt att peka på är att den tonvikt Rahim lägger på att 
Reza lär sig svenska och engelska för att klara sig i det svenska samhället, 
vilket diskuteras vidare längre fram i kapitlet, kan säga något om Rahims 
egna erfarenheter av att som vuxen komma till ett land och orientera sig i 
traditioner och institutioner utan de inom dessa förgivet tagna språkliga 
verktygen som delvis också bär upp dem. En uppgift han verkar ha hanterat 
på ett sätt som gav honom tillträde till den svenska universitetsvärlden. Ett 
tillträde som i berättelsen förvandlas till ett utträde, vilket ges betydelse i 
relation till den bristande informationen om föräldrars rättigheter till barn-
omsorg.

Det sätt på vilket Rahim betonade bristen på information från någon 
myndighet om hans och Ranas rättigheter till barnomsorg kan också säga 
något om en förväntan om att initiativet skulle komma från någon annan än 
honom själv. Ett identitetsframförande som problematiserar diskurser om 
föräldrar som okunniga amatörer och informerade konsumenter genom en 
förväntan om att erhålla information inte behöver ses som ett uttryck för 
okunskap, eller ens brist på kännedom om barnomsorgssystem, utan istället 
som ett uttryck för en förväntan på hur kontakter mellan familjer och myn-
digheter ska eller borde gå till. Föräldrar som växt upp i samhällen med an-
norlunda ansvarsfördelningar mellan familjer och offentliga myndigheter har 
kanske andra förväntningar på hur kontakter med och relationer till barnin-
stitutioner och myndigheter ska gå till och därmed på vilket agerande som 
förväntas av dem själva och andra. Detta uttryck för etniskt strukturerade 
relationer mellan föräldrar och barninstitutioner måste också förstås som 
oupplösligt sammantvinnade med ålders-, köns- och klasstrukturer.  
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Det uttryck för kunskap om dagbarnvårdares och lärares arbetsvillkor som 
bidrog till konstruktionen av den berättade Monika som informerad kritiker 
och problemlösare i relation till barnomsorg och skola utgör i detta samman-
hang en kontrast till konstruktionen av Rahim som oinformerad av myndig-
heter och hjälpt av distriktssköterskan. Dessa uttryck för skilda villkor och 
förutsättningar för föräldrars relationer till barninstitutioner kan inte reduce-
ras till en fråga om kön och klass utan att hänsyn också tas till betydelsen av 
etnicitet i termer av språk, kultur- och systemkunskap.   

Berättelsen om Rahims och Ranas första möte med barnomsorg aktualise-
rar även andra barninstitutioners betydelse för relationer mellan föräldrar och 
barnomsorg genom konstruktionen av distriktssköterskan på barnavårdscen-
tralen som hjälpare och rådgivare. Barnavårdscentralen är en barninstitution 
de flesta nyblivna och småbarnsföräldrar kommer i kontakt med genom 
hembesök och regelbundna kontroller av barnets tillväxt och utveckling (jfr. 
Olin Lauritzen, 1990; Oakley, 1992; Hörnfeldt, 2003) och som med några få 
undantag, till exempel Kugelberg (1999), sällan figurerar i studier av små-
barnsföräldrars relationer till barnomsorg.53 Barnavårdscentralen ges här 
betydelse som rådgivande och hjälpande föräldrar att orientera sig i ett för 
dem okänt landskap. En annorlunda konstruktion av en barninstitution som 
ofta problematiseras som bidragande till föräldrars oro över det egna barnets 
utveckling genom vägningar och mätningar av tillväxt i relation till en förut-
bestämt normalkurva (se t. ex. Börjesson & Palmblad, 2003; Hörnfeldt, 
2003). Samtidigt visar berättelsen att distriktssköterskan gav Rahim och 
Rana rådet att låta Reza börja på förskola med utgångspunkt i att detta vore 
för Rezas bästa mot bakgrund av Rahims och Ranas relationsproblem, vilket 
pekar mot att det är barnens bästa som används som argument.  

I de olika berättelserna ges social status, arbetsvillkor, sociala nätverk, 
kunskap om och förväntningar på barnomsorgssystem och hur de fungerar 
betydelse för de föräldraidentiteter som framträder och i relation till vilka 
diskurser om föräldrar som amatörer, samarbetspartners och konsumenter 
framstår som mer eller mindre problematiska.  

En annan aspekt på föräldrars relationer till barninstitutioner som fram-
träder mer implicit och outsagt är i vilken utsträckning den egna familjen 
framträder som kollektiv aktör i berättelserna. Eller, med andra ord, om de 
berättade föräldrarna konstrueras som ett vi tillsammans med partners 
och/eller barn. Som analyserna i de föregående sex kapitlen visar varierar 
detta mellan och inom de olika intervjusamtalen och berättelserna. Samtidigt 
går det att urskilja mer eller mindre jag- och vi-dominerat berättande som till 
exempel i intervjusamtalet med Bodil som karaktäriseras av just ett vi-

53 Detta är ett exempel som visar på hur institutionsfokuserad forskning, om den inte öppnar 
upp för en förståelse för betydelsen av inflytande från andra barninstitutioner, riskerar att 
konstruera begränsade och begränsande bilder av föräldrar som förskole- eller skolföräldrar 
(se Kapitel 2).
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dominerat berättande. Ibland representerar detta vi Bodil och Bengt och 
ibland Bodil och barnen. Hon framträder också, tillsammans med Bengt, 
som en del av ett i stadsdelen Lövdungen förankrat föräldrakollektiv. Denna 
form av uttryck för föräldraidentiteter skulle kunna begreppsliggöras som 
uttryck för familjeidentiteter, men jag har valt att istället diskutera hur olika 
vi-konstruktioner framträder och används som mer eller mindre förgivet 
tagna resurser i berättande och berättelser. Ett plötsligt skifte i berättandet 
från vi- till jagform kan i relation till det berättade, det vill säga innehållet, 
ses som uttryck för en övergång från ett summerande eller principiellt berät-
tande till ett mer konkretiserande berättande med utgångspunkt i upplevda 
erfarenheter.54

Det numera inom forskning och politik vanliga konstruktionen av föräld-
rar och barn som individer eller mer eller mindre homogena grupper har 
kommit att ersätta benämningen familj som tidigare var mer framträdande.55

Detta kan ses som ett uttryck för den individualisering som Beck och Beck-
Gernsheim (2001) skriver om utifrån ett antagande om att individen, barnet 
och modern/fadern/föräldern, är mer synlig än tidigare (jfr. Näsman, 1994). 
Nya krav, former av kontroll och begränsningar riktas idag mot den enskilda 
individen i stället för mot familjer via arbetsmarknaden, välfärdsstaten och 
dess institutioner. Det kan också ses som uttryck för att individueringspro-
cesser bidragit till framväxten av kollektiv och intressegrupper i samhället 
som inte längre har familjen som självklar gemensam utgångspunkt (se Ka-
pitel 2). Samtidigt är kärnfamiljen den vanligaste familjeformen för små-
barnsföräldrar i Sverige idag, vilket skapar förutsättningar för relationer till 
barninstitutioner. Men alternativa familjekonstellationer har också blivit allt 
vanligare, vilka begreppsliggjorts som bland annat nätverks-familjer (Bäck-
Wiklund & Johansson, 2003) samtidigt som den traditionella kärnfamiljen 
konstrueras som idealisk och därmed ännu står som modell för till exempel 

54 I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att jag som intervjuare är en aktiv medskapare 
till de pronomen som används i berättandet. Genom att ställa frågor i termer av ”ni” bäddar 
jag för svar i termer av ”vi” och så vidare (se Kapitel 3 och 4).   
55 Kärnfamiljen har tidigare setts och behandlats som normerande utgångspunkt både inom 
den tidigare familjelagstiftningen i Sverige och inom samhällsvetenskaplig teoribildning (jfr. 
Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Bäck-Wiklund & Johansson, 2003; Franséhn, 2004; Ro-
man, 2004). De svenska välfärdsinstitutionerna har till stor del växt fram med utgångspunkt i 
ett sådant perspektiv på familjen, vilket medfört att ensamstående föräldrar konstruerats som 
avvikande och därmed problematiska och socialt utsatta på olika sätt. Svensk familjelagstift-
ning kan i internationell jämförelse beskrivas som starkt individualiserad i dag. De olika 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer familjer är i stor utsträckning knutna till enskilda 
individer istället för till familjer. Kvinnors ökande deltagande på arbetsmarknaden, lagen om 
särbeskattning från 1971, lagen om fri abort från 1976, jämställdhetslagen från 1980 och 
föräldraförsäkringssystemet kan ses som särskilt viktiga i detta sammanhang. Det svenska 
välfärdssystemet är universellt i den bemärkelsen att rättigheter som till exempel rätten till 
offentlig barnomsorg är allmän och inte bara är till för de ekonomiskt och socialt utsatta, så 
som fallet är i många andra europeiska länder där familjen tillskrivs större auktoritet och 
ansvar för unga och gamla (jfr. Michel & Mahon, 2002; Jönsson, 2003; O’Connor, 2004).   
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familje- och fosterhem där omhändertagna barn ska placeras (Andersson, 
2002)56.

Det forskningsfält som kan benämnas Familjesociologi har genomgått 
förändringar både vad gäller teorietiska utgångspunkter och forskningsfokus 
under senare delen av 1900-talet, bland annat under inflytande av feministisk 
kritik. Roman (2004) diskuterar detta i en granskning av relationen mellan 
familjesociologi och feminism från 1960-talet och fram till dags dato. Den 
på 1970-talet massiva feministiska kritiken av den strukturfunktionalistiska
familjesociologin, främst företrädd av nordamerikanen Talcott Parsons, pe-
kade på hur könsstrukturer i form av kvinnors underordning i familje- och 
arbetsliv osynliggjordes eller normalförklarades. 

Dessa uttryck för individualisering kan således ses som en konsekvens av 
förändringar i den politiska retoriken och av att barn numera konstrueras 
som aktörer och subjekt med rättigheter och röster som bör ges samma ut-
rymme och hänsyn som vuxnas (jfr. Sandin & Halldén, 2003). Samtidigt 
som en konstruktion av föräldrar som homogen grupp osynliggör de olika 
villkor och förutsättningar som strukturerar olika föräldrars relationer till 
barninstitutioner osynliggör den också betydelsen av familjelivets organise-
ring rörande föräldraledighet och arbete för dessa relationer (jfr. Persson, 
1994; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Moqvist, 1997; Kugelberg, 1999). 

De föräldraidentiteter som tog form i berättelserna om Bodils och Bengts 
flykt från Vildblomman och sökande efter en bättre förskola för barnen Bea-
trice och Björn pendlade mellan olika utryck för ett familje-vi och konstruk-
tioner av den berättade Bodil som ett jag. Den konstruktion av jämställdhet, i 
termer av lika stort känslomässigt engagemang i förskolebytet, som tog form 
i relation till min fråga om vem av Bodil och Bengt som varit mest involve-
rade i sökandet efter en ny förskola kan ses som en ”nykonstruktion av jäm-
ställdhet” (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 165-166). Ett uttryck för 
jämställdhet som vilar på en värdering av att vuxna familjemedlemmars an-
svar för och engagemang i barnomsorgsfrågor inte behöver handla om en 
rättvis fördelning av arbetsuppgifter, som till exempel besök på olika försko-
lor. Bäck-Wiklund och Bergsten förklarar detta uttryck för jämställdhet som 
ett uttryck för individualisering, det vill säga för en individuell autonomi 
som karaktäriserar vad de kallar det moderna familjeprojektet. Jag menar att 
konstruktionen av Bodil och Bengt som lika engagerade i förskolebytet ock-
så kan förstås som en medveten rekonstruktion eller ett bestridande av en i 
Sverige dominerande diskurs om jämställt föräldraskap (jfr. Elvin-Nowak, 

56 Andersson (2002) skriver om en annan familjeform, fosterfamiljen eller familjehemmet, 
som inte diskuteras lika ofta i samhällsvetenskaplig forskning som en av flera möjliga familje-
former. Fosterfamiljer är, enligt Andersson, i jämförelse med ”vanliga” barnfamiljer snarare 
traditionella än moderna, med hem- eller deltidsarbetande mödrar och yrkesarbetande fäder 
boende på landet. Detta kan också ses som ett tecken på att samhället ser den traditionella 
könsstrukturerade kärnfamiljen som ”tryggare” för barn som flyttats från sina hem.    
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1999; Kugelberg, 1999). Ett bestridande som fungerar som ett motarbetande 
av en konstruktion av den berättade Bodil som levandes i ett icke jämställt 
förhållande. Konstruktionen av Bodil som den som varit hemma med barnen 
mest under föräldraledigheten görs mindre problematisk genom hennes be-
toning av det delade känslomässiga engagemanget mellan henne och Bengt. 

Andra uttryck för föräldraidentiteter tog form genom konstruktioner av 
olika grad av engagemang eller olika åsikter mellan den berättande och en 
under intervjusamtalet icke närvarande partner, som till exempel i berättel-
sen om Monikas problem med dagbarnvårdarna. Den berättade Monika kon-
strueras först tillsammans med Martin som ett envist ”vi” för att sedan göras 
till ensam om denna envishet, vilket kan ses som ett uttryck för ett icke lika 
stort engagemang i barnomsorgsfrågor. Den berättade Monika framträder 
oftast, men inte alltid, i jagform i berättande och berättelser och konstrueras 
som ensamt kämpande mot och ifrågasättande det nya arbetstidssystemet för 
dagbarnvårdare och som hjälpande och stödjande för den unga oerfarna lära-
ren. I berättelsen om Rahims oro för Rezas språkutveckling konstrueras 
Rana som varande av en annan åsikt rörande värdet av hemspråksundervis-
ning på förskolan än Rahim, som konstruerar det som en familjeangelägen-
het (jfr. Ehn, 1986). Diskurser om föräldrar som en mer eller mindre homo-
gen grupp osynliggör könsstrukturer inom familjer, mellan föräldrar och 
därmed mellan föräldrar och barninstitutioner.   

Dominansen av kvinnor bland de föräldrar som väljer att delta i studier 
om föräldrars relationer till barnomsorg och skola (se t. ex. Brembeck, 1992; 
Persson, 1994; Gars, 2002; Markström, 2005) kan förklaras i relation till att 
det oftast är kvinnor som utnyttjar den betalda föräldraledigheten och till att 
kvinnor oftare än män arbetar deltid och därmed har större möjlighet och 
samtidigt förväntas att interagera med barnomsorg och skola (jfr. Almqvist, 
2005). Det kan också ses som ett uttryck för att kvinnor ses av andra och ser 
sig själva som huvudansvariga för barnen och därmed sköter kontakten med 
barninstitutioner som förskola och skola (jfr. Gars, 2002). Detta kan i sin tur 
förstås i relation till att statliga insatser inom familje- och barnomsorgspoli-
tik oftast varit riktade mot mödrar som grupp (se Kapitel 2). Även om den 
politiska retoriken i Sverige och andra länder har förändrats och inte längre 
uttalat riktar sig till mödrar så är det kvinnor i större utsträckning än män 
som engagerar sig i de egna barnens liv i och utanför familjen (jfr. Bäck-
Wiklund & Bergsten, 1997; Reay, 1998; Kugelberg, 1999; Mahon, 2002; 
Duncan, et al., 2004).

Relationer mellan föräldrar och barninstitutioner är könsstrukturerade, 
men detta tar sig olika uttryck beroende på vilka resurser kvinnor har och hur 
de upplever sin egen position i relation till olika personalkategorier. De för-
äldraidentiteter som tog form i berättelserna om Jennys relation till Noaks 
förskola och Monikas relation till Blåbärets skola kan ses som ett tydligt 
exempel på hur olika resurser ges betydelse som villkor för och i dessa rela-
tioner (jfr. Lareau, 1993; Reay, 1998). Barnomsorg, skola och barnavårds-
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centraler är kvinnodominerade barninstitutioner i den bemärkelse att majori-
teten av de människor som arbetar där och av de föräldrar som besöker dem 
är av kvinnligt kön. Detta är ett uttryck för könsstrukturer som kan antas 
skapa skilda förväntningar på mödrars och fäders agerande i relation till 
dessa institutioner. Dessa förväntningar kan förstås i termer av diskurser om 
betydelsen av mor-barn-relationen för barns utveckling, hälsa och lärande. 
En diskurs som både kan fungera som stärkande och förtryckande i kvinnors 
uttryck för föräldraidentiteter. Dessa utmanas av diskurser om jämställt för-
äldraskap och om det självklara och värdefulla förvärvsarbetet.  

Olika välfärdsstaters sätt att, utifrån nationalekonomiska, familje-, social- 
och arbetsmarknadspolitiska argument, reglera familjeliv och föräldraskap 
skapar villkor för relationer mellan föräldrar och barninstitutioner, villkor 
som upplevs och hanteras på olika sätt av föräldrar i olika sociala samman-
hang (se Kapitel 2). De uttryck för föräldraidentiteter som framträder genom 
analyserna i föregående kapitel har hitintills diskuterats i relation till diskur-
ser om föräldrar som okunniga amatörer, jämlika samarbetspartners och 
informerade konsumenter och till olika sätt att förstå relationer mellan för-
äldrar och barninstitutioner som socialt strukturerade.  

Ett perspektiv på livsberättelser som socialt situerade handlingar och 
identitetsframföranden möjliggör en förståelse av identiteter som varierade 
och mångfacetterade konstruktioner som tar form i relation till konstruktio-
ner av andra aktörer (se Kapitel 3 och 4). Barn framträder som centrala aktö-
rer i alla berättelser om än dock på olika sätt och mer eller mindre synligt. 
Konstruktioner av föräldrarnas egna barn, andra barn, barn i allmänhet och 
barndom framträder genom de uttryck för föräldraidentiteter som tagit form 
under intervjusamtalen. På samma sätt som en konstruktion av föräldrar som 
homogen grupp är problematisk genom att den osynliggör hur sociala struk-
turer som kön, klass, etnicitet och ålder skapar olika villkor för föräldrars 
relationer till barninstitutioner så bidrar ett utelämnande av de många skilda 
sätt på vilka barn framträder i berättelserna till ett osynliggörande av det som 
utgör föräldraskapets fundament (jfr. Ambert, 1994; Edwards & Alldred, 
2000; se även Kapitel 2). I det följande ska uttryck för föräldraidentiteter 
diskuteras i relation till de konstruktioner av barn och barndom som tagit 
form genom berättande och i berättelser.   

Föräldraidentiteter mellan normala 
barndomar och ovanliga barn
De berättelser som tog form under intervjusamtalen med föräldrarna kretsade 
mer eller mindre kring de egna barnens egenskaper, erfarenheter och möjlig-
heter. Olika konstruktioner av barn och barndom framträder som förgivet 
tagna eller explicitgjorda byggstenar i de uttryck för föräldraidentiteter som 
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framträtt genom analyserna i föregående kapitel. En del intervjusamtal, och 
därmed berättelser, var helt eller delvis barncentrerade än, som till exempel 
berättelserna om Karls annorlundaskap som särskilt begåvad och annorlunda 
än andra pojkar, om Jennifers utanförskap i relation till de andra barnen på 
Noaks förskola och om Lisas utsatthet för mobbing av andra flickor på Nöt-
skrikans förskola. I andra intervjusamtal gavs barnen en mer perifer position 
som i berättelserna om flykten från Vildblommans till Vindens förskola i 
vilka de berättade Bodil och Bengt framträder som de tydligaste aktörerna. 
Berättelserna om Monikas erfarenheter av dagbarnvårdare, förskola och 
skola karaktäriseras av att barnen Maria och Måns framträder vid enstaka 
tillfällen i egenskap av deras sinsemellan olika personligheter. Berättelserna 
om Rahims besvikelse på Noshörningens förskola bygger på konstruktioner 
av Reza som utsatt för negativ påverkan utan att han framträder som en aktör 
förutom vid enstaka tillfällen.  

Det är inte bara föräldrarnas egna barn som framträder i berättelserna utan 
också andra barn i termer av lekkamrater till de egna barnen, dagisbarn, barn 
i allmänhet, flickor och pojkar, barn i olika ålderskategorier, invandrarbarn, 
skilsmässobarn, omhändertagande, våldsamma och elaka barn. De ofta ste-
reotypa konstruktionerna av andra än det egna barnet kan ibland liknas vid 
vad James, Jenks och Prout (1998) kallar det försociologiska och det socio-
logiska barnet (se Kapitel 2). De egna barnen framträder oftare som unika 
individer med särskiljande personliga egenskaper och som påverkas av de 
omgivningar i vilka det befinner sig, samtidigt som konstruktioner av det 
normala barnet med stort B framträder som en mall i relation till vilket det 
egna unika barnet framträder.  

Oavsett hur synliga barnen gjorts i berättelserna bygger de på förgivet 
tagna, bestämda eller motsägelsefulla konstruktioner av barn och barndom 
som är intressanta att diskutera. Detta i relation till de berättelser och uttryck 
för föräldraidentiteter i relation till vilka konstruktionerna av barn och barn-
dom tagit form och samtidigt utgör grunderna för, samt till forskning om hur 
konstruktioner av barn och barndom skapar villkor för föräldrars relationer 
till barninstitutioner.   

Diskurser om relationer mellan föräldrar och barnomsorg/skola har pro-
blematiserats i relation till klass- köns-, ålders- och etnicitetsstrukturer, men 
också i relation till en avsaknad av reflektioner kring betydelsen av en socio-
logisk förståelse av barndom och barns perspektiv (se t. ex. Ambert, 1994; 
Edwards & David, 1997; Edwards & Alldred, 2000).  

Den forskning om föräldrars föreställningar och tankar om barn och barn-
uppfostran som inte förankrats i vare sig barnomsorg eller skola som kontext 
utan fokuserat på föräldraskap och barnuppfostran som köns- och klasstruk-
turerade uttryck för kultur har inte inkluderat barns perspektiv och röster i 
sina analyser (se t. ex. Haavind, 1987; Brembeck, 1992; Halldén, 1992). 
Detta mönster kan förklaras i relation till att barn, liksom tidigare kvinnor, 
konstruerats som maktlösa och påverkbara objekt för och inte inflytelserika 
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subjekt i forskning om socialisation och social reproduktion. Den nu inte 
längre så nya barndomssociologins konstruktion av barn som sociala aktörer 
(James, Jenks & Prout, 1998) har utövat stort inflytande över studier av 
barns vardagsliv och erfarenheter utan att för den skull nämnvärt ha påverkat 
forskning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner (se Kapitel 2).  

Till skillnad från det Halldén (1992) pekade på som gemensamt för de 
flesta föräldrar i hennes huvudundersökning, nämligen en dominans av ett 
sätt att se på barn som varande, återkommer i berättelserna i föregående ka-
pitel en konstruktion av barn som unika individer som påverkas av sin om-
givning på olika sätt och på gott och ont. Varandesynen karaktäriseras enligt 
Halldén av en syn på barnets utveckling som styrd av inre drivkrafter hos 
barnet, av att familjen är den bästa platsen för denna utveckling och att för-
äldrarnas närvaro är viktig medan deras möjligheter att forma barnet är be-
gränsade (jfr. Persson, 1994). Den yttre påverkan som framträder i berättel-
serna om föräldrarnas relationer till barninstitutioner ges betydelse i relation 
till barnens individualitet, behov och framtid. Denna påverkan konstrueras 
också i större eller mindre utsträckning som föräldrarnas ansvar att övervaka 
och reglera på olika sätt. Samtidigt framträder möjligheterna att reglera bar-
nens vardagsliv i barnomsorg och skola som mer eller mindre möjligt för 
olika föräldrar i olika sammanhang, vilket tar sig uttryck i olika föräldraiden-
titeter.

De barncentrerade berättelserna karaktäriseras av en fokus på social in-
kludering och exkludering av det egna barnet i relation till barnomsorg och 
skola. De föräldraidentiteter som diskuteras i det följande tar form i berättel-
ser om barns individualitet och passform i relation till andra barn och vuxna i 
olika institutionella sammanhang.  

Oro och stolthet – individualitet och passform 
I de berättelser som tog form under intervjusamtalet med Katarina och Kon-
rad framträder Karl i många olika skepnader i relation till skola, förskola och 
andra barn på ett sätt som aktualiserade både ett positiv och negativt annor-
lundaskap. Ett annorlundaskap som i relation till Karls kommande skolstart 
beskrevs med fokus på hans kunskaper i läsning och skrivning. Kunskaper 
som beskrivs som särskiljandes honom från andra barn i samma ålder och 
som angavs som motiverande ett val av en skola med individualiserade ar-
betsmetoder. I relation till vardagen på Näckrosens förskola konstruerades 
Karl som annorlunda än andra våldsamma, högljudda och springiga pojkar. 
Detta annorlundaskap framstår i berättelserna som delvis problematiskt i 
relation till en diskurs om förskolepojkar som utåtriktade, våldsamma och 
springiga (jfr. Haavind, 1987; Markström, 2005) samtidigt som konstruktio-
nen av Karl som inbunden, lugn och försiktig framträder som mer positivt 
laddad än konstruktionen av de andra pojkarna.  



255

Det problematiska framträder genom uttryck för föräldraidentiteter i ter-
mer av oro över Karls kontakter med och relationer till andra barn. En oro 
som kan förstås i relation till en diskurs om förskolebarnet som kompetent 
att hantera sociala relationer till andra barn därmed som både skapare och 
formad av dessa relationer (jfr. Persson, 1994; Gars, 2002; Markström, 
2005). I och med att Karl, så som han framträder i berättelserna om Näckro-
sens förskola, inte konstrueras som socialt kompetent i den bemärkelsen att 
han har förmåga att inleda och hantera relationer till andra pojkar framträder 
en motsättning mellan individualitet och kollektiv som kan beskrivas i ter-
mer av ett problem med passform (jfr. Persson, 1994). Karl passar inte riktigt 
in på förskolan bland de andra barnen. Detta tar sig indirekt uttryck genom 
Katarinas och Konrads berättande som en oro över Karl. En oro som kan 
förstås med hjälp av Ruddicks (1994) begrepp ”accepterbarhet”, en aspekt på 
moderligt tänkande som handlar om att se till att det egna barnet blir accep-
terat av det omgivande samhället (jfr. Halldén, 1992). På samma sätt som 
Ruddicks teori bygger på ett tänkande om könsstrukturerat föräldraskap kan 
konstruktionen av Karls passform i förskolan inte förstås utanför den köns-
strukturerade barndomen. Dessa könsstrukturer tillskrivs betydelse genom 
konstruktionen av de andra pojkarna i samma ålder som våldsamma, utåtrik-
tade och springiga och genom berättelserna om förskolepersonalens köns-
segregerande arbetsmetoder och bemötande av Karl på Näcken och Näckro-
sen.

Den institutionaliserade barndomen ges betydelse genom att det egna bar-
net jämförs med andra barn i barnomsorg och skola. Jämförelser som ges 
både positiva och negativa innebörder och som fenomen kan ses som ett 
uttryck för en individualisering genom vilken det enskilda barnets unika 
individuella egenskaper ställs mot de förskoleverksamhetens strukturer, 
önskvärda beteenden och möjligheter som vardagslivet tillsammans med 
andra barn och personal ger (jfr. Markström, 2005).  

Halldén (1992) skriver om motstridiga bilder av barnet som både skört 
och starkt. Sidor som av föräldrarna måste ”dämpas och ledas i rätt banor” 
(s. 106) för att barnet inte ska bli alltför ängsligt eller egensinnigt. I berättel-
serna om Katarinas och Konrads erfarenheter av och förväntningar på för-
skola och skola framträder Karl som stark i relation till den framtida skol-
starten samt som både ängslig och egensinnig i relation till de andra barnen 
och personalen på förskolan. Konstruktionerna av Karl måste förstås i rela-
tion till de berättelser genom vilka de tagit form. Att Karls sociala kompe-
tens inte tillskrivs samma betydelse i berättelsen om hans framtida skolstart, 
i vilken hans kunskaper i läsning och skrivning istället betonas, kan förstås 
som ett uttryck för att förskolan alltmer konstruerats som den sociala kompe-
tensens arena (jfr. Persson, 1994; Kampmann, 2004; Markström, 2005) me-
dan skolan framstår som en arena för ämneskunskap och lärande.  

I berättelserna om Karls kontakter med äldre skolbarn och om hur försko-
lepersonalen förvånats av hans verbala förmåga framträder uttryck för för-
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äldraidentiteter i termer av stolthet. Dessa tar form i relation till en konstruk-
tion av Karl som särskilt begåvad i jämförelse med andra barn i hans ålder. 
Genom dessa berättelser skapas ett rum för Karls annorlundaskap som inte 
fanns i berättelsen om hans annorlundaskap i relation till den stökiga pojk-
gruppen på förskolan. Konstruktionen av Karl som särskilt begåvad aktuali-
serar inte heller kön på samma sätt som konstruktionen av Karl som annor-
lunda än andra pojkar i och med att hans försiktighet i sociala kontakter med 
andra barn utmanades av en diskurs om förskolepojkar som utåtriktade, 
våldsamma och springiga. Verbal förmåga, filosofiskt tänkande och ordlekar 
framträder som positivt laddade beskrivningar av den berättade Karl i rela-
tion till vilka Katarina och Konrad framträder som stolta föräldrar till ett 
särskilt, speciellt och begåvat barn.  

Medan konstruktionerna av Karl är varierande och mångfacetterande 
framträder konstruktionerna av Jennys dotter Jennifer som ensam och utan-
för de andra barnens gemenskap på Noaks förskola som desto mer mörka 
och oföränderliga. Detta hänger delvis samman med att intervjusamtalet med 
Katarina och Konrad rörde sig mellan olika erfarenheter medan intervjusam-
talet med Jenny dominerades av berättelser om hennes erfarenheter från ti-
den på Noaks förskola (se Kapitel 4). Det kan också förstås i relation till de 
uttryck för föräldraidentiteter som tog form genom konstruktionerna av den 
berättade Jenny som underordnad och utanför de andra föräldrarna och 
motarbetad och illa behandlad av personalen.  

De föräldraidentiteter i termer av utanförskap, maktlöshet och ilska som 
tog form genom berättelserna om tiden på Noaks förskola tog form i relation 
till konstruktioner av Jennifer som inbunden. En inbundenhet som av Jenny 
både förklaras som ett resultat av hennes utanförskap i relation till de andra 
barnen och som ett personlighetsdrag. Liksom i berättelserna om Karls an-
norlundaskap framträder Jennifers utanförskap delvis som en konsekvens av 
hennes personliga karaktärsdrag och unika individualitet. Det gemensamma 
för de olika konstruktionerna av Jennifer kan beskrivas som sårbarhet, en 
sårbarhet som gjorde henne särskilt utsatt för förskolepersonalens ovilja eller 
oförmåga att hjälpa henne samt för den berättade Jennys okunskap om hur 
illa det var.

I relation till diskurser om förskolebarn som socialt kompetenta att hante-
ra sociala relationer med andra barn och personal framträder det ängsliga, 
sköra och inbundna barnet som problematiskt. De problematiska barnen 
framträder som föräldrarnas ansvar även då problematiken är lokaliserad och 
socialt situerad till barnens vardag på förskolor. Förskolepersonalen på 
Näckrosens förskola framträder som belastade av Karls annorlundaskap på 
grund av att de till skillnad från personalen på Näckens förskola inte känner 
Karl och inte vet hur de ska hantera honom. En medvetenhet om detta perso-
nalens besvär framträder genom Katarinas identitetsframförande som sak-
nande Näckens förskola. Trots sin frånvaro i de egna barnens vardagsliv på 
förskolan konstrueras både Katarina och Jenny som ansvariga för dem på ett 
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sätt som kan ses som ett uttryck för av-institutionalisering och en ökad fa-
miljisering (jfr. Edwards & Alldred, 2000). Detta kan förstås i relation till att 
förskolepersonalen konstrueras som begränsade i sin kunskap om det egna 
barnet och i sin förmåga att se till barnets bästa. Detta kan ses som ett ut-
tryck för ett ifrågasättande av diskursen om föräldrar som amatörer och för-
skolepersonal som professionella barnexperter (jfr. Persson, 1994; Kugel-
berg, 1999; Gars, 2002; Markström, 2005). En minskad expert-orientering 
tar sig uttryck genom ett ökat föräldraansvar över konsekvenserna av bar-
nens individualitet. 

Konstruktionerna av Karl och Jennifer tar formen av individuella karak-
tärsdrag. Karl ”är” annorlunda än andra pojkar och Jennifer ”är” inbunden. 
Halldén (1992) skriver om föräldrars föreställningar om de egna barnens 
individualitet och unika personligheter som att det är ”bestämt via arvet” (s. 
55). Barnet betraktas som en unik individ med utmärkande karaktärsdrag 
som inte är möjliga att påverka i någon större utsträckning.  

I berättelserna om Katarinas och Jennys oro över Karls och Jennifers an-
norlundaskap och utanförskap i relation till de andra barnen på Näckrosen 
och Noak är det barnen som inte passar in i förskolevärlden och inte försko-
levärlden som passar dåligt för barnen. Samtidigt framträder förskolan som 
en naturlig plats för barndom i berättelsen om att Karl behöver andra barn 
för att inte bli som en liten vuxen (jfr. Kampmann, 2004). Förskolan fram-
träder, vid sidan av beskrivningen av Näckrosen som skolvalsinstrument, i 
denna berättelse som en nödvändighet (jfr. Markström, 2005; Karlsson, 
2006) och därmed som ett komplement till familjelivet som domineras av 
vuxna (jfr. Hammarlund, 1998; Ivarson Jansson, 2001; Gars, 2002). I berät-
telserna om Jennys och Jennifers utanförskap på Noaks förskola framträder 
förskolan som en varken önskvärd eller självvald ersättning för den dag-
barnvårdare som blev uppsagd av kommunen.  

Genom konstruktionerna av Karl och Jennifer som barn som inte passar in 
i förskolan framträder diskurser om det normala och passande förskolebarnet 
som socialt kompetent, flexibelt och utåtriktat och om förskolepojken som 
våldsam och springig. En konstruktion av ett självständigt och starkt barn 
som är en del av en gemenskap med andra barn på förskolan. Vad som är 
intressant i detta är hur utelämnade både föräldrar och deras barn framstår i 
relation till förskolepersonal och andra barn.

Samtidig som teoretiska diskussioner om institutionaliseringen av barn-
dom ofta har sin utgångspunkt i ett perspektiv på barn som tillhörande famil-
jers och därmed föräldrars ansvarsområde, från vilket de tas eller överlämnas 
i barninstitutioners och dess personals händer, så bidrar den individualisering 
som blir synlig i diskussionen ovan till att den institutionaliserade barndo-
men också konstrueras som föräldrarnas och barnens ansvar. Ett ansvar som 
olika föräldrar i olika sammanhang har olika möjligheter att hantera. 

Dessa konstruktioner av annorlunda, utanförstående och särskilda barn tar 
form i relation till mer eller mindre stereotypa konstruktioner av andra barn 
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och till diskurser om förskolebarn eller förskolepojkar. Beskrivningen av 
Monikas son Martin som ett riktigt dagisbarn som behöver lekkamrater av 
samma kön ligger, till skillnad från beskrivningen av Karl, i linje med dessa 
diskurser i det att Måns konstrueras som mer utåtriktad och social i jämförel-
se med sin syster Maria. I de berättelser om barnomsorg och skola som tog 
form i intervjusamtalet med Monika och Bodil ingår Måns, Maria, Beatrice, 
Björn och Benny inte i någon huvudintrig på samma sätt som Karl gjorde i 
intervjusamtalet med Katarina och Konrad. De föräldraidentiteter som kom 
till uttryck i konstruktionerna av den berättade Bodil som förskolenovis och 
informerad förskolekonsument i berättelserna om bytet från Vildblomman 
till Vinden kan ändå sägas vila på outtalade konstruktioner av barnens bästa i 
och med Bodils fokus på skillnader mellan bra och dålig förskoleverksam-
het. Mellan raderna säger Bodil att Beatrice och Björn inte for väl av att 
vistas på en förskola med hög personalomsättning, bristande resurser och 
ogenomtänkt verksamhet. Istället konstrueras Vindens förskola som rik på 
resurser och engagerad personal. En förskola som var och är bra för Beatri-
ce, Björn och Benny.  

Dessa uttryck för föräldraidentiteter och konstruktioner av god förskole-
verksamhet kan förstås i relation till det Kampmann (2004) skriver om en 
andra institutionalisering av barndom som blivit synlig sedan 1990-talet och 
som karaktäriseras av att fokus flyttats från barnomsorgens kvantitet till dess 
kvalitet både när det gäller organiseringen av förskoleverksamhet och på 
kvaliteten rörande barns vardagsliv (se Kapitel 2). Det räcker inte med att det 
finns barnomsorg att tillgå för förvärvsarbetande föräldrar, den ska vara av 
god kvalitet också. Den andra institutionaliseringen av barndomen utmanar 
en diskurs om barnomsorg som arbetsmarknadspolitiskt instrument (jfr. 
Persson, 1994) och gör barnomsorg till något som är till för barnen och inte i 
första hand för föräldrarna. Konstruktionen av den berättade Bodil som in-
formerad förskolekonsument är möjlig endast genom konstruktioner av bätt-
re och sämre förskolor.  

Vad som dock alltför sällan problematiseras i diskursen om föräldrar som 
informerade konsumenter av barnomsorg och utbildning, och som framträder 
i berättelserna om flykten från Vildblommans förskola samt i berättelsen om 
Katarinas förskoleval som skolvalsstrategi, är att bedömningar av god re-
spektive dålig kvalitet i förskole- och skolverksamhet vilar på förgivet tagna 
konstruktioner av barndom och barns behov (jfr. Duncan, et al., 2004) och 
att dessa konstruktioner är klass-, köns- och etnicitetsstrukturerade (jfr. 
Reay, 1998; Vincent & Ball, 2001).  

Bodils fokus på temaarbete som karaktäriserande god förskoleverksamhet 
och konstruktionen av den berättade Bodil som kräset väljande mellan olika 
förskolor kan kontrasteras mot konstruktionen av de berättade Jenny och 
Jennifer som underordnade och utanför de andra föräldrarna och barnens 
gemenskap. I relation till en diskurs om föräldrar som informerade konsu-
menter av barnomsorg och skola kan den berättade Bodil beskrivas som 
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”doing all the ’right’ things” (Vincent & Ball, 2001, s. 649) som förskole-
konsument medan konstruktionen av den berättade Jenny visar på omöjlig-
heten med och begränsningarna i denna diskurs. På samma sätt framträder 
diskurser om föräldrar som okunniga amatörer och samarbetspartners som 
lika problematiska när konstruktioner av barn och barndom tas i beaktande 
för en förståelse av relationer mellan föräldrar och barninstitutioner. Detta 
genom att den kunskap om barns utveckling och lärande som föräldrar antas 
sakna eller förväntas samarbeta med barninstitutioner kring inte kan tas för 
givna som eviga sanningar som omfattas och uppfattas av alla på samma 
sätt.

Genom de uttryck för föräldraidentiteter som diskuterats hitintills utma-
nas konstruktionen av föräldrar som en homogen grupp. Istället framträder 
de genom berättelserna som människor levandes under olika villkor och 
därmed med olika möjligheter att och resurser för att relatera till barninstitu-
tioner och dess personal. När sedan olika konstruktioner av barn och barn-
dom ges betydelse för uttryck för föräldraidentiteter framträder institutiona-
liseringen och individualiseringen av barndom som något som får olika kon-
sekvenser för olika föräldrar beroende på de egna barnens sociala förmågor i 
relation till andra barn och på relationerna mellan föräldrar och personal. 
Diskurser om förskolebarn som socialt utåtriktade bidrar till att föräldrar 
beskriver de egna barnens tillkortakommanden på detta område som orsaka-
de av deras individuella karaktärsdrag. De sätt på vilka barns tillkortakom-
manden i relationer till andra barn tillskrivs betydelser visar att särskilda och 
annorlunda barn kan konstrueras som både problematiska och speciella på 
ett positivt sätt men att alla föräldrar inte har de positiva erfarenheter eller de 
kulturella verktygen som möjliggör konstruktionen av en positiv motbild till 
det egna barnet som utanför och ensam, så som Jennifer framträder i berät-
telserna om tiden på Noaks förskola.  

De framtida barnens bästa - förutsättningar och färdigheter 
En annan aspekt på de konstruktioner av barn och barndom som framträder i 
relation till olika föräldraidentiteter är skillnader mellan framtids- och nu-
tidsfokuserat berättande. Att många föräldrar ser barns deltagande i försko-
leverksamhet som skolförberedande har lyfts fram i flera svenska studier (se 
t. ex. Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Markström, 2005; Karlsson, 2006). 
De föräldraidentiteter som framträder i berättelser om barns framtida skol-
start karaktäriseras av uttryck för önskningar om anpassning till och välgång 
i skola, och som i berättelsen om Rezas tillvaro på den mångspråkiga försko-
lan Noshörningen, i arbets- och samhällsliv. De föräldraidentiteter som tog 
form i berättelserna om Reza gav uttryck för både oro över om Reza skulle 
kunna skapa sig en plats i det svenska samhället och en optimistisk tro på det 
svenska utbildningssystemets möjligheter. I dessa berättelser framträder 
konstruktioner av Reza som formbar och anpassningsbar i relation till den 



260

väntande framtiden i skola och samhälle genom språkutveckling. Det är det 
ofullständiga barnet och därmed barnet som projekt (jfr. Halldén, 1992; 
Persson, 1994; Kugelberg, 1999) som framträder här i berättelsen om den 
mångspråkiga förskolan som hindrande en god språkutveckling och uppfost-
ran. Rahim gör identitetsframföranden genom vilka han också framträder 
som maktlös inför de villkor på förskolan som omöjliggör den goda uppfost-
ran och språksocialisation som han hoppas på.  

Barndom är ett socialt strukturerat fenomen, vilket inte alltid framgår så 
tydligt i forskning om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner (se 
Kapitel 2). Den betydelse språket ges i berättelserna om Rahims erfarenheter 
av barnomsorg och förväntningar och farhågor inför Rezas framtid i skola 
och samhälle aktualiserar klass och etnicitet som samverkande strukturer 
som förutsätter varandra. Berättelserna om Rahims erfarenheter av och för-
väntningar på barnsomsorg och utbildning säger att om inte Reza lär sig 
svenskhet genom seder och språk kommer han inte att lyckas vare sig i ut-
bildningssystemet eller på arbetsmarknaden. Projektorienteringen som går 
att utläsa i berättelsen om Rahims oro inför Rezas framtid kan inte förstås 
som typiskt för medelklassföräldrar utan måste förstås i relation till att Ra-
him emigrerat från sin medelklassbakgrund till ett arbetarklassliv i Sverige 
där språkkunskaper är avgörande för möjligheten för hans son att återerövra 
det han själv lämnat bakom sig.57

De föräldraidentiteter som framträder i berättelserna om när Katarina ord-
nade så att Karl fick byta förskola från Näcken till Näckrosen kan beskrivas i 
termer av skolvalsstrategier. I denna berättelse, som diskuterats ovan med 
fokus på annorlundaskap, konstrueras skolan och inte Karl som ett framtids-
projekt. Den berättade Katarina framträder som en förälder som sökte efter 
en skola som passade Karl och därmed beskrivs inte Karl som mer eller 
mindre redo för skolan på samma sätt som Reza. 

Konstruktionen av skolan som till för den akademiskt begåvade Karl och 
hans vistelse på Näckrosens förskola som ett skolvalsstrategiskt mellanår 
kan ses som ett uttryck för individualisering. Ett uttryck som enligt Gillies 
(2005) är karaktäristiskt för medelklassföräldrar, vilka ofta betonar de egna 
barnens intellektuella kompetens.

This was commonly articulated in relation to education, with middle-class 
parents emphasizing the intellectual competence of their children. (Gillies, 
2005, s. 843) 

I relation till de mindre positiva konstruktionerna av Karl som annorlunda 
än andra pojkar som diskuterats ovan kan konstruktionen av den särskilt 

57 Livsberättelseintervjuer har också använts i andra svenska studier av klassresor (se t. ex. 
Trondman, 1994; Wennerström, 2003).   
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begåvade Karl, inom ramen för intervjusamtalet, också ses som ett sätt att 
tona ned det negativa.  

Vad som är intressant i de olika sätt att konstruera det framtida barnet i 
berättelserna om Reza och Karl är de olika sätt på vilka dessa konstruktioner 
tar form i relation till barnomsorg och skola. I berättelserna om Rahims be-
svikelse över konsekvenserna av den mångspråkiga miljön på Noshörning-
ens förskola framträder förskola och skola som verksamheter Reza behöver 
vara en del av för att kunna skapa sig ett liv i det svenska samhället. De olika 
villkor som råder i olika förskolor och skolor ges betydelse i relation till det 
segregerade svenska samhället och Rahim framträder som en förälder inrik-
tad på en anpassning av Rahim till rådande omständigheter (jfr. Halldén, 
1992; Persson, 1994; Markström, 2005). I berättelserna om Katarinas val 
mellan olika skolor framträder förskola och skola som instrument i hennes 
arbete med att skapa goda villkor för Karl. I relation till den framtida skol-
starten framträder den särskilt begåvade Karl som nog i sig själv och inte 
som ett formbart projekt. Istället kan berättelsen om skolvalet begrepps-
liggöras som ett projekt, ett projekt genom vilket Karl ska ges utrymme i en 
skola som har arbetssätt som kan tillgodose hans behov av utmaningar.  

Andra barn framträder i berättelserna om Rezas framtid som represente-
rande olika språkgrupper eller nationaliteter på Noshörningens förskola. I 
berättelserna om Karls framtida skolstart anas andra skolbarn som möjliga 
bromsklossar för Karl genom att deras behov av att lära sig läsa från grunden 
kan komma att ta lärarnas uppmärksamhet i anspråk på hans bekostnad. I 
detta sammanhang konstrueras de individualiserade arbetsmetoder som till-
lämpas på Näckrosens skola som mer attraktiva för Katarina än de gammal-
modiga arbetsmetoder som praktiseras på andra skolor hon hört talas om.  

Den nödvändiga samvaron – institutionaliserad individualisering
I och med att föräldrarna som deltog i intervjustudien alla hade sina barn i 
förskola och i och med att intervjusamtalet handlade om deras möten med 
barnomsorg (se Kapitel 4) har inte uttryck för föräldraidentiteter i termer av 
vad Kugelberg (1999) kallar en familje-orientering givits utrymme. Däremot 
har barn som inte riktigt passar in i förskolan, som Jenny eller Karl, konstru-
erats som osociala på ett sätt som skiljer dem från andra barn och hindrar 
dem från att odla de viktiga kamratkontakterna.  

Dessa nödvändiga kamratkontakter kan skönjas i de uttryck för föräldra-
identiteter i termer av en medvetenhet om förskolans betydelse för barns 
utveckling som tar form i berättelser i vilka Karls, Rezas, Måns och Lisas 
behov av att vara tillsammans med andra barn betonas. Dessa behov av att 
utvecklas ges olika innebörder i de olika berättelserna. Karl behöver utveckla 
en social kompetens, Reza behöver lära sig svenska, Måns behöver ha andra 
pojkar att leka med och Lisa behöver stimuleras genom organiserade aktivi-
teter. Dessa uttryck för föräldraidentiteter ligger i linje med diskurs om för-
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skolan som en självklar plats för barndom (jfr. Dencik, 1988; Persson, 1994; 
Kugelberg, 1999; Gars, 2002; Markström, 2005). En självklarhet som ges 
betydelse i relation till barns relationer till andra barn som oumbärliga och 
betydelsefulla.

Det paradoxala med dessa berättelser är att trots att andra barn beskrivs 
som väldigt viktiga för de egna barnens vistelser i förskolor så framträder de 
i form av stereotypa och kategoriska konstruktioner som nästan tar formen 
av nödvändiga resurser för de egna barnen. Ingen förälder berättar om vad de 
egna barnen kan erbjuda andra barn i förskola eller skola. De uttryck för 
föräldraidentiteter som handlar om de egna barnens behov av att vistas till-
sammans med andra barn i förskola är tydligt centrerade kring just det egna 
barnen.

Den institutionaliserade barndomen är individualiserad (Kampmann, 
2004) i den bemärkelsen att de egna barnens vistelser i förskola tillsammans 
med andra barn ges betydelse först och främst i relation till de egna barnens 
utveckling. Denna institutionaliserade individualisering tar sig även uttryck 
genom de barncentrerade utvecklingssamtal som kommit att utgöra rutinise-
rade inslag i förskole- och skolverksamhet (se t. ex. Gars, 2002; Markström, 
2005, Hofvendahl, 2006). Det enskilda och unika barnet skall ses av både 
föräldrar och personal samtidigt som de berättelser som tagit form under 
intervjusamtalen visar att det bara är vissa uttryck för individualitet som 
passar in i förskolan (jfr. Markström, 2005). Det alltför tysta, inbundna och 
annorlunda barnet hamnar utanför.  

Andra barns betydelse för det egna barnet tar sig också andra uttryck än 
som resurser för eller hot mot social utveckling, även om de är sällsynta. 
Som i berättelserna om Lisas vardag hos dagbarnvårdaren och på förskolor-
na. Lena beskriver de äldre barnen hos dagbarnvårdaren och Lisas äldre ku-
sin på Näbbdjurets förskola som omhändertagande och som en trygghet för 
Lisa. Dessa konstruktioner saknar motsvarighet i de andra berättelserna som 
är fokuserade på andra barn som resurser för eller hot mot det egna barnet 
och dess utveckling. Detta kan förstås i relation till konstruktionen av den 
berättade Lena som bredvidstående betraktare av Lisas vardag hos dagbarn-
vårdare och i förskola. Det är dagbarnvårdaren, förskolepersonalen och 
andra barn som är en del av Lisas vardag på förskolan, en vardag som den 
berättade Lena inte beskrivs som en del av eller i. Detta visar sig också i 
berättelsen om när de andra flickorna var elaka mot Lisa när hon började i 
Nötskrikans förskola. Den berättade Lena framträder som förvånad och för-
skräckt för att sedan förvandlas till tacksam för förskolepersonalens sätt att 
hantera situationen.

Den nödvändiga samvaron barn emellan ges olika innebörder i olika be-
rättelser och i relation till olika uttryck för föräldraidentiteter inom ramen för 
de sex intervjusamtalen. Det egna barnets samvaro med andra beskrivs inte 
sällan som källa till oro för föräldrarna. De olika berättelserna visar fram 
olika sätt att hantera denna oro, från att byta förskola till att helt enkelt vänta 
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och se tiden an. Diskurser om relationer mellan föräldrar och barninstitutio-
ner som amatör-expert, samarbetspartners eller konsument-producent bygger 
ofta på outtalade antaganden om barn och barndom som osynliggör den 
komplexitet som framträder i berättelserna om föräldrarnas erfarenheter och 
förhoppningar inför framtiden. Berättelser som visar att föräldrars relationer 
till barninstitutioner varken kan förstås som predestinerade av sociala struk-
turer eller som förutsättningslösa möten mellan enskilda individer. Istället 
har det blivit tydligt att föräldrars relationer till barninstitutioner som försko-
la och skola också är beroende av hur de ser på sina egna och andras barn.  

Den individualisering som enligt modernitetsforskare karaktäriserar insti-
tutionaliseringen av barndomen (se t. ex. Näsman, 1994; Kampmann, 2004) 
yttrar sig bland annat genom en ökad fokus på barn som unika individer med 
egenskaper, behov och rättigheter som ibland och ibland inte ges utrymme 
och tas tillvara i barninstitutioner. Berättelserna om föräldrarnas erfarenheter 
av barnomsorg visar att även om barn i större utsträckning än tidigare vistas 
utanför familjen och ses som sociala aktörer så vilar ansvaret för denna insti-
tutionalisering på föräldrarna. Detta kan ses som ett uttryck för familjisering 
(se Kapitel 2) som kan förstås som sammanlänkad med individualiseringen 
då föräldrars ansvar för sina barns väl och ve i barnomsorg och skola är fo-
kuserade på just det egna barnet och dess situation. Föräldrar konstrueras 
som ansvariga för att deras barn ska vara barn på rätt sätt i rätt sammanhang 
och därmed för att de ska få vara tillsammans med andra barn.  

Socialt och strukturellt skapade föräldraidentiteter 
mellan erfarenheter och diskurser
Syftet med detta avhandlingsarbete är att bidra med en ökad förståelse för 
relationer mellan föräldrar och barninstitutioner genom de uttryck för föräld-
raidentiteter som tar form i livsberättelser om föräldrars möten med barnin-
stitutioner. Relationer mellan föräldrar och barninstitutioner har diskuterats 
som intressanta i relation till teorier om institutionaliseringen av barndom i 
framför allt Sverige. Perspektivet på livsberättelser som socialt situerade 
handlingar och identitetsframföranden har medfört att uttrycken för föräldra-
identiteter måste förstås i relation till de intervjusituationer i vilka de tog 
form genom samtal mellan föräldrarna och mig. Olika uttryck för föräldra-
identiteter har diskuterats i relation till diskurser om relationer mellan föräld-
rar och barninstitutioner och till konstruktioner av barninstitutioner, perso-
nal, andra föräldrar egna och andras barn samt barndom.  

Relationer mellan föräldrar och barninstitutioner framträder genom berät-
telserna som komplexa socialt strukturerade och situerade processer. Den 
institutionsfokusering som karaktäriserar mycken forskning inom detta om-
råde (se Kapitel 2) framstår som problematisk i relation till att många berät-
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telser konstruerar barninstitutioner som länkade till varandra och då framför 
allt förskola och skola, men även familjedaghem, barnavårdscentral och 
kommunkontor. Denna studies största bidrag till detta forskningsområde är 
just ett synliggörande av den komplexitet som framträder genom analyserna 
av livsberättelser och uttryck för föräldraidentiteter. Genom att ta utgångs-
punkt i föräldrars erfarenheter av att möta och relatera till barninstitutioner 
och se till både form och innehåll i de livsberättelser som tar form i samtal 
om dessa har kunskap om dessa sociala relationer skapats som varken byg-
ger på sociala kategoriseringar av föräldrar eller som tar sin utgångspunkt i 
politiska riktlinjer för olika barninstitutioners verksamheter.  

Jag har gjort det tydligt att jag inte haft för avsikt att kategorisera de i stu-
dien deltagande föräldrarna som särskilda typer eller sorter. Istället har jag 
poängterat att uttryck för föräldraidentiteter varierar både mellan och inom 
intervjusamtalen och därmed inte kan reduceras till en kategorisering av 
individuella föräldrar. Olika uttryck för föräldraidentiteter har begreppslig-
gjorts som framträdanden genom berättande och konstruktioner i berättelser. 
Då fokus både i de samtalsnära och de diskursiva analyserna legat på både 
berättelser, diskurser, berättade aktörer och föräldraidentiteter som sociala 
konstruktioner har de berättande föräldrarna till viss del reducerats till 
medskapare av vad som utifrån ett mer realistiskt perspektiv på livsberättel-
ser skulle ha kunnat beskrivas som deras egna livsberättelser (se Kapitel 3). 
Samtidigt är det de deltagande föräldrarnas erfarenheter som legat till grund 
för de berättelser och uttryck för föräldraidentiteter som tagit form.  

För att sätta fingret på vad jag försöker problematisera här så kan man 
ställa sig frågan om föräldrarna hade minnen av erfarenheter från möten med 
barninstitutioner när de mötte mig eller om dessa till stor del skapades under 
intervjusamtalen. På den frågan måste jag svara ja och ja. Människan minns, 
men minnen ges olika innebörder i olika sociala sammanhang. Jennys min-
nen från tiden på Noaks förskola eller Rahims minnen från mötet med di-
striktssköterskan på barnavårdscentralen tog formen av berättelser i deras 
samtal med mig, samtidigt som de också ”fanns” med dem före intervjuerna. 
Plummer skriver att ”What matters to people keeps getting told in their sto-
ries of their life.” (s. 242). Även om Plummer skriver ”their stories”, det vill 
säga deras berättelser och därmed inte problematiserar berättelser som soci-
alt situerade handlingar så pekar han på att människor berättar om det som är 
betydelsefullt för dem. Detta riktar uppmärksamheten mot den berättande 
människan som social aktör och subjekt som genom berättande konstruerar 
och förändrar sin sociala värld samtidigt som hon är en del av och måste 
förhålla sig till denna världs villkor (jfr. Bauman, 1986; Mishler, 1999; Rus-
tin, 2001). Med utgångspunkt i en kunskapsteoretisk distinktion mellan be-
rättande människor av kött och blod och livsberättelser som produkter av 
berättande så behöver inte livsberättelser reduceras till vare sig en humanis-
tisk personromantik eller en postmodern dekonstruktion av subjektet (jfr. 
Plummer, 2001). Ett synliggörande av intervjuaren/forskaren som medberät-
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tare och därmed medskapare av intervjupersoners livsberättelser riktar istäl-
let blicken mot det socialt och kulturellt situerade och strukturerade görandet 
av livsberättelser och identiteter.

Metodologiskt syftar avhandlingen också till att vidareutveckla en metod 
att arbeta med livsberättelser som socialt situerade handlingar, genom vilken 
forskaren/intervjuaren görs synlig som medberättare och därmed medskapare 
till de uttryck för föräldraidentiteter som tar form. Detta syfte har uppnåtts 
genom att berättelser och uttryck för föräldraidentiteter har lyfts fram just 
som socialt skapade.  

De olika bilder av Jenny, Katarina och Konrad, Bodil, Lena, Monika och 
Rahim som tagit form genom berättande och i berättelser om deras erfaren-
heter av möten med och relationer till barninstitutioner har jag begreppslig-
gjort som uttryck för föräldraidentiteter. Detta begrepp vilar i sig på en kate-
gorisering av dem som föräldrar, samtidigt som jag skulle ha kunnat inter-
vjua människor utan biologiska eller adopterade barn om deras egen uppväxt 
och utifrån dessa berättelser lyft fram olika konstruktioner av föräldraidenti-
teter. Poängen är att syftet med avhandlingsarbetet är att bidra med kunskap 
om relationer mellan föräldrar och barninstitutioner som är konkretiserad 
och kontextualiserad i livsberättelser och uttryck för föräldraidentiteter och 
inte att kategorisera de deltagande föräldrarna som särskilda sorters föräld-
rar. Uttryck för föräldraidentiteter tar form i intervjusamtalen med hjälp av 
minnen, erfarenheter och kulturella verktyg som vedertagna former för be-
rättande och betydelsebärande diskurser. Det synliggörande av komplexitet 
som utgör detta avhandlingsarbetes största bidrag till detta forskningsområde 
bidrar också till ett perspektiv på föräldraidentiteter som socialt och relatio-
nellt skapade.

Det är detta perspektiv på relationer mellan föräldrar och barninstitutioner 
som jag skulle vilja förmedla till föräldrar, barn och personal som möts inom 
och i övergångar mellan olika barninstitutioner. Ett sätt att se på människor 
och möten som öppnar upp för föränderlighet och som motverkar en repro-
duktion av stereotypa kategoriseringar av olika sorters föräldrar, personalka-
tegorier och barn. Med utgångspunkt i en förståelse av att vi i stor utsträck-
ning gör varandra och att detta görande är socialt och kulturellt situerat och 
strukturerat kan den individualisering som genomsyrar olika barninstitutio-
ner, och som konstruerar föräldrar, barn och personal som bärare av rättighe-
ter, skyldigheter, egenskaper, färdigheter och brister, motverkas. Detta skulle 
kunna öppna upp för ett sätt att se på det delade ansvaret över barn mellan 
föräldrar och barninstitutioner som föränderliga socialt och kulturellt struk-
turerade processer med olika innebörder i olika sammanhang.    
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12. Parental identities in life stories 

This dissertation deals with how the “telling of” and “the told” in the life 
stories of parents’ experiences of meeting and relating to child institutions, 
such as preschools and schools, can be viewed as performances and con-
structions of parental identities. The empirical material consists of six life 
story interviews with parents/couples, focusing on their experiences of pub-
lic childcare but also of other child institutions such as schools and child 
health centers.  

The aim of the dissertation is to contribute to an understanding of rela-
tions between parents and child institutions in Sweden through the expres-
sions of parental identities taking shape in the life stories of parents’ experi-
ences of meeting and relating to child institutions. 

The central research questions were:   

What parental identities take shape in the stories of meetings and 
relations between parents and child institutions/staff? 
What constructions of child institutions, staff, children, and 
childhood create the conditions for these parental identities? 
How can these expressions of parental identities contribute to an 
understanding of the relations between parents and child institu-
tions as socially and culturally situated and structured societal 
processes?  

Methodologically, the dissertation aims to further develop a way of work-
ing with life stories as socially situated action, through which the re-
searcher/interviewer is made visible as a co-teller and thereby co-constructor 
of life stories and expressions of identity.

 The following summary points out the most important aspects of each 
chapter. The chapters containing analyses of excerpts from interviews were 
not included in the summary due to issues of space and translation. Instead 
the results are presented as they have been discussed in the last chapter. This 
means that the last research question above gets more attention than the first 
two.
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The institutionalization of childhood
Becoming a parent in Sweden means being responsible for a new life, a 
child, but it also means a sharing of this responsibility with child institutions 
like childcare and schools. This shared responsibility can be conceptualized 
as familialization and institutionalization, two social processes that point out 
parental authority and responsibility for children and to the fact that a major-
ity of children in Sweden spend time together with other children and adults 
from an early age (Frones, 1994; Näsman, 1994; Qvortrup, 1994; Edwards & 
Alldred, 2000). The institutionalization of childhood is described by Frones 
(1994) as a process through which children’s lives are organized in time and 
space through arrangements like childcare and schooling. This process can 
be seen as a consequence of the economical development in the Western 
countries, entailing industrialization, urbanization, changing family patterns, 
and women’s increasing participation in the labor market (Qvortrup, 1994). 
The separation of children from the family has also led to an individualiza-
tion of childhood that presupposes an individuation, that is, an increased 
control over children as a collective through bureaucratization.  

While the concept of individuation points out the bureaucratic organiza-
tions of welfare states administrating services and controlling groups of in-
dividuals, the process of individualization points out an increased focus on 
the child as an individual social actor (Beck & Beck-Gernsheim, 2001). This 
development is seen by researchers as a sign of the disintegration of old con-
ceptions of childhood as different from adulthood (Sandin, 2003). Nowa-
days, for example in legislation, children are viewed  as having more or less 
the same rights as adults. Edwards and Alldred (2000) point out these 
changes in the concept of childhood as a counterweight to both familializa-
tion and institutionalization in that it gives children a voice outside both the 
family and child institutions.   

The institutionalization of childhood that intensified through the expan-
sion of public childcare in, for example, Sweden and Denmark in the 70s has 
changed in character, according to Kampmann (2004), over the past fifteen 
years. From being motivated as a tool for the good of the labor market, 
childcare is now perceived as “normal socialization” (s. 138) and therefore 
as something that children need to take part in for their own good. Kamp-
mann conceptualizes this as an institutionalized individualization.

Changes in the institutionalization of childhood affect relations between 
parents and child institutions. Institutionalization and familialization can be 
described as parallel processes whose strengths vary depending on the per-
spective from which they are viewed. Parents in Sweden and other countries 
with similar welfare state systems or regimes (Esping-Andersen, 1990; Jöns-
son, 2003; O’Connor, 2004; Ellingsaeter & Leira, 2006) share their respon-
sibility for children with child institutions. What this shared responsibility 
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consists of and what place different notions and constructions of childhood 
and children are given within this responsibility is an empirical question.  

The theoretical understanding of changing societal patterns of social and 
cultural reproduction conceptualized as the institutionalization of childhood 
affects the concept of parenthood. Parenthood and parenting cannot be stud-
ied isolated from contemporary constructions of childhood and children 
(Ambert, 1994). Research on various relations between parents and child 
institutions shows differing patterns depending on whether childhood as a 
changing concept is taken into account in the analysis. These and other pat-
terns are discussed in the research overview that follows.  

Patterns and discourses in research on 
relations between parents and child institutions 
In the research on relations between parents and child institutions reoccur-
ring patterns can be detected. The focus is often on parents’ relations to one 
institution, like preschool or school, or on children with specific needs due to 
a handicap or illness (see, e.g., Niléhn, 1976; Smith, 1984; Lareau, 1993; 
Ribom, 1993; Zetterqvist Nelson, 1999; Gars, 2002; Erikson, 2004; Roll 
Bennett, 2006).  

Relations between parents and child institutions are often discussed in 
typical ways that make it possible to talk about them as discourses. Three 
discourses are especially reoccurring: amateur-expert, cooperative partners, 
and consumer-producer (Bowe, Gerwitz & Ball, 1994; Vincent & 
Tomlinson, 1997; Hammarlund, 1998; Persson, 1998; Edwards & Alldred, 
2000; Erikson, 2004; Gleichmann, 2004; Gillies, 2005). The most frequent 
discourse is the one that views parents as amateurs and/or partners of coop-
eration while the discourse of parents as consumers more often occurs in 
research focusing on and criticizing public documents of educational policy.   

The amateur-expert discourse views the staff at children’s institution as 
professional child experts and parents as sometimes ignorant and subordi-
nated amateurs. This discourse is often visible in research on relations be-
tween parents and preschool and school teachers and medical staff (see, e.g., 
Baruch, 1981; Lareau, 1993; Vincent, 1996; Todd & Higgins, 1998; Gars: 
2002; Roll Bennett, 2006). Within this discourse, different concepts of chil-
dren and childhood are sometimes targeted as conditioning the relations (see, 
e.g., Persson, 1994; Kugelberg, 1999). 

A way to try to breach the gulf between the supposedly separate interests 
of parents and child institutions can be seen as represented in the often ac-
tion-oriented research on cooperation between parents and school. This line 
of research has been conducted in the Nordic countries since the 1970s 
(Niléhn, 1976; Johansson & Wahlberg Orving; 1993; Arnberg & Ravn, 
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1995) and has a strong advocate in Epstein et al. (1997). Through the dis-
course of cooperation, parents and childinstitution staff are constructed as 
more or less equal partners working together for the benefit of the children. 
This discourse has been criticized for making power relations invisible and 
for taking for granted the fact that the forms and conditions for cooperation 
should be formulated by the institutions (Vincent & Tomlinson, 1997).  

The third discourse, through which parents are constructed as informed 
and rational consumers of, for example, childcare and education, can be seen 
as a part of the neo-liberal rhetoric that became visible in Swedish welfare 
policy at the late 1980s and early 90s. This discourse is often pointed out and 
criticized in policy-oriented research (Lindblad, 1994; Gewirtz, Ball & 
Bowe, 1995; Englund, 1996; Vincent & Tomlinson, 1997; Erikson, 2004).  

One problem with these discourses is that parents are often constructed as 
a homogenous group (Vincent & Tomlinson, 1997). These constructions are 
often based on taken-for-granted understandings of children and childhood at 
the same time as they conceal the fact that parents meet and relate to child 
institutions from different social positions and thereby have different re-
sources for dealing, for example, with teachers in their children’s schools 
(see, e.g., Lareau, 1993; Ribom, 1993).  

Another pattern in this area of research is the varying focus on children 
and childhood. The three different discourses of parents as amateurs, part-
ners in cooperation, and consumers often rest on taken-for-granted construc-
tions of children and childhood. The most common construction is still of the 
child as dependent and in need of attention, care, and guidance from adults 
(Edwards & Alldred, 2000). The area of research within which parents’ con-
structions of children and childhood are a target for analysis is the one focus-
ing on relations between parents and childcare institutions and the one focus-
ing on special categories of disabled and sick children (see, e.g.,  Persson, 
1994; Zetterqvist Nelson, 1999; Gars, 2002; Duncan et al., 2004; Markström, 
2005; Roll Bennett, 2006). This is not to be found as often in research on the 
relations between parents and schools (see, e.g., Niléhn, 1976; Johansson & 
Wahlberg Orving, 1993; Lareau, 1993; Ribom, 1993; Todd & Higgins, 
1998; Bager-Charleson, 2003). The differences in these areas of research can 
be understood in relation to the fact that parent-school research area is older 
and thereby not as easily influenced by research on childhood as a changing 
social construct.

We could say that concepts of parenthood and childhood are inseparably 
intertwined as they presuppose one another, even if studies of the first do not 
always involve considerations of the second. Ambert (1994) points out the 
necessity to question taken-for-granted and ideologically underpinned under-
standings of childhood when studying parenting and parenthood.   

The discourses of parents as amateurs, partners in cooperation, and con-
sumers also conceal the fact that relations between parents and child institu-



271

tions are socially situated and need to be studied empirically to understand 
the workings of social structures.  

Studies of parenthood as gender-based have been conducted since the 
1970s, especially within feminist research. Motherhood as a practice and 
culture has thus been studied from different perspectives. Studies in this field 
have often focused on the imprisonment of women in motherhood and fam-
ily life through theories of psychology and psychoanalysis (see, e.g.,  Lewis, 
1991; Tizard, 1991; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Franséhn, 2003). A 
common focus in this area is working mothers with small children (see, e.g., 
Sharpe, 1984; Lewis, 1991; Tizard, 1991; Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; 
Elvin-Nowak, 1999; Kugelberg, 1999). Fatherhood has also attracted more 
attention as an object of research in recent years (see, e.g., Kugelberg, 1999; 
Klinth, 2002; Bangura Arvidsson, 2003; Johansson, 2003, 2004; Feather-
stone, 2004).  

Relations between parents and child institutions such as preschools and 
schools have been studied as structured by class and gender and sometimes 
with consideration to structures of ethnicity and race (Persson, 1994; Lareau 
& Horvat, 1999; Vincent & Ball, 2001; Duncan et al., 2004; Ball & Vincent, 
2005). One specific area of research focuses on how parents’ choice of 
school and childcare is structured by class, gender, and ethnicity (see, e.g., 
Holloway & Fuller, 1992; Gewirtz, Ball & Bowe, 1995; Reay, 1998; Vincent 
& Ball, 2001; Pérez Prieto et al., 2002; Ball & Vincent, 2005). While these 
studies focus on the discourse of parents as consumers of childcare and edu-
cation, others focus on how social inequality is reproduced (see, e.g., Smith, 
1980; Ribom, 1993; Lareau, 1993; Vincent, 1996, 1997; Vincent & 
Tomlinson, 1997; Reay, 1998, 1999; Hanafin & Lynch, 2002; Vincent, Ball 
& Kemp, 2004; Gillies, 2005). The focus of ethnicity is less common in 
Swedish than, for example, British and North American research. Swedish 
research on relations between parents and child institutions can be described 
as dominated by a focus on some white working-class but mostly middle-
class mothers (see, e.g., Persson, 1994; Zetterqvist Nelson, 1999; Gars, 
2002; Markström, 2005; Roll Bennet, 2006).  

Ethnicity has been conceptualized in different ways, often with a focus on 
cultural differences between groups of people. The focus on cultural differ-
ences tends to ignore the differences that class, age, and gender generate 
both among and within various ethnic groups (Ålund, 1997; Phoenix, 1998). 
The construction of Swedes and immigrants as culturally different, which is 
reproduced through Swedish research, creates a hegemonic Swedishness that 
has become institutionalized (de los Reyes, 2001).  

There is thus a need for research on relations between parents and child 
institutions that views different social structures as intersectional and not 
separate and isolated from each other. The concept of intersectionality aims 
at capturing the complex and intertwined workings of social structures in 
studies of social life and identities (see, e.g., Lykke, 2003, Brah & Phoenix, 
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2004; de los Reyes & Mulinari, 2005). One way of doing this is not to work 
with social categorizations of parents but to look instead at how different 
social structures take shape in different contexts, for example, in the life 
stories of parents’ experiences of relating to child institutions.    

This approach can break the pattern of focus on one specific institution or 
problem if parents’ experiences are taken as the point of departure. Life story 
research can contribute to an understanding of relations between parents and 
child institutions that challenges discourses of parents as a homogenous 
group and show if and how social structures are made visible in different 
expressions of parental identities.

Life stories as socially situated 
action and identity performance 
My point of departure is a perspective on life stories as socially situated ac-
tion and identity performance (Bauman, 1986; Mishler, 1999; Langellier, 
2001). This perspective differs from a realist one through which life stories 
are seen as pictures or mirror images of the tellers’ lived and experienced 
lives, a perspective that dominated early oral history, sociological life his-
tory, and anthropological research (see, e.g., Barrett, 1906; Thomas & 
Znaniecki, 1918/1974; Radin, 1920; Shaw, 1930/1966; Conwell, 1937/1950; 
Lewis, 1961/1970; Bogdan, 1974; Dunaway & Baum, 1996; Perks & Thom-
son, 1998). It also differs from a constructivist perspective on narratives as 
forms of sensemaking which ignore experience and only focus on narratives 
as form and on texts rather than on what the text is meant to represent (see, 
e.g., Bruner, 1986, 1987, 1990; White, 1987).  

The perspective applied in my dissertation can be described as performa-
tive in that I focus on the making of stories and thereby of parental identities 
through storytelling. A consequence of this perspective is that, in life story 
interviews, the interviewer is seen as a co-producer or co-teller of what is 
often conceptualized as the interviewees’ life stories (Mishler, 1999). If the 
realist perspective can be said to focus on the told as a mirror of reality of 
time past, and the constructivist perspective on stories as cultural forms of 
sensemaking, this perspective focuses on content and form as two sides of 
the same coin. Through the telling of life stories, pictures or representations 
of the interviewee’s experiences are created with the help of conventional 
storylines as cultural tools and in dialogue with dominant discourses or the 
“culturally shared stock of knowledge” (Mishler, 1999, s. 10). 

Studies of identities through life stories have been conducted within many 
different disciplines, such as sociology, ethnology, psychology, social psy-
chology, social anthropology, and education (see, e.g., Rosenwald & 
Ochberg, 1992; Ehn, 1992; Kohler Riessman, 1992, 1993; Roos, 1992; 
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Öberg, 1997; Heyman & Pérez Prieto, 1998; Mishler, 1999; Pérez Prieto, 
2000, 2003, 2006; Kemuma, 2000, 2004; Goodson & Sikes, 2001; Langel-
lier, 2001). These studies have to different degrees included the interview 
situation and the interaction between interviewee and interviewer in the 
analyses, from mentioning it briefly as a condition to integrating the inter-
viewer’s voice in the analyses. The performative perspective on life stories 
as socially situated action makes a disguising of the interviewer’s role in the 
storytelling more or less impossible.  

Expressions of parental identities are seen as taking shape through the 
telling in the present of the interview situation and conversation and through 
storied constructions of the parent in relation to constructions of other actors 
in the told. The other actors, apart from the parents themselves, who are con-
structed in the stories told are child institutions, the staff that works there, 
other parents, and one’s own and others’ children. The analytical distinction 
between expressions of identity in the telling and the told can be understood 
in terms of the telling as an act in itself. An act that at the same time is “an 
enactment” of experiences (Langellier, 2001, s. 150). The enactment of ex-
periences through storytelling is a socially situated remaking of past experi-
ence (Bauman, 1986). The storytelling is done with the help of cultural tools 
such as narrative conventions and discourses.  

Mishler (1999) writes about people’s dualistic positions as subjects who 
on the one hand construct and change their social worlds and on the other are 
a part of and have to adjust to the social and structural conditions of these 
worlds. The “rules and roles” of culture and society are made sensible by 
people telling stories (Goodson & Sikes, 2001, s. 2). The conditions for life 
story telling can be described as the existence of cultural tools of sensemak-
ing. These cultural tools of storytelling are the foundations of verbal com-
munication and can be conceptualized as language, narrative conventions, 
and discourses. The discursive characteristics of storytelling can be seen in 
at least two different ways. On the one hand, discourses can be viewed as 
speaking through the storyteller, which is the perspective of many post-
structuralists. On the other hand, and this is my position, storytelling people 
can to a large extent be seen as discourse users. This is not to say that people 
are meta reflective about the ways they perceive their everyday worlds. Sto-
rytellers use and relate to discourses more or less consciously (Potter & 
Wetherell, 1987; Langellier, 2001). Discourses on child institutions, the 
staff, children, and other parents appear both through what is taken for 
granted and through what is presented as problematic and troublesome. Dis-
courses are made visible through storytelling as they are used as given no-
tions, for example, about children’s needs, or as they are contested and ques-
tioned by working mothers challenging dominant discourses on the impor-
tance of mother-child relationships.   

 The parents participating in the interview conversations with me, telling 
stories about their experiences of meetings and relations with child institu-
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tions, are not the parents that are constructed in the told, in the stories. This 
is why I reframe from the convention of presenting the life stories as belong-
ing to the interviewed parents. The stories are based on the parents’ experi-
ences but co-constructed in the interview conversation through our use of 
cultural tools.

Interviewing and analyzing 
The six interviews analyzed in the dissertation have been selected from a 
study containing nineteen interviews with parents of preschool children born 
in 1995. This study was conducted as part of a large research project aimed 
at investigating preschool class reform in Sweden from different perspec-
tives. The PISCO project58 and the interviews were carried out in November 
and December in the year 2000.   

I contacted the parents through their children’s preschools. Most of the 
children went to different preschools, although some overlapping occurred. 
The preschool staff distributed letters of information about the project and a 
request for participation. The parents who were willing to participate in the 
study allowed the preschool staff to give me their home phone numbers. I 
called them up and made arrangements for the interviews, which with one 
exception were conducted in the parents’ homes. The one other interview 
was conducted in a room at the Department of Education at Uppsala Univer-
sity.  

The perspective on life stories as socially situated action points out the 
importance of taking the interview situation into consideration as a part of 
the analysis. This makes the time and place of the interviews and other peo-
ple’s presence important to consider as conditions for every interview. The 
interviews lasted between forty minutes to over an hour. They often took 
place in the parents’ kitchen and sometimes in their living rooms. The inter-
view conversations were recorded on a minidisc recorder with small micro-
phones that were attached with a clipper to the parents’ and my shirts. Some-
times there were children present, which created special conditions for the 
interview conversation and for the later analysis. The children’s voices were 
not included in the analysis but their presence and its impact on the interview 
were made visible and taken into consideration in the analysis. I’ve also 
discussed the relations between the parents and me as affected by gender, 
class, ethnicity, and age.  

58PISCO stands for Preschool into the School and the project lasted between 2000 and 2006. 
Studies were conducted within the areas of policy, profession, and process (Pérez Prieto et al., 
2002; Pérez Prieto & Sahlström, 2003; Karlsson et al., 2006).  
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The recorded interview conversations were transcribed roughly by a sec-
retary hired by the project. Parts of the interview material were analyzed and 
the results published in various texts (Pérez Prieto et al., 2002; Karlsson, 
2003, 2004, 2006, in press).  

The six interviews analyzed in this dissertation were selected to present as 
large a variation of expressions of parental identities as possible. In addition, 
the criteria for selection were differences in forms of telling between the 
interviews. I categorized different modes of telling with the help of Labov & 
Waletzky’s (1967/1997) model that divides a narrative into six elements. 
The elements consist of an introductory abstract, an orientation, complicat-
ing action, an evaluation, a resolution and coda, a reconnection to the pre-
sent. Even if I departed from a less structuralistic perspective on life stories 
than Labov & Waletzky, I found their story-elements useful as tools for 
categorizing the interviews as characterized by different modes of storytel-
ling. Some interview conversations were characterized by a focus on specific 
events and meetings with the child institutions and their staff. The storytel-
ling in these interviews consisted of reoccurring orientations through which 
the events were localized in time and space. The telling furthermore focused 
on more or less detailed descriptions of the events, or complicating action, 
whose resolutions and outcomes were evaluated and related to the present. I 
called this mode of telling “concrete” or in Swedish konkretiserande. An-
other mode of telling that dominated some of the interviews can be charac-
terized as summarizing descriptions or abstract recapitulations of events or 
actions in the parents’ experiences of relating to child institutions. This mode 
of telling more or less lacks the reoccurring orientations and detailed de-
scriptions of past events that characterize the interviews dominated by the 
concrete mode of telling. Although all interviews contain both modes of 
telling, it was possible to separate them into categories dominated by the one 
or containing more of less the same amount of both. 

I selected the interviews conducted with Jenny, Katarina and Konrad (a 
couple), Bodil, Lena, Monika, and Rahim for the analysis in the dissertation 
because they represent a variety of modes of telling, from the most concrete 
to the most summarizing and many variations in between.  

The recognition of the interviewer as a co-teller and co-constructor of sto-
ries, which is an important aspect of the perspective on life stories as socially 
situated action, demands that this is made visible in the analysis. My voice 
and role in the interviews are included in the transcribed extracts from the 
interviews that are represented in the text. I worked with the recordings and 
transcriptions in varying degrees of detail until I found a way to make the 
rhythm of the conversations visible to the reader without making the tran-
scripts difficult to read. I also decided to represent common expressions in 
their spoken form (talform) while I’ve changed others into written language 
to make the transcripts easier to read.   
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The selection of excerpts from the six interviews was made in relation to 
which topics dominated the conversations. As it was both the telling of sto-
ries and the stories told that were the focus for the analysis of different ex-
pressions of parental identity, the excerpts are presented in an order that 
followed the chronology of the interview conversation. This makes the co-
construction of stories visible without losing sight of the content. The selec-
tion of excerpts was also guided by a wish to make different expressions of 
parental identities visible within the same interview.

The analysis of the excerpts from each interview was done separately. 
This means there was no comparing of the different expressions of parental 
identity between the interviews. Instead I present the analysis of the six in-
terviews in separate chapters.

When analyzing the interviews as socially situated storytelling and focus-
ing on expressions of parental identities in the telling and the told, I moved 
between different perspectives. One perspective directed my analytical gaze 
at the interaction between the parents and me, another perspective focused 
on the themes or storylines that took shape during the conversations, while a 
third perspective made the use and workings of discourses visible. Pam-
philon (1999) uses a camera lens metaphor and conceptualizes these differ-
ent ways of looking at interview material as micro, meso, and macro zooms. 
The analytical distinction I’ve made between expressions of parental identi-
ties through performances in the telling and past-time constructions in the 
told makes the judgements and evaluations of past actions and events visible 
as an ongoing negotiation between the parents and me. This could look like 
this: “I see today that I couldn’t have acted any differently then than I did” or 
“They didn’t listen to me and I should have confronted them, but I didn’t.” 
These examples make the telling parent visible as someone other than the 
parent constructed through the told. This distinction between the telling and 
the told is easier to make in interviews dominated by a concrete mode of 
telling than in the ones dominated by a summarizing mode, in which the 
present-time oriented expressions of parental identity dominate. The con-
structions of other actors, like child institutions, staff, one’s own and other 
children, and other parents take shape in relation to constructions of parental 
identities. This shows that expressions of identities are always relationally 
situated in the interview conversation and in the stories being told.   

Besides the focus on the interaction between the parents and me and the 
different expressions of identity in the telling and the told, I also focused on 
the use and workings of cultural tools as discourses. This macro zoom di-
rected my analytical gaze to taken-for-granted notions and the extraordinary 
positive or negative sides of the stories. Discourses could be made visible, 
for example, through a parent’s expression of disappointment over a pre-
school teacher’s behavior. The disappointment can be seen as a reaction to a 
lack of behavior one ought to expect from a preschool teacher. The expecta-
tion can be seen as the working of discourse and the disappointment as an 



277

expression of parental identity taking shape in relation to an experience that 
challenges this same discourse about preschool teachers. This type of analy-
sis can be compared to the element of evaluation in Labov and Waletzky’s 
(1967/1997) model of narratives. Evaluations take shape in relation to dis-
course as our “culturally shared stock of knowledge” (Mishler, 1999, s. 10). 
The macro zoom analysis contextualizes the expressions of parental identi-
ties in a societal and cultural realm that transcends the immediate interview 
situation at the same time as the interview is the foundation of its use.    

In the concluding chapter, the theoretical discussion on the institutionali-
zation of childhood and the patterns and discourses in previous research on 
relations between parents and child institutions are discussed in relation to 
the various expressions of parental identities that took shape in the analysis 
presented in the earlier six chapters. This type of analytical discussion can be 
described as turning a macro zoom on the results of the analysis made 
through micro and meso zooms (Pamphilon, 1999).  

Expressions of parental identities 
In the following I present the parents’ living conditions at the time of the 
interviews, followed by short summaries of the interview-close analysis of 
storytelling done on excerpts from the six interviews. 59

Unintelligible exclusion and the obligation to act
Jenny and Jan are both twenty-nine years old and have two children, Jennifer 
seven and Jens five years old. They live in a rental apartment and Jenny is 
studying at a school for adult education while Jan works as a carpenter. Jen-
nifer is in school while Jens attends preschool. 

The interview with Jenny focused on her experiences from the time when 
both her children attended a different preschool from the one Jens now goes 
to. The stories focus on Jenny’s experiences of attending a meeting with the 
manager of the preschool, together with other mothers, where they were 
asked to tell the manager and each other about their occupation. Jenny, who 
at that time worked as a cleaner, felt insulted and socially inferior in relation 
to the other mothers who all had positions with higher social status. The 
stories revolved around Jenny’s experiences of being badly treated by the 
preschool staff and of her daughter Jennifer never getting any friends among 
the other children. The narratives of various events culminated in a story of 
when Jennifer got sick at the preschool and was left unattended until Jenny 
came from work to pick her up. After that event, Jenny moved the children 
to another preschool where things got better.  

59The analysis of the excerpts from the interviews is not included in this summary.  
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The interview is characterized by a past-time oriented and concrete story-
telling with detailed descriptions of specific events. Both Jenny and her 
daughter appear as having been treated badly by the staff at the preschool 
and as being outside the other children’s and parents’ togetherness, both at 
and outside the preschool. The stories don’t explain the cause of this social 
exclusion and isolation and therefore contest dominant discourses of rela-
tions between parents and preschool staff regarding their behavior toward 
each other and toward children.

In terms of parental identities, the stories give shape to expressions of 
subordination, guilt, and regret. It’s about what Jenny did and what she 
should have done, that is, moved the children to another preschool sooner 
than she did. Jenny’s past actions are constructed as both understandable and 
reprehensible in relation to her lack of experiences of preschools and to the 
actions of the staff. Jenny also appears as insecure and afraid of criticizing 
the preschool and its staff in front of me. The parts of the stories where the 
past-time Jenny appears as questioning the staff and their actions are few and 
appear as minor objections to a situation created by the introvert character of 
Jennifer, the other children’s bullying, and by the preschool staff. Instead of 
appearing as actively opposing the staff, the past-time Jenny appears through 
descriptions of her emotions. She describes herself as reacting with anger 
and sadness at the time of the past events and her present-oriented and 
evaluative identity performances are characterized by shame and regret over 
her past passivity in relation to Jennifer’s situation and to the staff’s way of 
dealing with it. The former preschool appears as a terrible place in compari-
son with the preschool Jenny moved the children to, which appears as a ha-
ven.

Special and different in good and problematic ways  
Katarina is twenty-eight and Konrad thirty-five years old. They live in a 
tenant-owned apartment with their five-year-old son Karl who goes to pre-
school. Katarina is studying to be a language teacher and Konrad works as a 
technician in the public sector. Katarina and her son Karl are bilingual; 
Katarina’s parents emigrated from Estonia to Sweden before she was born 
and she has taught Karl the language.  

The interview with Katarina and Konrad is characterized by a present-
time orientation and child centeredness. The stories focus on their son Karl 
as different from other children, a difference that is constructed as good in 
relation to the upcoming school start and as problematic in relation to the 
other boys at the preschool he goes to. The stories tell how he attended an-
other preschool earlier, from which Katarina and Konrad moved him so that 
he would be guaranteed a place at a particular school the year he turned six.    

 Karl is constructed as intellectually mature, different from other boys in 
the same age, and as stubborn and willful in a way that is sometimes a chal-
lenge to the preschool staff. In relation to these three aspects of what makes 
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Karl different from other children, a variety of parental identities take shape, 
ranging between expressions of pride and worry. Katarina appears as a par-
ent who is conscious of how children’s lives are gendered and is constructed 
as a troublesome mother who questions the staff’s ways of ignorantly rein-
forcing the differences between boys and girls at the preschool. Together, 
Katarina and Karl appear as proud parents of a premature and linguistically 
gifted boy who stuns the preschool staff with his philosophical reasoning.    

The preschool is constructed as an instrument of school choice, a place 
where gender differences are being reinforced, and a place for childhood that 
is important to Karl’s development of social skills. The school is constructed 
as better than other schools and as a place where Karl’s skills in reading and 
writing can be rewarded and developed.   

The necessary escape and an informed preschool choice  
Bodil is thirty-six and Bengt thirty-four years old. They live in a house that 
they own, with their children Beatrice, Björn, and Benny, who are seven, 
five, and one-and-a-half years old. Bodil is on parental leave with Benny 
from her job as a tax lawyer and Bengt works as a real estate agent. Beatrice 
goes to first grade and Björn attends preschool. 

The interview with Bodil focused on when she and her husband moved 
their children from one preschool, which was badly run and lacked staff 
stability and pedagogical qualities, to another. The stories about this process 
focused mainly on different preschools as being of high or low quality. The 
storytelling is summarizing and evaluative without detailed descriptions of 
specific events and focuses on Bodil’s and Bengt’s experiences and actions 
in relation to the change of preschool and the behavior of different preschool 
staff. Bodil often uses the pronoun we, as a family-we, in which sometimes 
Bengt and sometimes her children are included. She also appears as belong-
ing to a local collective of parents who possess knowledge of the local pre-
school market. One of the few times Bodil appears as an “I” is when she 
condemns the way the manager runs the first preschool.  

The expressions of parental identities that take shape through the stories 
vary between constructions of Bodil and Bengt as preschool novices and 
informed consumers of childcare and as subordinated but mostly questioning 
the competence and professionalism of different preschool staff. Through the 
stories of the switch from one preschool and the fastidious search for a better 
one, various parental identities appear that are all motivated in relation to an 
unspoken notion of what is best for the children. Bodil appears in the present 
telling as a parent who is capable of separating the bad preschools from the 
good. The different preschools are constructed as good or bad in relation to 
program quality and the competence and professionalism of the staff.  
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Good childcare staff and bystander parenthood 
Lena is twenty-five years old and lives in a rental apartment with her daugh-
ter Lisa, who is five. Lisa goes to preschool and Lena works as an assistant 
for children with special needs.   

The interview with Lena focused on her experiences of different forms of 
childcare for her daughter whom she admitted to family day care when she 
was ten months old and Lisa had to start working in order to survive eco-
nomically as a single mother. The interview with Lena is characterized by a 
past-time oriented telling and by constructions of childcare staff as “swell” 
and as very friendly super-mothers who have been supportive and helpful to 
both her and her daughter.   

Lisa, Lena’s daughter, is constructed as well taken care of by the day 
mother and the staff at two preschools that she attended later on. Other chil-
dren cared for by the day mother and a cousin who also attended one of the 
preschools are constructed as attentive and taking care of Lisa in a way that 
helped make her feel secure. When Lena appears sporadically in the stories, 
it is as a hard-working mother, grateful for the childcare staff’s help and 
support. She appears most clearly in the stories of when Lena placed Lisa at 
the family day care after her parental leave. Here the told Lena is constructed 
as missing out on Lisa’s first steps.   

The expressions of parental identities that took shape through the stories 
all circle around constructions of childcare as something good. In the story 
of when Lisa attended the family day care group, Lena is constructed as the 
biggest loser of the two because she missed out on Lisa’s progress. This 
expression of parental identity contests the discourse of the always-present 
mother as the best thing for small children. In the story of when Lisa was 
bullied by other girls at one of the preschools, Lena appears as a bystander 
gratefully observing the staff’s way of dealing with and solving the problem.    

The family day care and the preschools are constructed as places for sup-
port and care, which made it possible for Lena to work. Especially one of the 
preschools also appears as a place for stimulating activities and development 
for Lisa.

Informed criticizer and understanding helper  
Monika is forty-three and Martin is forty-five years old. They live together 
with their children Maria, ten, and Måns, five, in a tenant-owned apartment. 
Monika works as an engineer and Martin is a physiotherapist. Maria goes to 
school and Måns is at preschool. 

The interview with Monika focused on her experiences of childcare in the 
form of family day care and on the problems involved which in the end led 
to her letting her son Måns attend a preschool instead, where there were 
other boys he could play with. It also focused on her experiences of when 
her daughter Maria had a new, young, and inexperienced teacher in school 
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who wasn’t capable of handling the children so that Monika had to step in 
and help her, together with other parents.   

The storytelling is characterized by both a present and past-time orienta-
tion and the stories revolve around constructions of childcare and school 
staff as benevolent, more or less experienced, and as sometimes helpless and 
vulnerable, like the new teacher.

Måns and Maria appear only sporadically in the stories. Måns is con-
structed as a socially outgoing, typical preschool child and Maria is de-
scribed as an ambitious child in school who signaled to Monika about the 
new teacher’s problems. Other children appear through categorizations of 
boys and girls and through a construction of Maria’s classmates as “a wild 
bunch.” Monika appears, sometimes as a “we” together with her husband 
Mårten and sometimes together with other parents, as the most present actor 
in the stories. 

Expressions of parental identities took shape in the stories in terms of bel-
ligerence, stubbornness, self-confidence, frustration, indulgence, understand-
ing, worry, and a belief in one’s own ability to put things right. The stories 
express parental identities in terms of expectations and demands of good 
service from childcare institutions and of an understanding of the childcare 
and school staff’s working conditions.    

The family day care and the preschool are constructed as a public service 
for working parents that compensate for the upbringing the family could 
have given.

Preschool as Swedish-making and lost parental authority 
Rahim and Rana are both in their thirties. They live together with their five- 
year-old son Reza in a rental apartment. Reza attends preschool. Rahim, who 
used to study at the university, works as a taxi driver and Rana works with 
geriatric care. They both emigrated from Iran to Sweden as adults.  

The interview with Rahim focused on his experiences of not knowing 
about his son’s right to public childcare, on getting help from the child 
health center, on his disappointment with the preschool (which was multicul-
tural), on his worries for Reza’s future, and on his belief in formal education 
as a tool for integration into Swedish society for his son.  

The interview was dominated by a summarizing storytelling, interrupted 
by a few more detailed descriptions of specific events. The time orientation 
varies between a focus on past-time experiences and expectations and wor-
ries for the future.

Reza is constructed as a child whose chances to learn Swedish are ob-
structed by the multilingual group of children at his preschool. Instead of 
learning Swedish, he learns to curse in different languages. The future 
Reza’s chances of “making it” in the Swedish education system and labor 
market depend, according to Rahim, on his language skills. Other children 
appear as representatives of different nationalities and speakers of different 



282

languages at the preschool and thereby as hindrances for Reza’s learning of 
Swedish.

In terms of parental identities, Rahim and Rana are constructed as work-
ing and studying parents of a small child who weren’t informed by the au-
thorities of their right to public childcare, a lack of information that led to 
Rahim having to give up his studies at the university. They are also con-
structed as receiving help from the staff at the child health center who rec-
ommend that they put Reza in preschool to spare him the domestic problems 
occurring at the time. They also appear as antagonists toward each other in 
relation to the question of the importance of Reza learning to speak Persian 
at preschool. Rahim appears as torn between traditional values regarding 
domestic childcare and a realistic faith in the good of language development 
and education.  

The preschool staff is constructed as benevolent and eager to teach the 
children Swedish, but hindered in this by the multilingual group of children.  

The construction of this preschool as too multicultural contests the dis-
course of the good preschool as a meeting place for all children and appears 
as a preschool for too many. The child health center and its staff are con-
structed as supportive and helpful to parents who are uninformed of their 
rights to public childcare. School is constructed as the future way to Reza’s 
necessary development of skills in Swedish.    

Parental identities and institutionalized childhoods 
The analysis showed varying expressions of parental identities between and 
within the different interviews. Expressions of parental identities as present-
time oriented performances and past-time oriented constructions in terms of 
satisfaction and discontent with, guilt and worries about, disappointment 
with, and expectations of children’s attendance at family day care, pre-
schools, and schools were combined with expressions of confidence in and 
gratefulness in the ways the staff at these child institutions had taken care of 
the children. Other expressions of parental identities were frustration over 
childcare regulations and the working conditions of preschool staff and satis-
faction and discontent with various categories of childcare and school staff.    

All these expressions of parental identities took shape in relation to con-
structions of child institutions as good or bad and of day care mothers, pre-
school staff, nurses, municipality officials, and schoolteachers as question-
ing, supportive, professional, engaged, uninterested or helpless. They also 
took shape in relation to constructions of one’s own children as ambitious, 
introvert, different, happy, outgoing, and badly raised. Other children were 
constructed as mean, caring, violent, calm, and multilingual.  

These parental identities and constructions of other actors took shape and 
were ascribed meaning through present-time and future-oriented telling and 
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through the past-time oriented told. The telling Jenny appeared as guilty 
because she, the past-time Jenny in the told, didn’t take her children out of 
the preschool where they were going earlier than she did. Rahim appears as a 
parent worried about his son’s future in Sweden, because his chances of 
learning Swedish at his preschool are small, because a majority of the chil-
dren don’t have Swedish as their first language.  

These expressions of parental identities aren’t meant to categorize Jenny 
and Rahim as different types of parents, which would lead to an individuali-
zation of relations between parents and child institutions (see Gillies, 2005). 
Within each interview conversation, different and sometimes contradictory 
parental identities took shape. Jenny also appears as a parent who did her 
best to deal with the problematic situation at the preschool her children were 
attending. And Rahim appeared as a parent who had confidence in the possi-
bilities of formal education as a way to get a good future in Sweden for his 
son. It is thus the variation of parental identities expressed through the story-
telling in the interviews that are in the focus of this analysis and not the indi-
vidual parents. Even if different expressions of parental identities can be 
separated from the individual parents, they can’t be understood as separated 
from the life stories through which they have taken shape.        

In line with Mills’ (1959) reasoning about the links between biography, 
history, and society, what takes shape as stories of individual parents’ ex-
periences can contribute to an understanding of public issues on relations 
between parents and child institutions as the institutionalization of childhood 
in Sweden. I have chosen to categorize the expressions of parental identities 
in a way that makes it possible to make an analysis in relation to the dis-
courses of relations between parents and child institutions presented in the 
research overview. First I focus on the expression of parental identities that 
took shape in relation to constructions of child institutions, different catego-
ries of staff, and of children and childhood. Then I discuss life stories and 
expressions of parental identities as contributing to an understanding of the 
relations between parents and child institutions as socially structured. The 
chapter ends with a discussion of life stories as originated in both experience 
and discourse.

Social structures and the limitations of homogenizing discourses 
The summaries of the analyses presented above show a great variation of 
parental identities both between and within the different interviews. The 
perspective on life stories that is applied in this dissertation challenges 
dominating discourses of relations between parents and child institutions. 
The expressions of parental identities creates a complex and multifaceted 
understanding of these relations that contradicts the homogenization of par-
ents as a collective created through the use of dominating discourses. The 
discourses of parents as amateurs, partners in cooperation, and consumers in 
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relation to child institutions tend to obscure the situatedness needed to un-
derstand these relations as both contingent and conditioned.  

The construction of Monika as worried about, sympathetic with, and help-
ing the young inexperienced teacher in Maria’s school turns the discourse of 
parents as amateurs and teachers as professional experts, which are still re-
produced in and through research, on its head.

The construction of Lena as confident in and thankful for the childcare 
staff’s help and support lies close to the discourse of parents and childinstitu-
tion staff as cooperating partners. The cooperation takes the shape through 
expressions of parental identity in terms of bystander observation, which 
confirms Vincent & Tomlinson’s (1997) argument that cooperation between 
parents and child institutions is often accomplished on terms formulated by 
the institutions. This argument is contradicted, on the other hand, by the 
story of Monika’s intervention as a helper of the teacher. 

The story of when Katarina and Konrad decided to place Karl in a new 
preschool in order to ensure him a place in the school they preferred lies in 
line with a discourse of parents as informed consumers of childcare and edu-
cation. This discourse is contested, on the other hand, by the construction of 
Rahim and Rana as uninformed of their right to public childcare, and then as 
helped by the child health center staff.  

The expressions of parental identities and the life stories through which 
they take form contradict the homogenization of parents as a collective with 
equal opportunities and abilities to relate to child institutions. Instead they 
highlight the necessity of studying relations between parents and child insti-
tutions as conditioned by social structures like gender, ethnicity, age, and 
social class.   

The construction of Jenny as socially inferior in relation to the other 
mothers at the meeting with the manager at her children’s preschool shows 
how social class can affect relations between parents and child institutions 
through expressions of socially situated subordination. The construction of 
the other mothers as a homogenous group of social superiors contributes to 
an understanding of how relations between parents can affect relations be-
tween parents and child institutions.   

This and other stories contradict the discourses of parents as a homoge-
nous group and highlight the importance of viewing relations between par-
ents and child institutions as conditioned. It also shows that the working of, 
for example, social class has to be understood in relation to the context 
through which it is expressed. Other expressions of parental identities in the 
stories of Jenny’s experiences do not actualize social class in the same extent 
as this one.

Discourses of parents as a homogenous social group are also problematic 
in relation to an understanding of parenthood as historically and culturally 
structured by gender. A discourse of the mother-child relationship that con-
structs working mothers with small children as jeopardizing their children’s 
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health and development has been dealt with by feminist researchers ever 
since the 1970s. Even today, working mothers with small children are a 
much debated and researched area (see, e.g., Elvin Nowak, 1999). Sweden, 
however, has promoted mothers’ participation in the labor market to a much 
larger extent than, for example, Great Britain (Phoenix & Woollett, 1991).  

The construction of Lena as missing out on Lisa’s development in the 
story of when she put Lisa in family day care at the age of ten months con-
tests the discourse of the importance of the mother-child relationship for the 
health of the child. It is Lena and not Lisa who is constructed as the one who 
misses out on something. Lisa is constructed as well taken care of and happy 
together with the day mother and the other children.  

The varying expressions of parental identities that took shape through the 
different stories also points to a need to understand gendered relations be-
tween parents and child institutions as intertwined with structures of social 
class. Paid work is described as natural and often rewarding for the women 
participating in the interviews. Lena and Monika are constructed as hard-
working mothers who take good childcare for granted. In the stories of Lena, 
paid work is described as an economic necessity while it is described as ful-
filling and rewarding in the stories of Monika. The differences between the 
constructions of Lena and Monika lie in the way Monika is constructed as 
being able to take a day off to go to Maria’s school and help the teacher, 
while Lena is constructed as grateful for the help and support she received 
from the childcare staff when she had to work in order to pay the bills.   

Relations between parents and child institutions are structured by gender 
and social class in ways that need to be understood in relation to different 
contexts and situations, here given shape and form through life stories and 
expressions of identities. Just as discourses of parents as amateurs, partners 
in cooperation, and consumers produce limited views of relations between 
parents and child institutions a focus on gender structures without consider-
ing social class only obscures the complexity that emerges through the life 
stories.

The stories of Rahim’s experiences and expectations show the importance 
of including ethnicity in structuring relations between parents and child insti-
tutions. Swedish research in this area can be described as dominated by a 
focus on parents, mostly mothers, born in Sweden. Differences between 
parents are often conceptualized in terms of gender and social class. If the 
concept of ethnicity points out cultural differences between groups of people 
(de los Reyes, 2001), the differences between working-class and middle-
class mothers in how they relate to child institutions could be conceptualized 
as ethnic in the cultural sense. The lack of focus on ethnicity creates an im-
plicit Swedishness that is made visible only in relation to people who are 
categorized as immigrants and thereby culturally different from Swedes, 
even if there undoubtedly are greater differences to be found within the vast 
category of immigrants than between immigrants and Swedes. And when 
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ethnicity is focused, it is often on behalf of other structures, like gender, age, 
and social class.    

The expressions of parental identities in terms of Rahim and Rana being 
uninformed of their right to public childcare actualize the importance of 
knowledge about how the childcare system works. This story points to eth-
nicity in terms of familiarity with the bureaucratic system and procedures as 
structuring relations between parents and child institutions. It also contests 
the discourse of parents as informed consumers of childcare and education. 
The way Rahim points out the lack of information from the authorities about 
their right to childcare can be understood as unmet expectations of how in-
teraction between parents and authorities should proceed.    

The taken-for-granted Swedishness can be seen in the construction of 
Monika as actively dealing with childcare and school staff in a way that si-
lently points out the presence of taken-for-granted knowledge of how to 
work the system. This can be contrasted, however, with the constructions of 
Jenny as insulted and upset by the manager requesting her and the other par-
ents to introduce themselves and say their occupations at the meeting. 
Jenny’s Swedishness didn’t save her from the workings of social class in 
formal meetings between parents and child institutions.    

Another aspect that appears as affecting relations between parents and 
child institutions has to do with the family as an actor in this relationship. 
The construction of Bodil as a “we” together with her husband, even though 
he wasn’t home during the interview, differs from the expressions of paren-
tal identities that were often made in terms of “I.” These expressions can be 
conceptualized as constructions of family identities including spouses and/or 
children. These expressions of collective parental identities contradict the 
individualization that characterizes policy and research in this area. This 
shows that parents’ relations to child institutions can in varying degrees be a 
family matter. The importance of being seen as relating to childcare and 
schools as a couple becomes visible in the construction of Bodil and Bengt 
as equally emotionally if not practically engaged in switching their children 
from one preschool to another. This expression of parental/family identity 
underlines the strength of the discourse of the good in equality between 
spouses. The gender structures that seem to be at work in all matters of par-
enthood points to relations between parents and child institutions as a 
mother’s job. This becomes evident through the construction of Monika as 
more involved in the dealings with childcare and school than her spouse. The 
relations between spouses can also be constructed as an obstacle in parents’ 
relations to child institutions. This becomes evident through the construction 
of Rahim and Rana as being of opposite opinions concerning Reza’s need to 
learn more Persian or just Swedish at preschool. Rahim describes the learn-
ing of Persian as a family affair.  

A perspective on life stories as socially situated action and identity per-
formance makes possible an understanding of parental identities as varying 
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and multifaceted constructions that take shape in relation to the constructions 
of other actors. Children appear as central actors in every life story but in 
different ways and as more or less visible. Constructions of the parents’ own 
children, other children, children in general, and childhood appear through 
the expressions of parental identities. Just as discourses of parents as ho-
mogenous groups relating to child institutions are problematic, an ignorance 
of the different constructions of children and childhood contributes to a con-
cealment of what constitutes the foundations of the concept of parenthood 
(Ambert, 1994).   

Constructions of children and childhoods 
The stories that took shape during the six interview conversations revolved 
more or less and in different ways around the parents’ own children and their 
dispositions, experiences, and opportunities. Different constructions of chil-
dren and childhood constitute taken-for-granted or expressed notions under-
lying the various expressions of parental identities.  

Some interviews and thereby stories were more child-centered than oth-
ers, such as the stories of Karl being different from other children in both 
good and problematic ways, the stories of Jennifer not finding friends among 
the other children at one preschool, and the story of Lisa being bullied by 
other girls at one of the preschools she attended. In other interviews, the 
children were given a more periphery position, for example, in the story of 
Bodil’s and Bengt’s switch of preschool, where the children didn’t figure as 
actors at all. In the stories of Monika’s experiences of childcare and school, 
the children only appear sporadically, as they are constructed as having dif-
ferent personalities. The stories of Rahim’s disappointment in his son’s pre-
school contains constructions of the son as exposed to negative influences, 
but he rarely figures as a person with special characteristics.  

Constructions of other children also took shape in the stories in terms of 
playmates, preschool children and children in general, boys and girls, chil-
dren in different age groups, immigrant children, children with divorced 
parents, and caring, violent, and mean children. The parents’ own children 
appear more or less as unique individuals with specific characteristics that 
are affected by their surroundings and at the same time are implicitly com-
pared to taken-for-granted images of normal children.  

Dominating discourses of relations between parents and child institutions 
have been questioned for their lack of reflection on the taken-for-granted 
notions of children and childhood on which they rest, and for the lack of 
focus on children’s perspectives (Ambert, 1994; Edwards & David, 1997; 
Edwards & Alldred, 2000). The now not so new sociology of childhood, 
with its construction of children as social agents in their own right, has had a 
strong influence on research on children’s lives and perspectives, but it has 
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not yet reached the area that deals with relations between parents and child 
institutions.

The child-centered stories are characterized by a focus on the child as so-
cially included or excluded in childcare or in school. The parental identities 
discussed in the following took shape in stories of children’s individuality 
and their relations to other children and adults in different institutional con-
texts.

The stories that took shape during the interview with Katarina and Konrad 
contain constructions of their son Karl as being different in both good and 
problematic ways in different institutional contexts. In relation to his upcom-
ing school start, he is constructed as different from other children who are 
his age in that he can read and write. In the context of his everyday life at 
preschool, he is constructed as different from other boys, who are described 
as violent, noisy, and physically active. The description of preschool boys as 
loud and outgoing is a discourse that is visible in other studies (see, e.g., 
Haavind, 1987; Markström, 2005). What is different about Karl is his being 
introvert, calm, and careful. A construction that, even if it’s problematic, 
appears as more positive than the discourse of the general preschool boy. 
What is problematic about this difference appears through expressions of 
parental identities in terms of Katarina being worried about Karl not having 
many relations to other boys. Having and handling social relations with other 
children is in line with a discourse of preschool children as socially compe-
tent at engaging and obtaining relations to other children (Persson, 1994; 
Gars, 2002; Markström, 2005).  

The institutionalized childhood leads to the comparison between children 
in childcare and school. Comparisons that can be given both positive and 
negative meanings and as a phenomenon can be described as an expression 
of individualization, in that the individual child and her or his characteristics 
are placed against the normal or preferred behavior of preschool children 
(Kampmann, 2004).    

While the constructions of Karl can be described as varied and multifac-
eted, the constructions of Jenny’s daughter Jennifer as lonely and without 
friends at preschool are more one-dimensional and dark. Part of this differ-
ence can be explained in relation to the fact that the interview conversation 
with Katarina and Konrad moved between different experiences and events, 
while the interview with Jenny was for the most part focused on what hap-
pened at the preschool where her daughter was unhappy. It can also be un-
derstood in relation to the fact that the parental identities in the stories about 
Jenny’s experiences of childcare were dominated by expressions of frustra-
tion, subordination, and feelings of being badly treated by the preschool 
staff.

These expressions of parental identities took shape in relation to construc-
tions of Jennifer as being introvert, a characteristic that Jenny describes as a 



289

consequence of Jennifer being socially excluded by the other children at the 
same time as she describes it as a part of Jennifer’s personality.  

Constructions of children as vulnerable and introvert become problematic 
in relation to the discourse of preschool children as socially competent and 
able to handle relations with other children and staff. These problems appear 
as the responsibility of the parents even though the problems are localized to 
the preschool contexts. The staff at the preschool where Karl went first are 
described as challenged by Karl’s stubbornness, and Jenny blames her past 
self for not challenging the staff at the preschool for not trying to solve the 
problem of Jennifer’s loneliness. Despite Katarina’s and Jenny’s absence 
from the preschools where their children spent their days, they are con-
structed as responsible for their well-being, which can be seen as an ten-
dency toward de-institutionalization and an increasing familialization (Ed-
wards & Alldred, 2000). This tendency can be seen as a contesting of the 
discourse of childcare staff as professional child experts (Persson, 1994; 
Kugelberg, 1999; Gars, 2002; Markström, 2005). The parents are con-
structed as responsible for their children’s well-being even when they are 
supervised and taken care of by preschool staff.  

When different constructions of children are added to social structures as 
affecting relations between parents and child institutions, the institutionaliza-
tion and individualization of childhood appear as having different conse-
quences for parents living under different social circumstances. Not all par-
ents have the knowledge and resources to deal with preschool and school 
staff the same way Monika or Bodil do when things go wrong. The construc-
tion of Jenny as badly treated by the staff at her preschool and as experienc-
ing feelings of subordination and powerlessness is reflected in the dominat-
ing constructions of Jennifer as socially excluded and vulnerable, which lack 
the positive connotations given to the constructions of Karl as different in a 
good way.    

Another aspect of the constructions of children and childhood that took 
shape in relation to expressions of parental identities is the differences be-
tween the present- and past-time oriented stories. That preschool is seen by 
parents and staff as preparing children for school is well documented in re-
search (Persson, 1994; Kugelberg, 1999; Markström, 2005; Karlsson, 2006). 

The expressions of parental identities that appear in stories of children’s 
future school start are characterized by expectations of adaptation and fear of 
failure, as in the construction of Rahim as worried about Reza’s future life in 
Sweden. In these stories, Reza appears as adjustable and receptive to influ-
ences from his environment. It’s an incomplete but adjustable child that 
takes shape in the stories of the multicultural preschool as a hindrance for 
Reza’s linguistic development.  

The constructions of Rahim as worried about Reza’s future life in Sweden 
and the importance he gives to a mastering of the Swedish language must be 
understood in relation to both structures of ethnicity and social class. The 
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constructions of Reza as incomplete and adjustable cannot be understood as 
typical for middle-class parents without taking into consideration the con-
struction of Rahim as moving from a middle-class milieu in Iran to a work-
ing-class occupation as a taxi driver in Sweden. The importance Rahim as-
cribes to Reza’s development of language skills can be seen as a desire to 
give to Reza what he himself had to leave behind in Iran.  

In the constructions of Karl as a future school child, it is the school that 
has to fit Karl and not Karl that has to be adjusted to fit the school. The 
school choice appears as a project in the story about Karl while Reza is con-
structed as a project involving the attainment of the language skills needed to 
fit into the Swedish school system. The workings of social structures in 
terms of ethnicity and social class becomes visible through different con-
structions of future children as more or less fitting into the awaiting school 
environments.   

Other children are constructed as important for the development of one’s 
own child’s development of skills such as social competence and language. 
Constructions of Karl as needing to develop social competence, of Reza as 
needing to learn to speak Swedish, of Måns as needing other boys to play 
with, and of Lisa as needing to be stimulated by organized activities with 
other children all took form in relations to expressions of parental identities 
in terms of awareness of the importance of preschool. These identity expres-
sions coincide with a discourse of preschool as a natural place for childhood 
(Dencik, 1988; Persson, 1994; Hammarlund, 1998; Kugelberg, 1999; Gars, 
2002; Brembeck, Johansson & Kampmann, 2004; Markström, 2005).  

On the other hand, other children also appear as threatening to the devel-
opment of one’s own child’s, even if these constructions are rare, as in the 
story of when Lisa was bullied by the other girls at one of the preschools she 
went to. Lena is constructed as surprised, worried, and then grateful for help 
from the staff.  

Children’s togetherness appears as necessary in different ways but is also 
described as causing parents to worry when it doesn’t work out as it should, 
as in the stories of Karl and the other preschool boys and of Jennifer as ex-
cluded from the other children. Discourses of relations between parents and 
child institutions as amateurs-experts, cooperating partners, and consumers-
producers often rest on taken-for-granted notions of what’s best for children 
and of what childhood should be like. The expressions of parental identities 
in terms of expectations of and worries about their children’s future lives in 
school and society rest on constructions of children as both unique and ad-
justable and of other children as assets or hindrances. They also show that 
parents are constructed as responsible for their children behaving in the right 
way at the right place together with other children. And the ways parents 
handle this responsibility is, as has been shown earlier, socially conditioned 
and thereby structured in ways that make discourses of parents as homoge-
nous groups appear as oversimplifying and oppressive as they fail to capture 
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the complexity characterizing the relations between parents and child institu-
tions that has been made visible through the multifaceted expressions of 
parental identities discussed here.

Parental identities between experience and discourse 
The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of relations 
between parents and child institutions through expressions of parental identi-
ties that take shape in life stories of parents’ meetings with child institutions. 
Relations between parents and child institutions have been discussed as in-
teresting in relation to a theoretical understanding of childhood as institu-
tionalized in Sweden and other countries with similar welfare systems. The 
perspective on life stories as socially situated action and identity as a per-
formance has contributed to an understanding of parental identities as situ-
ated in the interview situations. Different expressions of parental identities 
have been discussed in relation to discourses of relations between parents 
and child institutions and to constructions of child institutions, staff, children 
and other parents. 

I have made it clear that the analyses did not aim at categorizing the inter-
viewed parents as specific types or kinds of parents. Instead I pointed out 
that the expressions of parental identities vary both between and within the 
six interview conversations and cannot be reduced to a categorization of the 
individual parents. The analysis of the storytelling in the interviews focused 
on stories, discourses, constructions of storied actors, and parental identities 
as social constructions, which led to the finding that the participating parents 
had been degraded to co-tellers of stories that from a realistic perspective 
would have been viewed as their own. The interviews have focused on the 
parents’ experiences of meeting and relating to childcare and other child 
institutions. This means that, even if the expressions of parental identities are 
seen as socially constructed through the use of cultural tools such as dis-
courses, the parents’ experiences have been the raw material from which the 
stories were created.  

What I would like to point out has to do with storytelling as an enactment 
of experience (Langellier, 2001). In order to enact events from time past, 
there has to be memories to work with. People remember what has happened 
to them but the memories are given different meanings in different contexts. 
Jenny’s memories of the time when Jennifer and Jens attended the preschool 
she didn’t feel comfortable with or Rahim’s memories from his and Rana’s 
meeting with the nurse at the child health center took the shape of life stories 
in their interview conversations with me, but I claim that they were with 
them before they met me. Plummer (2001) writes, “What matters to people 
keeps getting told in their stories of their life.” (s. 242). Even if Plummer 
describes stories as belonging to the people telling them, and thereby doesn’t 
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conceptualize stories as socially situated action, he points out storytelling as 
a way of sharing what is perceived as important. This line of reasoning actu-
alizes the storytelling individual as a social agent (Rustin, 2001). An episte-
mological distinction between the storytelling individuals and the life stories 
that are the product of this joint enterprise does not have to reduce life sto-
ries to an expression of either a humanistic romanticism or a postmodern 
deconstruction of the subject (Plummer, 2001).  

I have conceptualized the images of Jenny, Katarina and Konrad, Bodil, 
Lena, Monika, and Rahim that were created through the stories of their ex-
periences as expressions of parental identities. This concept rests on a cate-
gorization of them as being parents. But I could also have interviewed peo-
ple without children about experiences from their childhoods and still have 
been able to conceptualize constructions of their parents as constructions of 
parental identities.

Methodologically, the dissertation aims to further the development of a 
way of working with life stories as social actions, through which the re-
searcher/interviewer is made visible as a co-teller and thereby as a co-
constructor of the expressions of parental identities that take shape through 
them. This aim has been reached through the way I worked with the inter-
view material in the analysis of the six interviews. I worked with them in a 
way that has made my part in the storytelling visible and thereby crucial as 
integrated in the analysis.  

This study contributes to this are of research by viewing relations between 
parents and child institutions as complex and situated and of parental identi-
ties as socially and relationally constructed. It’s this perspective on relations 
between parents and child institutions that I would like to give forward to 
parents, children and staff that meet in different institutional contexts. A way 
of looking at people and meetings that open up for a possibility of change 
and that counteract a reproduction of stereotypical categorizations of differ-
ent types of parents, staff and children. With a point of departure in an un-
derstanding of that we to a great extent construct each other, and that this 
constructing is socially and culturally situated and structured, the individu-
alization that permeate different child institutions and construct parents, 
children and staff as carriers of personal traits, competences and shortcom-
ings can be counteracted. This would open up for a perspective on the shared 
responsibility for children between parents and child institutions as socially 
and culturally structured processes with different meanings in different con-
texts
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