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Abstract 

The study presented here concerns how parents and children in a small 
Swedish town deal with the processes of child-rearing and socialization. 
Changes in family life and child care since the 1950s and especially the 
adjustment to women's work outside family, day-care, school and leisure 
are described and analyzed. 

Data was collect ed mainly through qualitative interviews with mothers, 
fathers and the 12-13-year old child in 31 families. Some additional da ta 
from archives concerning local family policy and support has also been 
used. 

The results illuminate important changes in the conditions of family life 
and childcare since the 1950s. Foundation is more clearly emotions, not 
material conditions. Motherhood and fatherhood have become relativly 
symmetrical. Domestic life is characterized on the one hand by a 
relatively flat hierarchy between parents and children and an emotional 
emphasis on nearness and intimacy, and on the other hand by demands 
on the children to take care of themselves, at least to some extent, as 
neither of the parents can or want to serve the fam ily on a full-time basis. 
Another major change is in the way the families relate to other child-
rearing agents (i.e. daycare/preschool, school and organized leisure 
activities). They have in varying ways adapted to and made use of that 
these can impart other qualities to the child than those of the family. 
However, the relations are by no means uncomplicated. It appears that 
school dovetails rather badly with both the parents' demands and the 
prerequisites for contemporary family life whereas daycare and leisure 
activities are fairly or quite compatible. 

The conceptions of children and parenthood which appear in the study 
are about individualism, the primacy of emotions and a relative equality 
between the sexes and generations. In the conceptions of child-rearing 
the emphasis is on security, stimulation and versatility. The child should 
be treated with respect, both for what it is and what it can become, i.e. 
account is taken of its own nature as well as its prospects for the future. 
The parent should be sensitive, supportive and also (more or less) active 
or driving. This was interpreted as the families' pedagogical discourse, 
comprising with some variation both the middle-class and working-class 
families in the subject group. 

Key words: family, child rearing, chil dhood, parenthood, day care, school, 
leisure, family life, change. 
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Förord - och tack 

Som alla vet tar forskarutbildning i allmänhet alldeles för lång tid och 
särskilt arbetet med avhandlingen tycks ofta bli en icke avsedd variant 
av livslångt lärande. Jag utgör inget undantag. Det här avhandlings
arbetet började, tror jag, för ungefär 25 år sedan. Då rekryterades jag till 
den förebyggande barnhälsovården i Malmöhus läns landsting av 
dåvarande överläkaren Lennart Köhler och psykologen Eva-Mari 
Köhler för att arbeta med frågor om barns uppfostran och utveckling. 
Eva-Mari hade varit min lärare vid Pedagogiska institutionen vid Lunds 
universitet och förmedlat sitt stora engagemang och kunnande i dessa 
frågor. Det var lätt att bli entusiastisk och uppfatta frågorna om barns 
fostran och utveckling - liksom föräldrarnas växlande tillförsikt och 
villrådighet - som de viktigaste i världen. Så småningom lämnade jag 
Barnhälsovården och Lund, men jag har fått fortsätta arbeta med samma 
slags frågor som lärare vid Pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet. 

Ett annat och mera forskningsmässigt avstamp gjorde jag när 
professor Rune Åberg vid Sociologiska institutionen vid Umeå univer
sitet lät mig arbeta med familjefrågorna i den undersökning av 
förändring som han ledde inom Maktutredningen. Det var oerhört roligt 
och lärorikt att få vara med i ett stort projekt som Katrineholms
undersökningen där alla medarbetarna - de var, förutom Rune, Göran 
Cighén, Ulf Drugge, Mats Johansson, Kjell Jonsson, Marek Perlinski 
och Michael Tåhlin - tog del av varandras insatser med det gemen
samma målet att helheten skulle bli så bra som möjligt. Som forskar
utbildning kan man inte önska sig bättre! 

Det konkreta arbetet med avhandlingen började sedan som en direkt 
följd av Katrineholmsprojektet. Professor Daniel Kallös vid Pedagog
iska institutionen vid Umeå universitet hjälpte mig att formulera en 
ansökan om forskningsbidrag för en undersökning som vi kallade 
Familj och barn 1950-1990. Socialvetenskapliga Forskningsrådet 
beviljade ett tvåårigt anslag och tillfrågade familjer i Katrineholm sam
tyckte till att låta mig intervjua dem. 

Under några vårvintermånader tillbringade jag följaktligen flera 
veckor i Katrineholm för att göra intervjuer. Det var en ensam tid - mina 
anknytningar till Katrineholm är inga alls utöver dem som föranleddes 
av undersökningen - och därigenom ganska märklig. Familjerna jag var 
hemma hos tog tack och lov undantagslöst emot mig mycket vänligt och 
välkomnande, varför det trots allt inte kändes så ensligt. Jag fick inte 
bara svar på mina oändliga frågor, utan bjöds ofta också på kaffe, 
ibland lunch eller middag. Jag fick känna mig mera som en ärad gäst än 
som en, visserligen vetenskaplig men dock, snokare! 



Känslan av ensamhet lindrades också väsentligt av den tillmötes
gående och vänliga personalen på Katrineholms kommunarkiv, där jag 
tillbringade mycket tid mellan intervjuerna. Särskilt Rigmor Dahlberg 
tog sig an mina frågor och hjälpte mig tillrätta i de samlingar som 
bevarar barn- och familjefrågor. 

När så datainsamlingen var klar vidtog först det mödosamma och 
muskelförslitande arbetet med att transkribera bandinspelingar till text. 
Svante Lingärde, Monica Rodrigez och Bodil Silfvenius hjälpte mig 
med detta. Arbetet därefter - att analysera och syntetisera mina data till 
den text som föreligger här - har jag ofta funnit både ensamt och 
obegripligt tids- och tålamodskrävande. Det har förstås också varit 
roligt när jag har tyckt att jag har "kommit på" något. Men det var 
sannerligen tur att jag fick ett så intressant material att hålla på med! 
Daniel Kallos har hela tiden haft den grannlaga uppgiften som hand
ledare att ömsom stödja, ömsom stävja mina idéer och försök. Hans 
lärdom och kritiska blick har varit en stor tillgång. Daniel och kam
raterna i seminariegruppen - Astrid Ahl, Ewa Andersson, Irène Dahl, 
Gun-Marie Frånberg, Tomas Grysell, Berit Hailing, Kerstin Holmlund, 
Ewa Ivarsson-Jansson, Arne Ross och Christina Segerholm - har läst 
och diskuterat manusutkast i olika stadier. De synpunkter man kan få på 
sina försök vid sådana granskningar är naturligtvis ovärderliga eftersom 
man själv alltför lätt tappar bort sig i såväl empiri och teori som seman
tik. 

Lätt är det också att förlora mål och mening med arbetet. Stickspår 
som ser intressanta och lovande ut finns det gott om och växlingen 
mellan kaos och ordning blir efterhand så välbekant att man till slut 
knappast vet vad som är vad. Man jobbar på, skriver och skriver om 
tills man knappt längre vet vad som är refuserat och vad man faktiskt 
har kvar. Långsamt har jag insett att det här blir faktiskt inte bättre, inte 
med den uppläggningen som är gjord. Det är klart att man kan börja om 
från böljan med en helt annan analysmodell och med helt andra frågor 
till materialet som ju är rikt och innehåller många möjligheter, men ...? 
Vad var det som var min uppgift? Vilka frågor skulle jag egentligen 
besvara? Har jag inte gjort det nu? Nya läsare, som kan se på arbetet 
med fräscha ögon, behövs i det här mycket kritiska skedet. Fil.dr. Ulf 
Hyvönen samt docenterna Ulla Johansson och Leif Lindberg var 
vänliga nog att läsa mitt manus och kommentera det konstruktivt och 
uppmuntrande. 

Med insikten att avhandlandet verkligen ska föras till ett slu t har jag 
ställts inför en mängd nya uppgifter som fordrat sakkunnig hjälp av 
annat slag. Manuset har redigerats och gjorts tryckfårdigt av institu
tionssekreterare Anneli Åhlén. Sammanfattningen har översatts till 
engelska av Stephen Haughey. Med korrekturläsningen har jag fått 
hjälp av Astrid Ahl, Maud Bäckström, Lars-Göran Högman, Ewa 
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Ivarsson-Jansson, Leif Lindberg, Lisbeth Lundahl, Ulrika Wikström 
och Felicia Wipp. 

Att arbetet föreligger i det skick det nu gör är naturligtvis mitt ansvar, 
men jag har som synes en lång rad personer att vara tacksam mot. Det 
är jag - djupt och innerligt. Jag är också mycket tacksam över att min 
familj har stått ut med och stötttat den allt mera trötta och självupptagna 
mamma och hustru jag har blivit. 

Eftersom arbetet har tagit längre tid i anspråk än de två år jag (alltför 
optimistikt) kalkylerade med i ansökan till Socialv etenskapliga forsk
ningsrådet har jag senare sökt och fått tilläggsanslag motsvarande ytter
ligare ett år från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. 

Umeå, februari 1997. 
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Kap. 1 Inledning 

Kapitel 1 
Inledning 

Detta är en avhandling om familjeliv och fostran i en svensk småstad. 
Den fokuserar hur föräldrar och barn hanterar fostrans- och socialisa-
tionsprocessen och relaterar detta till förutsättningarna för såväl famil
jeliv som fostran. Avhandlingen utgår från det faktum att familjen har 
förändrats både vad beträffar möjligheter och uppgifter, det vill säga 
vad man kan tänka sig som samhällets "uppdrag" till familjen. Tidspe
rioden är ungefär 1950-tal till 1990-tal och det allmänna "samhälle" som 
här blir ett konkret lokalt samhälle är Katrineholm. Både tid och lokal 
hör ihop med det omedelbara vetenskapliga sammanhang som min 
undersökning ingår i, nämligen de båda sociologiska studier av 
industrisamhället och dess förändring som förlagts till Katrineholm. 

"Människan i industrisamhället" 

Den första Katrineholmsstudien gjordes av Torgny Segerstedt och 
Agne Lundquist i början av 1950-talet. De undersökte hur människorna 
anpassat sig till industrisamhällets villkor och alla förändringar dessa 
fört med sig, inte bara i arbetslivet utan också i familjeliv och 
samhällsliv i stort. Vetenskapligt anslöt de till en durkheimsk sociolo
gisk tradition med funktionalistisk strukturalism, men i amerikansk 
tappning. 

Katrineholm är en ort som uppstått i den moderna industrialise
ringsprocessen och det var just därför den valdes.1 Stadens förutsätt
ning var modern - kommunikation - och den blev industriell från bör
jan. Innan järnvägarna mellan Stockholm och Göteborg respektive 
Stockholm och Malmö byggdes och fick sin knutpunkt just där Katri
neholm nu ligger, fanns där bara några små torp och enstaka gårdar. På 
några decennier växte emellertid en industristad fram runt järnvägssta

1 Segerstedt & Lundquist, 1952 och 1955. Undersökningen genomfördes i Hus
kvarna och Katrineholm. Huskvarna, där det fanns en vapenfabrik med anor från 
1600-talet, representerade en gammal industriort och kunde på så sätt utgöra en 
slags kontroll till Katrineholm, som representerade den moderna industrialise
ringen. Populationerna var de anställda vid några av städernas industrier samt 
"hustrur" till anställda män. 
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Kap. 1 Inledning 

tionen.2 Som många andra, liknande orter, kunde Katrineholm ses som 
en symbol för det moderna industrisamhället och dess livsvillkor. 

Att Segerstedt och Lundquist intresserade sig för familjelivet i en 
studie som kategoriseras som industrisociologisk, berodde på att de 
menade att familjen fått helt annorlunda funktioner och betydelser som 
en effekt av industrialiseringsprocessen. Funktion efter funktion hade 
flyttats ut ur familjen och övertagits av speciella institutioner i samhäl
let. Den gemenskap, som tidigare fanns i arbete och därigenom också i 
värderingar, var upplöst. Vaije familjemedlem ingick i egna grupper 
och utsattes därmed för påverkan från flera olika och eventuellt kon-
flikterande normsystem. Faderns/husbondens auktoritet var inte längre 
exklusiv.3 

Den familjetyp som man utgick ifrån var kärnfamiljen med mannen i 
produktion och kvinnan i reproduktion, eller annorlunda uttryckt: man
nen som försörjare och kvinnan som förvaltare. På kvinnans lott hade 
också fallit att sörja för familjens känslomässiga behov. Det funda
mentala är att mannen och kvinnan skulle ha olika uppgifter, eller, för 
att använda tidstypiska begrepp, olika funktioner eller roller, som 
kompletterade varandra till en funktionell helhet.4 I Segerstedts och 
Lundquists undersökning kommer detta till uttryck inte minst genom att 
man gjorde ett urval av industrianställda och ett annat av hustrur till 
manliga industrianställda. Av industriurvalet var 82 procent män och 
hustruurvalet behövdes för att ge information om det som var kvinnor
nas områden. Det var följaktligen till fruarna i "hustruurvalet" man 
ställde huvuddelen av de frågor som hade med familjen och hemlivet att 
göra. Till 68 procent bestod det urvalet av hemmafruar.5 Antagandet 
om mannens och kvinnans olika uppgifter var alltså både teoretiskt 
korrekt och empiriskt rimligt. Man fann också att det fanns ett samband 
mellan anpassning i äktenskapet och anpassning i arbetslivet. De som 
var gifta och "socialt etablerade" var mer anpassade till sina arbeten än 
ogifta och de som ansåg att deras äktenskap var lyckliga var mer till
freds med sina arbeten än de som inte hade denna uppfattning.6 

Familjeliv och arbetsliv hade alltså verkligen med vartannat att göra. 

2 Katrineholms historia skildras från e n kommunalpolitisk utgångspunkt i Hjem-
berg, 1967, 1973/1978 och 1979. Kerstin Ekman utnyttjar histo riken i sin kvin
nohistoriska romansvit Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad i ljus. 

3 Segerstedt & Lundquist, 1952, s. 17-19; 24-30. 
4 Jfr t.ex. Parsons, 1951/1964. 
5 Andelen hemmafruar är uträk nad efter Seger stedt & Lundquist, 1955, tabell 111:6 

(s. 67), som redovisar de intervjuade hustrurnas förvärvsarbete. Allt förvärvsarbete 
inkluderades, oavsett omfattning och varaktighet. 

6 Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 236-238. 
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Kap. 1 Inledning 

Segerstedt och Lundquist fokuserade inte fostran direkt, även om en 
av utgångspunkterna var att familjen i det moderna samhället inte skulle 
vara tillräcklig i uppgiften att fostra barnen: 

Det tillhör överhuvud industrisamhällets egenart, att familjen inte ensam kan svara 
för uppfostran och utbildning. Den bildning som behöves, kan inte ges enbart i 
familjen, och i ännu mindre grad är det fallet med utbildningen.7 

Familjen betraktades framför allt som primär socialisationsmiljö och 
man antog, att de förväntningar man fått med sig ut i livet och som 
delvis grundlagts i barndomshemmet skulle betyda en hel del för hur 
man kom att anpassa sig till de faktiska villkor man ställdes inför i ar
betslivet.8 Resultatet visade på ett visst, men knappast överväldigande, 
stöd för det antagandet. Det fanns uppenbarligen också en stor bered
skap hos människor att anpassa sig till de förhållanden som fanns i 
deras aktuella livssituation. Utbildning verkade inte heller vara särskilt 
utslagsgivande för människornas livschanser, och även om tjänste
männen betydligt oftare än arbetarna hade utbildning utöver folkskolan, 
konstaterade man till exempel att karriär var mera beroende av att man 
kunde "arbeta sig upp" inom arbetslivet än av formell utbildning. 

Ett direkt samband med fostran hade frågan om aga. Frågan är 
tidstypisk och ingick i ett frågekomplex som avsågs mäta radikalitet 
respektive konservatism. Tanken var att 

[...] agan hörde samman med det gamla patriarkaliska familjesystemet och hus
bondeväldet och att man därför känslomässigt kunde identifiera det med en gängen 
eller i upplösning varande samhällstyp.9 

Agan representerade emellertid också den auktoritära fostransstilen som 
vid den tiden allvarligt började ifrågasättas på både politiska och 
psykologiska grunder. Av de industrianställda i Katrineholm var det 
1950 en mindre andel, som tog helt avstånd från aga i uppfostran (20 
procent). Kvinnor och arbetare var i det här stycket mera radikala än 
män och tjänstemän. 

7 Segerstedt & Lundquist, 1952, s. 27. "Industrisamhället" ställs här i kontrast mot 
"jordbrukarsamhället", där man menade att familjen var en i stort sett självför
sörjande enhet med "[...] en rad funktioner, såsom den uppfostrande, samkänslo-
skapande, yrkesutbildande, socialvårdande och ekonomiska och därjämte är det ofta 
inom familjen man tillbringar sin fritid." Ibid, s . 25. 

8 Uppväxtvillkor mättes med variabeln faderns yrke, som är e tt bra m en ganska 
grovt mått. 

9 Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 403-404. 
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Kap. 1 Inledning 

Den slutsats som Segerstedt och Lundquist drog av sin stora under
sökning var att "människan i industrisamhället" i början av 50-talet fann 
sig väl tillrätta och att förändringarna inte var större än att individerna 
hade kunnat hantera dem med gott resultat. 

Men problematiken med den "moderna" familjen - liten, instabil, 
med oklara normer och förändrade roller - kvarstod.10 En av de då 
aktuella idéerna var till exempel att ungdomskriminalitet kom sig av att 
kvinnor förvärvsarbetade och därmed vårdslösade sina barns uppfost
ran.11 Ett forskningsprojekt, som i storslagen uppläggning inte stod 
Segerstedts och Lundquists efter, tog itu med att undersöka om det 
fanns fog för "talet om en allmän kris i uppfostran, med villrådiga för
äldrar och missanpassade eller olyckliga barn."12 Det är Gustav Jons
sons och hans medarbetares undersökningar av 222 Stockholmspojkar 
och 100 Skåpojkar och deras familjer.13 Syftet var att jämföra upp
växtvillkoren för pojkar som kommit på kant i samhället med "normala" 
pojkars villkor.14 Datainsamlingen och analyserna gjordes i en 
psykodynamisk tradition. Relationer och auktoritetsförhållanden foku
serades följaktligen. Man utgick från det teoretiskt baserade antagandet 
att modern och fadern bör ha olika funktioner för barnet - modern 
driftstillfredställande och vårdande, fadern kontrollerande och krä
vande. Det befanns emellertid att inte mer än en tredjedel av urvalet 
klassificerades som den teoretiskt riktiga eller "vanliga" typen, där 
mamman och pappan verkligen hade dessa olika roller.15 Det resultat 
Jonsson m.fl. så småningom kom fram till beträffande fostranspro
cessen sammanfattas med begreppet det sociala arvet. Det var inte 
enskildheter i familjelivet eller fostran som avgjorde om det gick bra 
eller illa för en viss pojke, utan den ackumulerade effekten av en mängd 

10 Jfr Bott, 1957/1968; Young & Willmott, 1957/1971. 
11 Ungefar en tredjedel av de gifta kvinnorna förvärvsarbetade 1950 och andelen ökade 

sakta men kontinuerligt under 50-talet. Männens förvärvsintensitet låg för samma 
år runt 95 procent, oavsett civilstånd. Dahlström, 1962, s. 251-263. 

12 Jonsson & Kälvesten, 1964, s. 4. 
13 Undersökningen av normalurvalet redovisas i 222 Stockholmspojkar av Jonsson 

och Kälvesten, 1964 och 217 Stockholmsfamiljer av Kälvesten och Meldahl, 
1972. Skåpojkarnas uppväxt skildras i Delinquent boys, their parents and 
grandparents av Jonsson, 1967. I Del sociala arvet jämförs de båda pojk-grup-
perna; Jonsson, 1969. 

14 Att undersökningsgrupperna enbart bestod av pojkar beror p å att det mest var 
pojkar som kom till Skå. De var med andra ord överrepresenterade bland 
"vanartiga" barn. 

15 Enligt Kälvesten och Meldahl, 1972. 
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förhållanden som så att säga samlades på plus- eller minussidan.16 Om 
mamman förvärvsarbetade eller ej betydde kanske inte särskilt mycket, 
däremot möjligen om hon verkligen kunde välja att förv ärvsarbeta eller 
inte och anpassa detta efter vad som passade familjen och barnen. Om 
hon hade den möjligheten eller inte kunde naturligtvis i sin tur bero på 
en rad sociala och ekonomiska förhållanden. 

"Industrisamhälle i omvandling" 

I slutet av 1980-talet gjordes en replikation av Segerstedts och Lund-
quists undersökning.17 Liksom tidigare riktades intresset mot struktu
rella förändringar och anpassningen till dem, men nu blev också för
ändringen sedan 50-talet ett fokus i sig. I princip ställdes samma frågor 
som ställts av Segerstedt och Lundquist till samma slags urval av in-
dustrianställda i Katrineholm.18 Något "hustruurval" gjordes emellertid 
inte, men väl ett urval av offentliganställda. Detta illustrera r i sig en 
väsentlig förändring sedan 50-talet. Hustrur och män kan förutsättas ha 
mera lika uppgifter i familjen, men en hel del av de uppgifter som 
tidigare antingen inte förekom eller sköttes (oavlönat) i till exempel 
familjen finns nu i en utbyggd samhällsservice, som i stor utsträckning 
sköts genom kvinnors (avlönade) arbete. Replikationsstudiens 
empiriska och metodologiska utgångspunkter var givna just genom idén 
om replikation, och teoretiskt fanns liksom tidigare en koppling till 
Durkheim-traditionen men också till teorier, som tydligare lyfter fram 
konflikter i samhället och utvecklingen.19 

Undersökningen visade, liksom Segerstedts och Lundquists, att de 
flesta fann sig väl tillrätta också i 80-talets "industrisamhälle i om
vandling". Ändå var det naturligtvis stora förändringar som inträffat, 
inte minst på familjeområdet, som var det jag arbetade med i replika-
tionsstudien.20 

16 Jfr Bourdieu, som undersökt samma ackumulationsprocess men' företrädesvis i 
eliter. Bourdieu & Passeron, 1977; Bourdieu, 1992. 

17 Åberg (red.), 1990. Replikationen begränsades av ekonomiska skäl till Katrine
holm. - Undersökningen ingick i Maktutredningens forskningsprogram. Makt
utredningen arbeta de 1 985-1990. Slutrapporten är SOU 1990:44, Demokrati och 
makt i Sverige. 

18 En slags förebild fanns i de amerikanska Middletown-studierna. Rådet från 
Caplow, som gjort uppföljningen av makarna Lynds två studier, var att göra 
replikationen så exakt som möjligt. - Lynd & Lynd, 1929; Lynd, 1937 och 
Caplow m.fl., 1982. 

19 Se Tåhlin & Åberg, 1990. 
20 Moqvist, 1990. 
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Både män och kvinnor förvärvsarbetade och hemmafruarna hade i 
stort sett försvunnit. Det betydde emellertid inte att kvinnorna hade 
övergivit hem och barn. De anpassade sitt lönearbete till att hemmet och 
familjen också skulle skötas, och ägnade vardera uppgiften deltid. 
Männen måste delta mera aktivt i familjens inre arbete än tidigare, och 
det var tydligt att det kravet emellanåt kunde ställa till en del problem i 
samlivet. 

På en övergripande nivå, men med skillnader mellan olika familjer, 
verkade man se familjen som en betydelsefull fostrande institution med 
möjligheter att påverka barnens framtid. De flesta hade inte utnyttjat 
någon barnomsorg utanför familjen, trots det betydligt större offentliga 
engagemanget i barnens vård och fostran, och de flesta menade att de 
hade inflytande över barnens utbildningsval. Skolgång och formella 
utbildningsmeriter betydde mera än tidigare. Klassmässiga skillnader i 
hur utbildningsväsendet utnyttjades fanns kvar. En stor förändring 
jämfört med 1950 fanns i fostransidealen. Fler hyllade en barncentrerad 
och demokratisk princip och de flesta tog bestämt avstånd från den 
auktoritära agan som uppfostringsmetod. En annan stor förändring 
gällde familjens materiella villkor. Bostadsstandarden var t.ex. enormt 
mycket högre, och även om det fanns klassmässiga skillnader mellan 
villa- resp. lägenhetsboende som inte funnits tidigare, bodde alla 
betydligt mera rymligt. Familjerna var i allmänhet också välförsedda 
med medier av olika slag och det fanns ett rikt utbud av möjligheter till 
nöje och rekreation. 

Familjen hade, som institution betraktat, stått sig ganska gott. En 
större andel av urvalen levde familjeliv och de flesta barnen bodde till
sammans med båda sina biologiska föräldrar. De flesta uppskattade 
också att leva familjeliv och menade att familjen var det som gav livet 
störst innehåll. Det verkade ha blivit enklare både att bilda familj och att 
vidmakthålla familjeformen, men däremot var det tydligt att äktenska
pet, eller samboendeförhållandet, och familjen inte är samma sak. Äk
tenskap ingicks och upplöstes i allt större utsträckning, utan att själva 
familjeformen ifrågasattes. Misslyckades en relation prövade man i 
allmänhet ganska snart en annan. Och liksom 1950 var de som var 
tillfreds hemma också väl anpassade i arbetet. 

Segerstedt och Lundquist konstaterade att industrialiseringen hade 
medfört att familjen som grupp fick minskad betydelse. De olika fa
miljemedlemmarna ingick individuellt i olika grupper, och påverkades 
av olika normsystem. Sedan dess har förändringen gått längre på 
samma väg. Skillnaden var tydlig framför allt för kvinnorna och bar
nen, även om många föräldrar försökte undvika detta under barnens 
småbarnstid. Att det blev konflikter mellan de olika gruppernas norm
system menade jag var tydligast för kvinnornas del och de utvecklade 
olika kombinationsstrategier för att klara sina olika lojaliteter. Jag me
nade också att familjen - trots allt - som institution framstod som stark. 
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Detta var en slutsats som kritiserades,21 men resultatet stöds både av 
annan forskning om "vanliga" familjer och offentlig statistik.22 Reak
tionen aktualiserade emellertid vad en annan familjeforskare kallat 
"behovet av vardagsbilder" som ett korrektiv till "nostalgiska myter, 
förenklade schabloner och 'expertutlåtanden'".23 

Forskning om familj och barn 

Problematiken har också belysts från olika teoretiska och empiriska 
perspektiv i åtskilliga studier. Den nutida familjens komplicerade situa
tion - med både mödrar och fäder i såväl förvärvs- som hemarbete, 
barnomsorg inom eller utom familjen, social och geografisk mobilitet -
har undersökts i det s.k. FAST-projektet. Förkortningen står för 
"familjestöd" och projektet speglar en av de bärande offentliga idéerna 
under decennierna sedan 50-talet, nämligen att familjers villkor inte bara 
är samhälleligt bestämda utan också i viss mån ska vara avsiktligt 
organiserade av staten. Genom familjepolitiska åtgärder skulle barns 
och familjers liv förändras på ett genomgripande sätt till det bättre. La
gar och förordningar, arbete och boende, stöd och service ingår i barn
familjers vardagliga strukturer, liksom släkt och vänner och privata 
relationer mellan familjemedlemmarna. Med hjälp av Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell studerades hur man i förhållande till allt 
detta skapar sitt familjeliv och fostrar barnen.24 En liknande tanke om 
att välfärden kan behöva utvärderas finns i det nordiska BASUN-pro-
jektet: hurdana blev egentligen barnens villkor i det moderna samhäl
let?25 Ett annat nordiskt projekt fokuserar barns och barnfamiljers väl
färd och hälsa. Genom att upprepa studien i tio-årsintervall ska föränd
ringar kunna studeras.26 

Det finns en tämligen omfattande forskning om hur familjers skif
tande sociala levnadsomständigheter åstadkommer vitt skilda uppväxt
villkor för olika grupper av barn. Eva-Mari Köhler visade i En peda-

21 Se t.ex. Dagens Nyheter 1990 08 09. 
22 Jfr t.ex. Björnberg & Bäck-Wiklund, 1990; Rosengren, 1991; Trost 1993; SCB 

1994b. 
23 Gunnarsson, 1990, s. 233. 
24 En översiktlig och sammanfattande presentation finns i Andersson & Gunnarsson 

(red.), 1990, liksom en förteckning av de dittills utkomna skrifterna inom 
projektet. 

25 Se t.ex. Dahlberg, 1992 och 1994; Dencik, 1987; Kristjånsson, 1995; Langsted 
& Sommer, 1988. 

26 Köhler, L. (red.), 1990. 
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gogisk analys av uppfostran hur de strategier föräldrar använde sig i 
fostran var bestämda av olika förutsättningar utanför familjen. Lagar, 
förordningar och olika samhälleligt bestämda strukturer bildar en yttre 
inramning som reglerar vad som är möjligt i fostransprocessen i olika 
familjer. Inom varje familj utgör familjens sammansättning tillsammans 
med förutsättningarna hos både föräldrar och barn inre ramar, liksom de 
värderingar föräldrarna omfattar och de tillgångar de har.27 Den 
samhälleligt bestämda familjen och skillnader mellan olika klassers 
fostransmässiga intressen och möjligheter behandlas också i Rita Lilje
ströms Uppväxtvillkor28 och i den norska undersökningen Familjen i 
klassamhället av Harriet Holter, Arild Gjertsen, Hildur Ve Henriksen 
och Haldis Hjort. Den visar inte bara på klasskillnader i fostranspraxis, 
utan också på hur diskursen om barn och socialisation diskriminerar 
arbetarklassens barn och arbetarklassens fostran.29 Att inte bara dis
kursen utan också reella villkor diskriminerar arbetarklassens barn 
visades övertydligt genom Eva Lis Bjurmans undersökning Barn och 
barn av 9-åringars liv i två Stockholmsförorter, en "rik" och en 
"fattig".30 I projektet ingick också parallella studier av barn i Bjästa (i 
Ångermanland) och Skellefteå.31 Skildringarna visar att mycket mer 
gemensamt än åldern och det faktum att alla gick i den obligatoriska 
grundskolan tycktes dessa barn inte ha. Bostadsortens möjligheter och 
begränsningar skapar på samma sätt som föräldrarnas sociala omstän
digheter olika sorters barndomar och eftersom boendet är klassmässigt 
segregerat förstärks skillnaderna. Detta visas också i Skola, fritid, 
framtid av Ingrid Jönsson, Göran Arnman, Mikael Palme och Mats 
Trondman32 och Under rocken av Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove 
Sernhede.33 Klassmässiga skillnader i föräldrars föreställningar, eller 
diskurser, om barn och fostran beskrivs och analyseras av Helene 

27 Köhler, 1973. Analysen gjordes med hjälp av ramfaktorteorin; se Dahllöf, 1971 
och Lundgren, 1972. Avhandlingen omarbetades och kompletterades för Barn-
miljöutredningen; SOU 1975:33. 

28 Liljeström, 1973. En omarbetad utgåva publicerades 1992. Se också rapporten för 
Barnmiljöutredningen, SOU 1975:31. 

29 Holter m.fl., 1977. 
30 Bjurman, 1981. 
31 Av Netterlund, 1981 resp. Andersson, 1979. Projektet drevs av Nordiska muséet 

tillsammans med Länsmuséet i Härnösa nd och Skellefteå muséum. 
32 Jönsson m.fl., 1993. 
33 Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1988. 
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Brembeck i Efter Spöck.34 Också utbildningsforskning visar hur klass
mässigt bestämda förhållanden reproduceras.35 

Även studier som fokuserar vardagsliv i skilda familjetyper eller för 
kvinnor respektive män ger viss kunskap om fostransprocessen, som 
Ulla Björnbergs och Margareta Bäck-Wiklunds Vardagslivets organ
isering i familj och samhälle36 Gunnar Anderssons Leva för jobbet och 
jobba för livet?31, Tora Fribergs Kvinnors vardag38 och Annette 
Rosengrens Två barn och eget hus 39 Vilka konsekvenser föräldrarnas 
förvärvsarbete leder till för barnen har undersökts av Elisabet Näsman, 
Kerstin Nordström och Rut Hammarström i Föräldrars arbete och barns 
villkor samt Ann Lundén Jacoby och Elisabet Näsman i Mamma, 
pappa, jobb.40 Att mödrars arbete utanför hemmet tvärtemot vad som 
ofta antagits kan innebära gynnsamma villkor för barnens utveckling 
har Ulla Kihlblom visat i Barns utveckling och mödrars förvärvs
arbete41 De här studierna visar, att barn och familjeliv är navet i 
kvinnors liv i högre grad än arbetet, som mera är det i mäns. Varken 
män eller kvinnor kan emellertid normalt bortse från den ena eller andra 
delen av livet och räkna med att det helt och hållet sköts av mannen eller 
hustrun. De visar också att barnen lever ett slags självständiga liv inom 
och utom familjen och att det fordras en ömsesidig anpassning både 
från föräldrarnas och barnens sida till dessa individuella liv som varje 
familjemedlem lever. Att med viss möda pussla ihop tider och sysslor 
är en reell vardagsverklighet i de flesta familjer. 

Även om både kvinnors och mäns liv ter sig förhållandevis föränd
rade jämfört med tidigare generationer, som Lizzie Åström visar med 
sina studier I kvinnoled och Fäder och söner,42 är det ändå fortfarande 
stora skillnader mellan att vara mor respektive far i en familj. Hanne 
Haavind beskriver i Liten og stor med vilken självklarhet mödrar un
derordnar sig vad de uppfattar som barnens behov när de organiserar 
sitt vardagliga liv43 och Gunilla Halidén visar i en studie av barns före
ställningar om familjer att mamman framstår som familjens centrala och 

34 Brembeck, 1992. 
35 Se t.ex. Arnman & Jönsson, 1983; Jonsson, 1988; Härnqvist 1960 och 1993. 
36 Björnberg & Bäck-Wiklund, 1990. 
37 Andersson, 1993. 
38 Friberg, 1990. 
39 Rosengren, 1991. 
40 Näsman, Nordström & Hammarström, 1984 resp. Lundén Jacoby & Näsman, 

1989. 
41 Kihlblom, 1991. Den är en del av FAST-projektet. 
42 Åström, 1986 resp. 1990. 
43 Haavind, 1987. 
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dominanta person.44 Karin Sandqvist ger utifrån FAST-projektet bilder 
av en något större symmetri, även om mödrar fortfarande både ansvarar 
för och praktiskt sköter huvuddelen av det arbete som hör ihop med 
barnen och anpassar sina övriga åtaganden till detta faktum. Men det är 
otvivelaktigt så, att barnens vård och fostran numera kräver direkta 
insatser av både mammor och pappor,45 i varje fall om det finns två 
föräldrar i familjen. Ändå har även män jämlikhet inom familjen som 
ideal och anser att familjearbetet "i princip" bör fördelas jämnt, enligt 
Den svenske mannen av Lars Jalmert. Men av olika anledningar 
omsätts principen inte i handling.46 Göran Lassbo har undersökt sam
band mellan en- resp. två-förälder-familjer och barnens utveckling och 
visat att andra faktorer än om det finns både mor och far verkar vara 
mera avgörande.47 Men att pappa är en förälder som barn både räknar 
med som praktiskt omsorgsgivande och i allmänhet omfattar med stor 
ömhet framgår av Ulf Hy vönens Om barns fadersbild, där för övrigt 
vissa delar av Jonssons och Kälvestens 222 Stockholmspojkar re
plikeras.48 

Vilka idéer och ambitioner föräldrar har i förhållande till barnen och 
fostran har studerats av Gudrun Ekstrand i Kulturens barn49 och Gu
nilla Halidén i Föräldrars föreställningar om barn.50 Ekstrand visar att 
"självständighet" - med skiftande betydelser - betraktas som ett mål för 
svensk barnuppfostran. Halidén finner två delvis skilda förhållningssätt 
till små barn och fostran: ett, där barnets utveckling tas mer eller mindre 
för given och föräldrarna har att anpassa sig till denna och ett annat, där 
barnets utveckling ses som påverkbar och där föräldrarna har att efter 
bästa förmåga planera, styra och kontrollera att utvecklingen blir så bra 
som möjligt. Ungefär samma uppdelning mellan olika föräldragrupper i 
en defensiv resp. offensiv hållning till tonåriga barn fann Hans-Erik 
Hermansson i Fristadens barn.51 Ole Vanning har på ett danskt material 
undersökt inställningar till uppfostran och funnit att det finns stora 
inslag av auktoritära förhållningssätt, även om mera barncentrerade eller 
utvecklingsstöttande ändå är de vanligaste.52 

44 Halidén, 1994. 
45 Sandqvist 1987; 1993. 
46 Jalmert, 1984. 
47 Lassbo, 1988. Den ingår i FAST-projektet. 
48 Hyvönen, 1993. 
49 Ekstrand, 1990. 
50 Halidén, 1992. 
51 Hermansson, 1988. 
52 Varming, 1988. 
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Att barn numera från ganska späd ålder allt o ftare återfinns i andra 
institutioner än familjen och att familjen inte ens för dem är ensam som 
fostrare längre har Lars Dencik, Carina Bäckström och Ewa Larsson 
tagit fasta på i Barnens två världar, där samspelet mellan familj och 
barnomsorg analyseras liksom utfallet av detta för barnen.53 Sven 
Persson har undersökt vilka föreställningar föräldrar har om barn och 
barnomsorg och funnit att gamla klasskillnader i synen på hur barn ska 
tas om hand om båda föräldrarna förvärvsarbetar verkar vara på väg att 
försvinna.54 Vanligare i den forskning som handlar om de fost
ransmiljöer som kompletterar familjen är emellertid att man studerar 
endera brukandet eller institutionen i sig, inte relationen mellan famil
jens förändrade situation och de offentliga fostransinstitutionernas för
ändring under samma tid.55 

Bilden av familjen som fostrande institution är motstridig. A ena si
dan finns en mängd data som visar familjens betydelse för barnens 
utveckling och möjligheter. Å andra sidan finns en gammal och välbe
kant klagan över familjens oförmåga att fostra på grund av de familje-
mässiga konsekvenserna av förändringarna i samhället. Detta tycks ofta 
vara en ideologisk ståndpunkt mera än ett empiriskt konstaterande och 
utgå från tanken att om något inte görs som det en gång gjordes görs det 
inte alls.56 Misstron mot familjens förmåga att fostra - eller åtminstone 
vissa familjers förmåga - är gammal och kan följas under hela den 
moderna epoken. Den har lett till vad som kan kallas en politisering, 
eller övervakning, av familjen.57 Paradoxalt nog kan detta också 
beskrivas som en förstärkning av familjen i och med att politiseringen 
parats med stöd och service. Att alla barn ska få goda och någorlunda 
jämlika möjligheter, liksom att det ska vara möjligt för alla barnfamiljer 
att bo bra och i övrigt ha drägliga villkor, har varit ett mål för den 
svenska familjepolitiken under efterkrigstiden. Följaktligen har en 
mängd statliga utredningar och offentlig statistik kartlagt förhållanden 
som rör familjers och barns välfärd. Till utredningarna har forskning 
kopplats och en del av de undersökningar som nämnts har gjorts i an
slutning till olika SOU (Statens offentliga utredningar). Det som fram
för allt har stått i centrum för det statliga intresset är vad som lite för
aktfullt har kallats "att lägga livet tillrätta",58 det vill säga att med hjälp 
av samhällelig service bistå men också styra och kontrollera familjer. 

53 Dencik, Bäckström & Larsson, 1988. 
54 Persson, 1994. 
55 Se t.ex. Lagerberg & Sundelin (red.), 1990. 
56 Jfr t.ex. Lasch, 1983; Berger & Berger 1984; Popenoe 1988. 
57 Jfr Donzelot, 1979, ssk s. 6-7. 
58 Hirdman, 1989. 
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Tron på den generella välfärdens välsignelser har varit stark och präglat 
barn- och familjepolitiken.59 Idéerna och åtgärderna har väckt interna
tionell beundran men också löje eller förskräckelse beroende på värde
ringar, medan de närmast berörda i stort sett har visat sig nöjda med 
statens omsorger.60 Urbaniseringen, men framför allt kvinnors ökande 
förvärvsarbete, gjorde barnomsorg till ett problem som måste lösas.61 

Förändrade relationer i familjen och inte minst de allt fler skilsmässorna 
aktualiserade barns rättsliga ställning i förhållande till föräldrarnas.62 

Barnmiljöutredningen presenterade ett omfattande material om hur barns 
livsvillkor i olika avseenden påverkades av samhällsutvecklingen.63 Ut
vecklingen av skolan har genererat en mängd utredningar och utvärde
ringar.64 En sedan 1974 fortlöpande utvärdering av välfärdssamhället 
görs genom Levnads-nivåundersökningen.65 Maktutredningen belyste 
bl.a. vilket inflytande man tycker sig ha över frågor som boende, barn
tillsyn och skola.66 Offentlig statistik om barns förhållanden utanför 
skolan har länge varit eftersatt, men under senare år har Statistiska 
Centralbyrån (SCB) utvecklat denna. Sedan Sverige 1990 förband sig 
att rätta sig efter FN:s konvention för barns rättigheter görs regelbundna 
översyner av hur väl den efterlevs.67 Under de allra senaste åren har 

59 Jfr Halidén (red.), 1990; Hultqvist, 1990. 
60 Mest uppskattade är de välfårdssatsningar som är generella, eftersom de uppfattas 

som både icke-byråkratiska och rättvisa. Svallfors, 1989, s. 175-176. 
61 Barnomsorgsutredningen SOU 1972:26 & 27; Familjestödsutredningen SOU 

1981:25; Fritidshemskommittén SOU 1985:12. 
62 Med frågan om barns rättigheter v isavi föräldrarnas arbetade två utredningar som 

kom till delvis motstridiga resultat: Socialberedningen SOU 1986:20 och Barnens 
rätt-utredningen SOU 1978:10 (som föreslog förbud mot aga) samt 1979:63 och 
1987:7. 

63 SOU 1975:30-38. Köhler och Liljeström ingick båda i den forskargrupp utred
ningen knöt till sig. 

64 T.ex.: övergången från folk- till grundskola behandlas i SOU 1961:30; det sam 
manhållna gymnasiet i SOU 1963:42; organisationen av grundskolan i SOU 
1974:53 och 58 (SIA); förhållandet mellan hem och skola i SOU 1980:21; mellan 
förskola och skola i SOU 1985:22; reformering av skolbarnsomsorgen i SOU 
1991:54 samt de senaste förändringarna av grundskolan i SOU 1992:94 och SOU 
1994:45. 

65 SCB Levnadsförhållanden. 
66 Detta finns i Maktutredningens s.k. medborgarundersökning; Petersson, West

holm & Blomberg, 1989. 
67 Den första rapporten gjordes 1992, därefter ska varje land rappor tera vart 5:e år. 

Socialdepartementet, 1992. - Både Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen ger 
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också viss utredningsmöda lagts på hur nedmonteringen av välfärden 
drabbar barn.68 

Både den akademiska forskningen och den statliga utredningsverk
samheten har alltså intresserat sig för familje- och barnfrågor och läm
nat bidrag som jag har kunnat utnyttja i mitt arbete med att tolka fost
ransprocessens struktur, förlopp och agenter. I detta har jag också tagit 
hjälp av olika teoretiska arbeten, som presenteras efterhand som de 
aktualiseras. Den barndomshistoriska forskning som gjorts sedan Ariès 
presenterade sin kontroversiella idé om barn och barndom som ett 
socialt, inte biologiskt, faktum69 har bidragit till att förse mig med en 
konstruktivistisk grundhållning. Denna går för övrigt också tillbaka till 
Dürkheims teorier om (bl.a.) fostran som ett socialt konstruerat, inte 
naturgivet, fenomen.70 

Undersökningens syfte 

Den fråga som Segerstedt och Lundquist reste om familjegruppen, 
individerna, normer och normkonflikter har inte förlorat utan snarare 
ökat i aktualitet. Den här avhandlingen kan därigenom betraktas som en 
fortsättning av "Katrineholmsundersökningarna" med en utvidgad och 
fördjupad undersökning av familjen, men nu ur en pedagogisk snarare 
än sociologisk synvinkel. 

Syftet med denna fördjupade och pedagogiskt inriktade undersök
ning har varit att närmare granska vilken inverkan förändringar i famil
jers levnadsvillkor har på familjens fostrande funktion och hur denna 
funktion konkret tar sig uttryck. Den grundläggande frågan är: hur ser 
egentligen fostransprocessen ut numera och hur har den förändrats un
der de senaste decennierna? Denna enkla men vidlyftiga fråga begränsar 
jag genom att utgå från just familjen som centrum för processen och 
koncentrera mig på förhållandena dels inom familjen, dels mellan 
familjen och andra fostrande institutioner. Jag undersöker emellertid 
inte dessa institutioner i sig, utan det perspektiv som jag anlägger på 
dem är familjens. 

Huvudfrågeställningarna är: 

också ut årliga publikationer där data om barns och ungdomars förhållanden 
samlas. 

68 Socialstyrelsen, 1994. 
69 Ariès, 1962. 
70 Jfr också Berger & Luckman, 1967. 
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* Hur har olika familjer anpassat sig till de förändringar i familjestruk 
turen som följt med de strukturella förändringarna i samhället och 
vilka konsekvenser har dessa haft för fostransprocessen? 

* Hur förhåller sig olika familjer till andra institutioners uppgifter i 
fostransprocessen och till de krav och möjligheter dessa 
institutioner för med sig? 

* Hur ser föräldrar på ansvarsfördelningen mellan sig och andra agen 
ter i förhållande till barnens socialisation och fostran? 

Avhandlingen utgår alltså från det faktum att familjen har förändrats 
både vad beträffar uppgifter och möjligheter och att det finns en slags 
arbets- och ansvarsdelning i fostransprocessen. Den första frågan 
handlar om familjebildning och föräldraskap samt familjelivet sett som 
en vardaglig, ofta t.o.m. trivial, men inte desto mindre påverkande 
process. Familjen ska i det här sammanhanget förstås både som en 
samhälleligt bestämd institution och en aktiv agent med egna intressen, 
avsikter och potentialer. Den andra frågan handlar om barnomsorg, 
skola och fritidsaktiviteter, eller vad som kan ses som "samhällets" 
bidrag till - eller intrång - i fostransprocessen och som för barnen med
verkar till att socialisationen blir mångfacetterad. Detta gäller alltså vad 
som tillförts familjen, försvunnit från familjen respekt ive delats mellan 
familjen och andra fostrande institutioner. Den tredje frågan följer av 
den andra och syftar till att närmare precisera just ansvarsfördelningen 
för barnen, så som föräldrar uppfattar den. 

Frågeställningarna är empiriska. Jag försöker följaktligen beskriva 
och analysera dem och sätta in dem i ett samhälleligt sammanhang där 
förändring är en central aspekt. Beskrivning, analys och tolkning går 
därför hand i hand. Perioden är cirka 1950-tal till 90-tal, eller, uttryckt i 
termer av familjeliv, ungefär den tid som för urvalets familjer ligger 
mellan föräldrarnas respektive barnens barndom.71 Förläggningen till 
Katrineholm motiveras inte enbart av att jag knyter an till d e tidigare 
undersökningarna, utan också av att Katrineholm i flera avseenden kan 
anses representera en ganska vanlig svensk samhällstyp.72 

Fostran och socialisation 
Begreppet fostran är inte entydigt, och inte heller begreppet socialisa
tion. Ofta används de synonymt med varandra som beteckning på den 

71 Perioden är verkligen ungefarlig. De intervjuade föräldrarnas barndom infö ll för de 
flesta under 1940- och 50-talen och deras föräldratid började för flertalet under 70-
talet. De intervjuade barnen är födda runt skiftet mellan 1970- och 80-talen. 
Datainsamlingen gjordes i början av 1990-talet. Se vidare kapitel 2. 

72 Se Drugge och Johansson, 1990. 
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process genom vilken kunskaper och färdigheter, normer och värde
ringar överförs från en generation till en annan. För en del har fostran 
en gammalmodig och vardagspråklig klang, medan socialisation låter 
mera modernt och "vetenskapligt", men detta utgör naturligtvis inte 
någon egentlig skillnad. Ibland får fostran (eller uppfostran) beteckna 
det inflytande som mera direkt överförs från t.ex. föräldrar och lärare, 
medan socialisation används för det inflytande som samhälleliga 
strukturer, norm- och värdesystem utövar. Dessa förmedlas också via 
människor och deras handlingar, men möjligen på ett mera omedvetet 
sätt än man eventuellt tänker sig när man använder begreppet fostran. 
Ofta inkluderar socialisation också den anpassning som individen, bar
net, gör till dessa strukturer. I det här arbetet är det emellertid inte sär
skilt betydelsefullt med de här distinktionerna. Jag använder fostran för 
att beteckna inflytandet från de vuxna till b arnen, oavsett om det är 
medvetet och planerat eller ej (även om den medvetna nivån förstås är 
den som främst framträder i en intervjuundersökning som denna) och 
oavsett om det ligger i strukturerna eller ej. För att beteckna barnens 
anpassning till denna påverkan, direkt eller strukturell, använder jag be
greppet socialisation. 

Disposition 
I kapitel 2 redovisar jag hur jag har arbetat med undersökningen; med 
urval, datainsamling, analys och tolkning. Därefter redovisas resultaten 
i en serie kapitel, där också utgångspunkter, kontextualiseringar och 
jämförelser med annan forskning ingår. Kapitlen följer de teman fråge
ställningarna ger upphov till, dvs. först familjen och sedan familjens 
relation till andra institutioner för fostran. De institutioner som "föll ut" 
ur det empiriska materialet ä r barnomsorg, skola och fritidsverksam
heter. 

Det första temat rör alltså familjen. I kapitel 3 diskuteras begreppet 
familj och de olika familjeformer som undersökningsgruppen repre
senterar redovisas. Också förutsättningar för familjelivet, familjens 
känslomässiga grund och familjernas stabilitet behandlas. I kapitel 4 
beskrivs och analyseras föräldraskapet. Framför allt handlar det om den 
arbets- och ansvarsfördelning mellan föräldrarna som föräldraskapet 
föranleder. Att vara mamma är en sak, att vara pappa en annan, men det 
är också en annan sak att vara mamma eller pappa nu än på 1950-talet. 

När barnen är små måste familjen ta ställning till hur de ska tas om-
hand. Detta hör ihop med frågan om arbetsdelningen inom familjen, 
men också med de möjligheter som finns i samhället för att förena för-
äldraskapets olika plikter: försörjning respektive vård och fostran. Hur 
man resonerat om detta och löst ekvationen behandlas i kapitel 5. 

Efterhand som barnen blir äldre konfronteras familjen med den ob
ligatoriska skolan och utbildningssystemet som helhet. Relationen 
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mellan familjen och skolan intar naturligtvis en särställning på grund av 
obligatoriet, men också därför att utbildning har ett bestämt värde för 
individens livschanser. Inställningen till skola/utbildning och det intres
santa samspelet mellan föräldrar och skola skildras (ur föräldrarnas 
synvinkel) i kapitel 6. 

Den tredje "institutionen" som har visat sig vara väsentlig i fostrans
processen är de olika fritidsaktiviteter barnen är engagerade i, på egen 
hand eller tillsammans med föräldrarna. Fritiden har en stor pedagogisk 
potential, vilket både barn och föräldrar räknar med och utnyttjar på 
olika sätt. I kapitel 7 beskrivs och diskuteras detta. 

Därefter återvänder jag till temat familjen och fokuserar fost
ransprocessen i den. Vad blir egentligen kvar inom familjens ram när 
barnen och föräldrarna är involverade i andra verksamheter och insti
tutioner? Lite tillspetsat kan man fråga hur familjen gör, om det är så att 
den måste anpassa sig till att fostra utan innehåll, som en konsekvens 
av att till exempel arbete, vård och utbildning till stora delar utförs utan
för familjekretsen. Och vilken betydelse har just det för hur familjelivet 
organiseras? Detta, liksom hur relationerna mellan föräldrar och barn ter 
sig, diskuterar jag i kapitel 8. 

De två avslutande kapitlen är avsedda att syntetisera resultatet av un
dersökningen. I kapitel 9 behandlas på ett mera övergripande sätt vad 
fostransprocessen antas syfta till för barnen, relaterat till de olika insti
tutionerna och agenterna för fostran. Här besvaras följaktligen frågan 
om hur föräldrarna ser på ansvarsfördelningen mellan sig och de andra 
agenterna. I kapitel 10 slutligen, summeras och diskuteras resultaten 
som helhet och i förhållande till den förändring som skett mellan 19 50-
och 1990-tal. 

De flesta kapitlen är uppbyggda efter en kronologisk disposition: 
först förhållandena under föräldragenerationens barndom, d.v.s. under 
det i materialet tämligen ungefärliga 50-talet, därefter de aktuella för
hållandena i de nutida familjerna. Den information som finns i mitt 
huvudmaterial - intervjuer med föräldrar och barn - kontextualiserar jag 
genom att anknyta till mera generella förhållanden och jämföra med 
andra studier. Jag diskuterar också efterhand som olika frågor aktuali
seras den teoribildning som jag har använt för att analysera och tolka 
mina data. En del av den här förankringen och jämförelsen finns i hu
vudtexten, men en stor del finns i fotnoter. Huvudberättelsen är alltså 
den som intervjuerna med mammor, pappor och barn i ett trettiotal 
Katrineholmsfamiljer beskriver. I analysen och tolkningen utnyttjar jag 
också andras datauppgifter och analytiska eller teoretiska resonemang. 
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Kapitel 2 
Undersökningens uppläggning 

Undersökningen fokuserar framför allt hur familjen agerar som fostrare 
av barn, och i den processen är mor, far och barn alla viktiga. Följ
aktligen ville jag ha information från alla tre parterna om fostranspro
cessen. Urvalet skulle alltså vara familjer, inte individer. För att alla 
familjerna skulle ha en viss bestämd miniminivå av fostranserfarenheter 
utgick jag från att det skulle ingå ett barn av viss ålder i familjen. Barnet 
borde vara gammalt nog för att ha varit med om fostran både inom och 
utom familjen, och samtidigt borde det inte vara äldre än att också 
småbarnstiden någorlunda kunde kommas ihåg. Det borde också ha 
konfronterats med någon av vattendelarna i utbildningsväsendet. Åldern 
12-13 år motsvarar detta och valdes därför. Då är barn gamla nog för att 
ha gjort en del "egna" val och möjligen har en självvald verksamhet 
utanför familjen. Det är också i den åldern man gör de val i skolan som 
destinerar mot praktisk eller teoretisk utbildning. Samtidigt är de ännu 
är unga nog för att verkligen betraktas som barn av föräldrarna och 
småbarnstiden är inte alltför avlägsen. 

Föräldrarna till 12-13-åringarna betraktas i undersökningen inte bara 
som just föräldrar, utan också som före detta barn, för att belysa den 
historiska aspekten. Många av dem som i början av 1990-talet hade 
barn i den här åldern kunde förväntas ha varit barn under 1950-talet och 
deras uppväxt skulle alltså kunna utnyttjas för att visa på vilka föränd
ringar som skett. Då fostrans- och socialisationsprocessen alltid sker i 
ett givet sammanhang, och detta sammanhang ofta har en alldeles av
görande inverkan på vad som sker och kan ske i det enskilda fallet, är 
en fördel att göra undersökningen i en viss social kontext. Eftersom 
undersökningen knyter an till och vidareför replikationsstudien var valet 
av Katrineholm mer eller mindre givet. De tidigare studierna har pro
ducerat en mängd data och förhållanden om orten under samma tids
period. Idealt sett borde både alltså, för den jämförelsens skull, föräld
rarna liksom barnen vara uppväxta i Katrineholm. 

Population, urval och bortfall 

Undersökningsgruppen bestämdes mer precist till svenska familjer i 
Katrineholm med (åtminstone) ett 12-13-årigt barn. Utöver dessa ge
mensamma nämnare borde urvalet ge en så bred representation som 
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möjligt av olika sorters familjer, varför ett traditionellt obundet slump
mässigt urval av 45 barn från en viss årskull gjordes.1 

Familjerna kontaktades på sedvanligt sätt per brev, där undersök
ningen presenterades kortfattat, och därefter per telefon. I allmänhet 
hade familjen tagit ställning till om den ville medverka eller ej vid den 
första telefonkontakten, men ibland bad man om mer information före 
beslut. Fyra familjer hade hemligt telefonnummer. De fick en mera 
utförlig information per brev, och ombads svara per brev eller telefon 
om de ville medverka. 

Av de familjer som inte ville medverka lämnade de flesta något skäl. 
En hänvisade till att det här var tredje eller fjärde undersökningen någon 
familjemedlem ombetts medverka i "bara i år" och tre familjer angav 
bristande tid och/eller lust i ganska allmänna termer. Men det var också 
tydligt i några fall att ämnet - familj, barn och fostran - var känsligt. En 
kvinna svarade frankt att hon ville då rakt inte "lämna ut sig och sin 
familj," och en annan att de ville absolut inte "sitta en och en och prata 
med en främmande människa om sånt." De visade båda en stor miss
trogenhet mot undersökningar, även om åtminstone den första artigt 
sade att hon nog trodde att den här var seriös, men ändå ... "Det finns 
nog andra som är intresserade och det är nog roligare att arbeta med 
dom!" Ytterligare en kvinna svarade - med mycket sorgsen röst - att det 
hade varit "tråkigheter" och ville därför inte medverka. De som inte 
kunde kontaktas per telefon av mig bad jag ge besked på en svarsblan
kett. En returnerade den med avböjande, men resten hördes inte av alls, 
trots påminnelse. Eftersom ett skäl till att man håller sitt telefonnummer 
hemligt kan vara att man är eller känner sig vara påpassad eller förföljd, 
beslöt jag att låta det vara och inte göra fler kontaktförsök. 

1 Urvalet är gjort efter en mantalsskrivningslista av en viss årskull barn i Katri
neholms församling (som är den administrativa enhet som närmast motsvarar 
själva staden). Barnen var eller blev 13 år det året intervjuerna g jordes. Listan 
uppgav 206 barn, och kompletterades av en motsvarande mantalslista för vad so m 
administrativt betecknades som "huvudman" för barnen, det vill säga vård-
nadshavaren. Ett av barnen motsvarades inte av någon förälder eller annan vård-
nadshavare. Invandrarfamiljer ( 33 familjer eller 17 procent) uteslöts (dock med 
viss osäkerhet, eftersom det inte fanns alldeles entydiga sätt att från listorna 
avgöra nationalitet). Bland de återstående 172 familjerna togs 45 familjer ut 
slumpmässigt. Det är ett - för den här typen av undersökningar - ganska stort 
urval, men eftersom man bör räkna med ett relativt stort bortfall gjordes urvalet 
med viss marginal. Av de 45 familjerna hade en flyttat ifrån Katrineholm. 32 
familjer accepterade intervjun, men en av dem blev föll bort p.g.a. sjukdom när 
intervjun skulle göras. I en annan familj visade det sig när intervjuerna gjordes att 
urvalsbarnet inte hörde till årskullen utan var ett år yngre . Den familjen har trots 
det inkluderats i materialet. Det totala bortfallet blev 14 familjer, varav 12 p.g.a. 
vägran och två p.g.a. flyttning resp. sjukdom. 
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Bortfallet har en systematisk karaktär, inte minst därför att alla de 
fyra familjerna som hade hemligt telefonnummer är i den gruppen. 
Sannolikt är proportionen arbetare och enförälderhushåll större i bort
fallet än i undersökningsgruppen. Det sluter jag mig till av att betydligt 
fler i den gruppen bor i flerfamiljshus än i den grupp som kom att 
medverka (och som jag oegentligt men av praktiska skäl då och då 
kallar "urvalet" i texten). 

Utöver bortfallet av familjer finns det ett par internbortfall. En 
mamma ville inte låta sig intervjuas trots att pappan och 12-åringen 
deltog med stor entusiasm. En pappa blev sjuk och någon ny tid kunde 
inte ordnas. 

Undersökningsgruppen 

I de 31 familjer som kom att ingå i undersökningen intervjuades inalles 
30 mödrar, 27 fäder och 32 barn. Det är de fäder och de mödrar som är 
"familjefar" eller "familjemor" i respektive familj som intervjuats, och i 
några fall är endera inte 12-13-åringens biologiska förälder. I en familj 
bodde pappan inte längre tillsammans med mamman och barnet, men 
alla tre deltog ändå i undersökningen. Separationen hade i det fallet 
skett nyligen. 

Den kortfattade och huvudsakligen siffermässiga beskrivningen av 
undersökningsgruppen som görs nedan visar både att gruppen på det 
hela taget är mycket "vanlig" och att den därmed motsvarar undersök
ningens syften. 

Föräldragenerationen är född mellan tidigt 1930-tal och sent 1950-tal 
med den absoluta merparten under de tio åren 1945-1954 (tabell 2.1). 

Tabell 2.1. Föräldrarnas i undersökningsgruppen födelseår. Antal. 

Föräldrarnas 
födelseår 
- 1939 3 
1940 - 1944 6 
1945 - 1949 20 
1950 - 1954 21 
1955 - 7 
Totalt 57 

De flesta är uppväxta i Katrineholm eller i den mycket nära kringbygden 
och mycket få utanför det område som en tio-mila-radie ger. Totalt sett 
är de flesta uppväxta i stadsbebyggelse (tabell 2.2). 
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Tabell 2.2. Föräldrarnas i undersökningsgruppen uppväxtmiljö. 
Antal. 

Föräldrarnas 

Medelklassen i vid mening dominerar i urvalet (och är något överrepre
senterad) både om klassbestämningen2 görs med familjen som enhet 
och huvud- eller ensamförsörjarens bestämning som avgörande och om 
den görs med individerna som enheter (tabell 2.3). Men hur ska man 
förstå klasstillhörighet i en undersökning som denna? Det är välbelagt, 
att klasstillhörighet objektivt betyder livsformer och existensvillkor som 
skiljer sig åt mellan olika klasser, men det är långt ifrån självklart att 
individer själva uppfattar sig i enlighet med sin objektiva klass
bestämning.3 Klassbestämningen är heller inte enkel, eftersom män
niskor i verkligheten ibland rör sig mellan olika klasser över tid. Några 
av dem som intervjuades befann sig just i ett sådant skifte mellan olika 
verksamheter/yrken - t.ex. omskolning från verkstad till kontor eller 
från produktionsindustri till vård och omsorg. En person, som var 
arbetslös vid intervjutillfället och sedan några månader tillbaka, var 
tidigare egenföretagare och därefter arbetare. En annan var sjukpensio
nerad på heltid och ytterligare en på deltid. En av mammorna var hem-
arbetande på heltid. Hon hade tidigare ett arbetaryrke. En del hade 
också skiftat mellan att vara anställda och egenföretagare i samma 
bransch. 

Det vanligaste är att föräldrarna i en familj har samma klass
tillhörighet och så är det också i den här gruppen. Det finns emellertid 
sex stycken familjer där föräldrarna hör till olika klass. Dessutom finns 
det tre familjer där ena partens studier syftar mot klassbyte till den 

2 Klassbestämningen är gjord med hjälp av den s.k. SEI-koden som utgår från 
yrket. SCB 1989. 

3 Jfr Cigéhn, 1990, s. 304. I replikationsstudien i Katrineholm uppfattade sig en 
dryg tredjedel a v de manliga arbetarna i både industri- o ch kommunurvalen som 
tillhörande medelklassen. Av de kvinnliga industriarbetarna ansåg också en 
tredjedel att de hörde till medelklassen, men nästan två tredjedelar av de 
kommunalanställda kvinnliga arbetarna. Andelen tjänstemän som uppfattade sig 
som arbetare varierade mellan ca 10 och 20 procent för de olika grupperna, med 
manliga tjänstemän i k ommun- resp. industriurval s om extremer. 

uppväxt 
Katrineholm, staden 
Katrineholm, kringbygden 
Annan stad 
Samhälle, by el. landsbygd f.ö. 
Totalt 

26 
9 

11 
11 
57 
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Tabell 2.3. Klassbestämning av familjerna respektive föräldrarna i 
undersökningsgruppen enligt aktuell position på arbetsmarknaden. 
Antal. 

Klass Familjer Kvinnor Män 
Arbetare 13 11 10 

- ej facklärda 6 10 3 
-facklärda 7 1 7 

Tjänstemän 14 14 14 
- lägre tjm II 1 5 1 
- m ellan tjm 7 7 7 
- hö gre tjm 6 2 6 

Företagare (egen-/små-) 3 3 3 
Studerande 1 3 1 
Totalt 31 31* 28* 

* Uppgifter om de två icke intervjuade föräldrarna som ingår i undersöknings
gruppens familjer har inkluderats. 

andras klass, samt en där de syftar till byte från (i det fallet) mannens 
klass. Det är vanligare att mannen hör till en högre klass eller klass
fraktion än att kvinnan gör det (både generellt och här). Yrkesmässigt 
representerar gruppen både privat och offentlig sektor eller både 
ekonomiskt och socialt fält, liksom positioner spridda över en stor del 
av hierarkierna inom respektive fält. Företagarna hör emellertid alla till 
kategorin små eller egenföretagare. 

De flesta familjerna bor i "eget hus", vilket är det vanligaste bland 
barnfamiljer åtminstone utanför storstadsområdena (tabell 2.4).4 

Tabell 2.4. Bostadstyper för undersökningsgruppens familjer resp. 
för barnen i familjerna. Antal. 

Bostadstyp Familjer Hemmavarande 
barn 

Villa 19 51 
Radhus 3 6 
Lägenhet i fler
familjshus 8 15 
Summa 31 72 

4 Hade bortfallet ingått skulle andelen lägenhetsboende varit större; 15 fam iljer eller 
34 procent i stället för 26. Med stöd i de skillnader i boende mellan olika grupper 
i Katrineholm som replikationsstudien visade (Moqvist, 1990, s. 155-9), tolkar 
jag detta så, att arbetare oc h enförälderhushåll är överr epresenterade i bortfallet 
jämfört med i undersökningsgruppen. 
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Familjerna i undersökningsgruppen är i allmänhet stabila och lång
variga, och de fördelar sig på olika familjetyper ungefär motsvarande ett 
riksgenomsnitt (se vidare kapitel 3, särskilt tabell 3.2). De allra flesta av 
barnen har också syskon (hel- eller halv-) och även om några fler för 
närvarande är enda barn i hemmet är det bara två av 12-13-åringarna 
som inte har något syskon. I de flesta familjerna var det två barn och i 
ingen fanns det fler än fyra. 

Vad representerar då de 31 familjer som slutligen ingår i urvalet? Det 
mest rimliga är nog att säga att de verkligen representerar ett ganska 
brett utsnitt ur den svenskfödda normalbefolkningen i en svensk 
småstad som Katrineholm. Extremerna finns inte med i urvalet. Det 
finns ingen distinkt överklass, och inte heller några s.k. problemfamil
jer. Att medelklassen (i vid mening) dominerar kan väntas i den här 
typen av studier och det är sannolikt symptomatiskt. De som accepterar 
att delta i en sådan här undersökning definierar troligen sig själva som 
"normala" och "vanliga" i den meningen att man tycker att man gott kan 
visa upp sig - "vi har ingenting att dölja!"5 Av detta följer inte att 
familjerna i bortfallet definitionsmässigt är "onormala" eller "avvik
ande" - skälen att avböja deltagande är många och olika - men det kan 
vara klokt att räkna med att en viss "präktighet" kan vara överrepre
senterad i undersökningsgruppen. Som jag kommer att visa, finns det 
ändå en avsevärd variationsvidd i många av de familjemässiga för
hållanden som behandlas. 

Undersökningsgruppens statistiska representativitet är mindre be
tydelsefull i den här studien. Det viktiga är att den har fångat ett så brett 
erfarenhetsspektrum som möjligt i förhållande till undersökningens 
syfte. Dessutom är det intressant att det faktiskt har gått att göra den här 
undersökningen med ett slumpmässigt urval. Motsvarande studier görs 
oftare med deltagare som tillfrågats och valts efter någon "bekantas 
bekanta"- princip, eller med hjälp av någon institution som skola eller 
vårdcentral.6 

Den ungefärliga undersökningsperioden 

Av tanken att följa förändringar i fostransprocessen mellan 1950- och 
1990-tal följde, som nämnts, att en bestämd årskull Katrineholmsbarn 
blev populationen tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna antogs, 
åtminstone till stor del, vara uppväxta på 50-talet. I verkligheten är det 
naturligtvis en vansklig utgångspunkt, men som framgått (tabell 2.1) 

5 Jfr Halidén, 1992, s. 43. 
6 Jfr t.ex. Holter m.fl. 1976, Brembeck 1992, Halidén, 1992. FAST-projektet 

däremot har ett stratifierat, slumpmässigt och jämförelsevis stort urval (128 
familjer). Se t.ex. Lassbo, 1988. 
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fungerade antagandet ganska väl. Emellertid är de uppväxtförhållanden 
som relateras i föräldrarnas utsagor från en sammantaget betydligt 
längre period: från den äldstes småbarnstid på 30-talet till de n yngstes 
tonårstid på 70-talet. Detta ger en avsevärd variation inte minst i fråga 
om skola och utbildning. De förhållanden som rör tidpunkterna för 
föräldrarnas egen familjebildning varierar naturligtvis analogt med 
födelsetiderna; från 50-tal då en i urvalet bildade sin första familj till 
tidigt 90-tal då den senast bildade (styv-)familjen i urvalet etablerades. 
Familjebildning och -ombildning var av allt att döma för övrigt en 
pågående process. Barnen i urvalet är födda ett bestämt år ungefär i 
skiftet mellan 1970- och 80-talet (av integritetsskäl anger jag emellertid 
inte exakt vilket). Det betyder att deras barnomsorgsperiod huvudsak
ligen inföll under första halvan av 80-talet, deras hittillsvarande skoltid 
under den senare delen av 80-talet och första delen av 90-talet. I vissa 
familjer var 12-13-åringen äldst, i andra yngst, varför föräld-rarnas tid 
som föräldrar också varierar, och när de talar om barnomsorg, skola, 
fritid etc. så talar de om förhållanden som också kan gälla barn som är 
både äldre och yngre än urvalsbarnet. 

Slutsatsen av detta är alltså, att tidsmässigt representerar familjerna 
ett större spektrum än vad den enkla polariseringen "50-tal" - "90-tal" 
egentligen låter förstå och i skrivningen försöker jag ta hänsyn till detta. 
Samtidigt förenklar jag naturligtvis för att inte tynga texten med alltför 
mycket detaljer, genom att skriva t.ex. "40- och 50-tals-föräldrarna" när 
jag avser förhållanden som för flertalet var för handen just under 1940-
och 1950-talet, även om det också kunde röra någon under 1960-talet. 
De två föräldragenerationerna som jag diskuterar, dels urvalets 
föräldrars föräldrar, dels urvalets barns föräldrar, försöker jag markera 
en språklig skillnad mellan genom att använda "mor" och "far" om den 
äldre generationen och "mamma" och "pappa" om den yngre. Men jag 
måste be läsaren att hålla i minnet att tiden är ett kontinuum, inte enstaka 
årtal! 

Datainsamlingen 

Intervjuer - innehåll 
I huvudsak bygger den här avhandlingen på data som samlats in genom 
intervjuer med mammor, pappor och barn. Med mina frågor har jag 
riktat intervjuerna mot familjelivet och fostrans- och socialisations-
processen. De följer en viss grundstruktur genom att samma teman tas 
upp, men de varierar också mycket. Intervjuerna med föräldrarna struk
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turerades runt det 12- 13-åriga urvalsbarnet.7 De teman som togs upp 
var dels sådant som rör familjens "historia" och aktuella liv (för
äldrarnas bakgrund, utbildning, arbete och övriga engagemang, 
familjens vardagsliv och boende), dels sådant som handlar om fostrans
idéer och fostranspraxis (föräldraskap, omsorg, fritid och utbildning). 
Allt relaterades till 12-13-åringens livshistoria, men också i ganska stor 
utsträckning till förälderns egen barndom och uppväxt. Fanns det fler 
barn i familjen var det emellertid inte lätt fö r föräldrarna att minnas och 
återge allt relaterat till ett enda av barnen, men för utbytet av 
intervjuerna är det naturligtvis absolut ingen nackdel att de talade om 
hur förhållanden förändrats mellan familjens olika barn, eller hur 
fostranspraxis omprövats mellan barnen. 

När jag har intervjuat föräldrarna har jag delvis utgått från att de är 
just föräldrar, men delvis också från att de är mödrar respektive fäder 
och hustrur respektive (äkta) män. Intervjuerna har därför i viss mån 
blivit olika. Jag har t.ex. förutsatt att mödrar helt enkelt vet mera och 
kommer ihåg mera om barnet och barnets livshistoria än vad fäder van
ligtvis gör.8 Jag har också utgått från att även om familjer numera kan 
beskrivas som mer symmetriska än vad som var vanligt förr, är det 
ändå långt ifrån fråga om en perfekt symmetri mellan makarna. Att vara 
hustru och mor i en familj betyder något helt annat än att vara make och 
far. Modern har i normalfallet en mera central position i familjens inre 
liv, fadern en mer perifer. A andra sidan har han en mera central posi
tion på arbetsmarknaden, där hans position är fastare etablerad och mer 
oberoende av familjelivets cykler än hennes, som tydligt varierar med 
familj och barn. Dessutom har jag varit intresserad av mödrar och fäder 
på olika sätt. Jag har t.ex. varit intresserad av faderskapets förändring 
under tidsperioden mera än moderskapets, eftersom det finns anledning 
att förvänta större skillnader.9 Se vidare bilaga 1, där frågeområdena 
presenteras. 

Innehållet i intervjuerna med barnen hade en mera tydlig här-och-nu-
förankring än föräldraintervjuerna. Man kan inte vänta sig att barn i 12-
13-års-åldern ska kunna ge allmängiltiga, abstraherade beskrivningar av 
längre förlopp.10 Frågorna strukturerades i princip runt en dags för
lopp, och de händelser barnet berättade om följdes upp med ytterligare 
frågor. Dessutom ställde jag en del frågor som relaterade till mer all

7 Alla barnen utom ett (som p.g.a. något misstag inkluderats i årskullen) fyllde 
under det år intervjuerna gjordes 13 år. Eftersom intervjuerna gjordes tidigt på året 
var de flesta ännu 12 år. 

8 Jfr Köhler, 1973; Haavind, 1987. 
9 Jfr Aström, 1986 och 1990 om moder- resp. faderskap. 
10 Många skulle naturligtvis kunnat det, men skillnaden i utveckling är mycket stor 

på det här området som på alla andra i just den här åldern. 
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männa förhållanden. Däremot undvek jag frågor som skulle kunna få 
barnet att tro att jag ville att det skulle värdera eller avslöja sina för
äldrar. Se vidare bilaga 2. 

Grundidén med den typ av intervjuer som gjorts är att den intervju
ade ska få berätta sin historia. Samtidigt är det förstås nödvändigt av en 
mängd olika skäl att i viss mån rikta detta historieberättande mot det 
område som just nu är intressant och föranleder intervjun. Intervjuaren 
måste balansera mellan den styrning som är praktiskt nödvändig för 
henne eller honom, och den frihet att tala om det som informanten anser 
viktigt i sammanhanget och som är önskvärd för båda. Jag har försökt 
att lösa det genom att s.a.s. rangordna den information jag velat få 
fram, för att kunna släppa vissa delar om något mera ovanligt stoff 
träder i förgrunden i en viss intervju. Principen måste vara att det unika 
är lika viktigt som det generella, och att jag som forskare är intresserad 
av att fånga ett så brett spektrum av erfarenheter som möjligt. En 
mamma berättade t.ex. utförligt om den speciella fostranssituation hen
nes familj varit med om genom att de haft ett fosterbarn. Ingen annan 
tog upp något motsvarande, och jag har heller inte systematiskt frågat 
efter erfarenheter av detta särskilda föräldraskap, men det betyder inte 
att denna enda utsaga är ointressant och inte kan utnyttjas i analysen. 

Intervjuerna med barnen var inte lika samtalsmässiga som de med 
föräldrarna. Barnens förväntan på vad en intervju är var tydligtvis och 
med några få undantag präglade av TV-reportaget eller läxförhöret. En 
fråga, ett kort svar, ny fråga etc. Få barn tog tillfället i akt att verkligen 
få tala oemotsagt, vilket många vuxna gjorde. Men de som gjorde det 
hade något som de ville skulle komma fram och som de kanske upp
fattade som tabu i vanliga fall. 

Den största skillnaden mellan att intervjua föräldrar och barn var 
(utöver tempot) att barnen var betydligt mera på sin vakt mot att 
"avslöja" familjen. Föräldrarna talade mycket mera fritt både om fel och 
förtjänster hos barnen (och sig själva) än vad barnen gjorde om 
föräldrarna. Det var överhuvudtaget mycket få barn som undslapp sig 
någon kommentar om familjen som kunde tolkas som värderande. 

Intervjuer - procedur 
Det vanligaste är att mamman, pappan och det 12- eller 13-åriga barnet i 
familjen intervjuats var för sig. Undantagen är en familj där mamman 
och pappan ville intervjuas tillsammans, och en familj där alla deltog 
samtidigt. 

Familjerna var kontaktade per brev och därefter per telefon då vi 
kom överens om tid för intervjuerna, förutsatt att familjen accepterade 
att medverka - vilket många gjorde med entusiasm och stort intresse, 
andra mera av plikt och hygglighet. Kunde jag styra tidsbokningen 
föreslog jag att någon av föräldraintervjuerna skulle komma först, 
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eftersom jag menade att det var rimligt att fö räldrarna skulle kunna lära 
känna och bedöma mig innan jag träffade barnet. Det var inte alltid det 
gick, men intervjusituationerna fungerade ändå utan problem. Ord
ningen mellan intervjuerna med mamman, pappan och barnet blev alltså 
godtycklig, men vanligast är att jag har intervjuat mamman först och 
barnet och pappan senare. I allmänhet gjordes alla intervjuerna vid ett 
och samma besök, men flera föräldrar intervjuades vid ett andra 
besök.11 Överhuvudtaget var det ganska besvärligt - för familjerna - att 
arrangera så att det gick att ordna intervjuerna och många gjorde väl
villigt ingrepp i sin normala tidsdisposition för att tillmötesgå mig. 
Samtidigt blev pusslandet med dessa tider en tydlig illustration av hur 
nutida familjer i allmänhet lever - med individuella och oftast späckade 
program i ett komplicerat samspel som lätt störs så fort något oförutsett 
inträffar. Att intervjuerna kunde förutsägas bli och verkligen också blev 
långa förenklade naturligtvis inte inbokningen. De tog i allmänhet mel
lan en och en halv och tre timmar med respektive föräldrar, och mellan 
45 och 60 minuter för barnen. 

Den stora tidsåtgången var alltså ett problem när intervjuerna boka
des, och också när de genomfördes. Inte på så sätt att man tröttnade och 
blev less, men barnen tappade ofta tydligt koncentration efter 40-50 
minuter, och de vuxna, som ofta engagerade sig och blev mer intres
serade än de trott, spräckte sina tidsramar. Hungriga barn ville ha mat, 
familjemedlemmar kom hem och konstaterade förvånat att köket eller 
vardagsrummet var upptaget, tonåringar påminde om att de behövde 
skjuts till s in träning. Vissa intervjuer blev därmed något brådstörtat 
avslutade, och det blev mycket tydligt att även långa intervjuer inte kan 
bli hur långa som helst. 

Det var en självklar fördel att få göra intervjuerna hemma hos fa
miljerna, eftersom miljön ger tilläggsinformation till det s om sägs, och 
en del av detta familjeliv som avhandlas så att säga utspelas inför inter
vjuaren. Men det medförde också vissa svårigheter att uppnå den av
skildhet och ro en intervjusituation alltid kräver (i vart fall om man ska 
tro handböckerna i intervjuteknik). Få moderna hem har dörrar mellan 
de olika utrymmena i bostadens offentliga del. Öppna valv, eller möjli
gen spaljéväggar, mellan hall, vardagsrum och kök är mer regel än 
undantag. Har det funnits dörrar är det inte ovanligt att de är bortlyfta. 
De "privata" utrymmen som finns är sovrummen, som har dörrar. 
Eftersom barnens sovrum också är deras sällskapsrum går det an att få 
intervjua barnen i dem, men bara om barnet själv markerar att det vill. 

11 Jag har inte sett det som något problem om familjemedlemmarna talade med 
varandra om intervjun eller ej mellan mina besök. Intervjuernas i nnehåll var inte 
sådant att det kan ha inverkat negativt, snarare tvärtom. Hinner man fundera en 
smula på vissa frågeställningar kan man möjligen lämna mer information om 
dem. 
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Föredrar hon eller han vardagsrummets eller kökets offentlighet med 
denna främmande intervjuare kan man inte propsa. En förälder förde in 
mig i det kombinerade sov- och arbetsrummet och intervjun gjordes 
med honom sittande på sängen och jag på den enda stolen, men i övrigt 
gjordes dessa intervjuer i kök eller vardags-/finrum. Ett typiskt förlopp 
var att mamman intervjuades på tidig eftermiddagstid när bara hon var 
hemma, så kom barnet från skolan och hon eller han intervjuades, och 
därpå pappan när han kom hem. Men eftersom också flera familje
medlemmar i allmänhet kom och gick blev situationen efterhand alltmer 
störd. Det är oundvikligt att detta påverkar intervjuerna. Vissa frågor 
blev ibland överhoppade eller dåligt uppföljda därför att någon kom 
eller fanns inom hörhåll, men detta är den situation som en familjefors
kare möter och eftersom den i sig belyser familjelivet, anser jag att 
nackdelarna klart uppvägs av fördelarna. Men det ska också framhållas 
att flertalet in tervjuer verkligen var ostörda och kunde genomföras en
ligt planen. De flesta visade stor förståelse för att var och en som inter
vjuades skulle få prata ifred. 

Intervjuerna spelades in på band, och det är framför allt utskrifterna 
som ligger till grund för analys.12 Vissa utskrifter har gjorts samman
fattande,13 men de flesta "ordagrant". Ett par av de vuxna ville inte låta 
sig bandas och några var tveksamma men tillät. Inget av barnen hade 
några som helst invändningar mot detta - men det förekom att de hade 
kritiska synpunkter på min, som de tyckte, enkla utrustning. 

Intervjuer - analys 
Det är alltså i första hand de utskrivna intervjuerna som har analyserats, 
även om den kringinformation som den personliga kontakten gav inte 
ska undervärderas i det sammanhanget. Eftersom jag själv gjorde alla 
intervjuerna har jag en kontextuell ram där sådant som gester, miner 
och kringprat före och efter den egentliga intervjun ingår. Utskrifterna 
utgör en mycket stor textmassa; alltför stor har jag ofta tyckt under 
arbetets gång. Stora material, som enbart är en tillgång, när materialet 
analyseras "kvantitativt" blir lätt en kvarnsten när det i stället ska analy
seras "kvalitativt". Naturligtvis är det fortfarande en tillgång i den me
ningen att sannolikheten för att datamängden verkligen ska innehålla 

12 Jag förde trots bandinspelningen fortlöpande anteckningar, av misstro mot 
tekniken och för allmän trygghet. I ett par fall visade sig säkerhetsåtgärden vara 
välbehövlig. 

13 Av oförstånd och bristande erfarenhet kalkylerade jag inte, när forskningsanslaget 
söktes, med att allt intervjumaterial skulle behöva skrivas ut ordagrant. Ganska 
snart blev det emellertid klart att om materialets möjligheter verkligen skulle 
utnyttjas så borde inte bara delar av utan hela intervjuerna skrivas ut. Arbetet med 
det gjorde att både budget- och tidsramarna spräcktes. 
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flera kvalitéer (skilda uppfattningar, erfarenheter, livsvillkor etc.) ökar, 
men samtidigt blir forskarens förmåga att hålla reda på alla dessa varia
tioner satt på mycket hårda prov - för att inte tala om hans eller hennes 
förmåga att så småningom omvandla materialet till en läsbar text.14 

En viss del av analysen är kvantitativ. Jag har räknat hur många fa
miljer som är stabila, hur många föräldrar som har obligatorisk skola 
resp. påbyggnad av något slag, hur många som har valt kommunal 
barnomsorg för barnen resp. ordnat omsorgen inom familjen, hur 
många barn som valt allmän resp. särskild matematik i högstadiet... Det 
jag har räknat på är först och främst variabler som är traditionella i 
beteendevetenskaplig forskning i allmänhet: kön, klass, ålder, utbild
ning, familjeform och -storlek, boendeform. Jag har inte gjort det för 
att "bevisa" något, eller för att jag menar att det skulle finnas enkla or
sakssamband mellan t.ex. klass och boendeform, kön och utbildning, 
eller utbildning och fostran i ena eller andra riktningen. Jag har däremot 
gjort det för att "visa" och beskriva mitt urval för både mig själv och 
läsaren, och för att det ska vara möjligt att konsta tera hur mitt material 
liknar eller skiljer sig från material i andra studier.15 Genom mängd
redovisningarna visas också proportionerna mellan olika företeelser, 
t.ex. att den stabila familjen verkligen är mycket vanligare än den insta-
bila, även om det är den senare som tilldragit sig störst intresse. Min 
tanke är helt enkelt, att även om det unika eller ovanliga förtjänar lika 
stort intresse som det generella eller vanliga, så betyder inte det att det 

14 Sent omsider har jag också tagit del av auktoritativa varningar för alltför stora 
material. Wolcott rekommenderar att man arbetar med ett enda fall. All tid, 
uppmärksamhet, analytisk skärpa osv. koncentreras på detta enda, i stället för 50 
procent om man för jämförelsens skull har två, 33 procent om man har tre etc. (I 
mitt material ägnas med det här sättet att räkna varje fami lj 3,2 procent av mina 
resurser.) Wolcott, 1994, s. 180-185. - Kvale varnar för " 1.000-sidors-frågan", 
dvs. frågeställningar som är så vidlyftiga att de genererar tusentalet sidor utskriven 
intervjutext, bl.a. därför att bearbetningen tar al ltför lång tid och, naturligtvis, 
därför att det är svårt både att överblicka och att verkligen djuploda en sådan 
mängd. (Mitt utskrivna intervjumaterial omfattar 1 .772 sidor, vilket, jämfört med 
de relationer mellan intervjutid och sidantal Kvale anger, förefaller litet.) Kvale, 
1996, s. 178-179. - En annan rekommendation är att man inte bestämmer urvalets 
storlek i förväg utan successivt rekryterar nya informanter så länge detta tillför 
"ny" information, och slutar när man ser att samma saker börjar återkomma. Då 
anses en mättnad ha uppstått - variationsbredden är uppmätt och "mer av samma 
sak" har bara ett bekräftande värde som inte anses motsvara kostnaden för att 
samla in och bearbeta den (jfr Pattons "purposeful sampling" och Glasers & 
Strauss "theoretical sampling"). Kvale, 1994, s. 18-19. - Det är rimligt att anta, 
att ju mer komplexa frågeställningarna är, desto fler informanter krävs innan 
denna mättnad inträder. 

15 Det är väl ett av skälen till att de beskrivande variablerna är så traditionella. För 
jämförbarhetens skull väljer man just de som brukar redovisas. 

- 28 -



Kap. 2 Undersökningens uppläggning 

skulle vara fullständigt ointressant att få veta något om vad det faktiskt 
är som är det vanliga respektive ovanliga.16 

När intervjuutskrifterna analyserats kvalitativt innebär det att jag läst 
och läst om vaije intervju med siktet inställt på det ena temat efter det 
andra av dem som undersökningens syfte ger upphov till.17 Detta har 
gjorts för att hitta såväl mönster för "det allmänna" som undantag från 
detta; "det särskilda". Vad säger var och en om t.ex. sin uppgift som 
förälder i förhållande till barnen? En del sägs kanske som svar på en 
direkt ställd fråga, men mycket kan vara inbäddat i andra resonemang -
om skolan kanske, när det framgår att mamman tycker att det är viktigt 
att hon kontrollerar att läxorna är gjorda och anställer repetitionsförhör 
inför proven, eller kanske i anslutning till fritidsaktiviteterna när det blir 
en självklar plikt för pappa att skjutsa till träningar och tävlingar. I in
tervjuer, som har den samtalskaraktär som dessa haft, är det oundvikli
gen så att innehåll blandas. Dessutom tappas somligt bort - man börjar 
kanske om läxor och kommer in på allt som konkurrerar med dem, och 
när intervjun ska tömmas på sin information om läxor visar den sig vara 
synnerligen rudimentär - kanske till förmån för ett utförligt resonemang 
om mediavanor. Kvantitativt är detta en brist - jag får ett bortfall ("ej 
svar") i den samlade informationen om läxor - men kvalitativt kan jag 
faktiskt tolka detta som ett svar om läxor: det finns annat som är 
viktigare att ägna sig åt. Detta sä gs alltså inte direkt, men det är en 
slutsats som jag som utläsare eller tolkare kan dra, åtminstone om det 
finns annan information i intervjun med barnet eller föräldrarna som 
stöder den. Man kan säga, att hela intervjun utnyttjas för att förstå 
delarna, och delarna för att förstå helheten, och det finns ett visst mått 
av tolkning i analysen. Det finns en fara i detta, nämligen att den för
förståelse forskaren har (som såväl teorier som vanliga fördomar) styr 
tolkningen hårt. "Man ser det man vill se." (Den risken finns förstås 
också i kvantitativa bearbetningsmodeller.) För att i görligaste mån 
undgå dem måste man vara medveten om riskerna, och ständigt förhålla 
sig kallsinnig till si na "upptäckter." Stämmer det här verkligen? Vad 
talar för? Vad talar mot? Säg att det är tvärtom istället - vad stöder det? 
Det är självklart, att med ett så omfattande material so m jag har arbetat 

16 Vilket sannolikt gör att jag sorterar in mig bland de fega smygkvantifierarna" 
(closet quantifiers) snarare än bland de djärva renodlat kvalitativa forskarna. 
Wolcott, 1994, s. 176. 

17 Jfr kapitel 1. Centrala teman är familjelivets organisation och särskilt arbets
delning i familjen, fostran i familjen samt familjens relation till andra fostrande 
institutioner eller agenter. De som framkom var barnomsorg, skola och fritids
verksamheter. Förändring är ytt erligare ett tema som läggs ovanpå de andra. 
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med har analyserna verkligen fått göras i flera steg och i tema efter 
tema, vilket är en både tids- och tålamodsprövande procedur.18 

Jag har, som nämnts, intervjuat i princip tre personer i samma familj 
om familjen som fostrans- och socialisationsmiljö. Jag har emellertid 
inte ställt samma frågor, och jag har inte använt den ena intervjun för att 
kontrollera reliabiliteten i den andra och tredje. Jag har helt enkelt velat 
få olika infallsvinklar eller olika subjekts uppfattningar om samma fe
nomen. I presentationen av analyserna har det emellertid visat sig vara 
svårt att utnyttja den fördel detta ger, eftersom trianguleringen kan ge 
den ena intervjupersonen besked om vad den andra sagt och konfiden-
tialiteten därmed äventyras.19 Jag har försökt undvika detta genom att 
skriva mera allmänt än specifikt om känsliga frågor, men i vissa fall kan 
de svarande säkert känna igen sig. Hur jag gjort i varje enskilt fall har 
avgjorts av vilken attityd de intervjuade visade i själva intervjusitua
tionen. För många var det absolut inget problem om andra familje
medlemmar hade möjlighet - eller inte kunde undgå - att höra intervjun, 
för andra var det mycket noga att vad som sades var enbart mellan oss. 

Men även om jag alltså inte alltid kan låta läsaren ta del av under
laget, har de olika infallsvinklarna haft stor betydelse för tolknings
arbetet. När jag har försökt förstå vad intervjumaterialet verkligen "av
slöjar" om familj och fostran har alla delarna varit viktiga för helheten, 
och fördjupat kunskapen om den. 

Jag behandlar intervjumaterialet som utsagor om praxis och som 
uppfattningar i en vardaglig betydelse. Uppfattningarna tolkar jag som 
delar av en diskurs.20 Det jag är intresserad av är huvudsakligen hand
lingar och handlingar betraktade som sociala processer, men eftersom 
det inte har varit görligt att följa familjerna och faktiskt iaktta deras 

18 Jag har gjort detta på gammaldags manér och utan dataprogram; genom mar
ginalanteckningar som strukturerar intervjuerna tematiskt och gör det möjligt att 
samla ihop de i varje intervju utspridda utsagorna som rör t.ex . barnens skolgång. 

19 Jfr Holmberg, som har undersökt relationer och maktförhållanden hos unga, 
barnlösa och "jämställda" par. Hon menar, att hon inte kunde utnyttja möj
ligheterna till analys fullt ut, eftersom hon lovat de respektiver parterna i paren att 
de inte skulle kunna känna igen varandra i rapporten. Holmberg , 1993, s. 86. 

20 Diskurs är ett mångtydigt begrepp men kan förstås som ett sammanhängande 
kunskaps- och värdesystem som innesluter vissa "sanningar" och utesluter andra. 
Diskursen inverkar därmed också på hur verkligheten uppfattas av dem som 
omfattar en viss diskurs. Jfr Foucault, 1971/1993. - Bernstein påpekar att 
(pedagogiska) diskurser har en (inte särskilt uppenbar, men dock) materiell bas 
som utgår från den sociala arbetsdelningen i samhället. Till en given pedagogisk 
diskurs hör bestämda regler för dels hur barnet resp. fostraren o ch relationen dem 
emellan uppfattas, dels hur ett visst innehåll i fostransprocessen väljs ut, i vilken 
ordning och takt det förmedlas samt efter vilka kriterier prestationer bedöms. 
Bernstein, 1990, s. 21-22; 65-70 och 1996, s. 27-28. 
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praxis har jag varit hänvisad till att fråga om den. Som alltid måste man 
räkna med att de svar som lämnas är en blandning av vad människor 
faktiskt gör, vad de vill göra och vad de kanske tror att de förväntas 
göra.21 Min bestämda uppfattning är emellertid att intervjusvaren i 
mycket liten utsträckning är tillrättalagda för att tillfredsställa mina 
förmodade förväntningar. I vissa intervjuer och i vissa frågor (exem
pelvis om barnomsorg eller fysisk bestraffning), där det har varit 
mycket tydligt vad man tänkt sig att jag har förväntat, har man ibland 
markerat att "just det har vi faktiskt inte gjort, därför att..." Att komma 
åt skillnaden mellan vad intervjupersonen faktiskt gör och vad han eller 
hon vill göra är ett svårare problem, som man måste hantera i analysen 
och tolkningen av det sagda. 

Tidsjournaler 
För att få en uppfattning om hur en vanlig dag förflyter i vanliga famil
jer bad jag föräldrarna att föra tidsjournal över ett dygn, eller rättare sagt 
mellan klockan 05.00 och 24.00. De fick ett formulär med löpande 
tidsangivelser där jag bad dem notera vad de gjorde och med vem. 
Tanken var att jag skulle kunna få en beskrivning både av den praktiska 
arbets- och uppgiftsfördelningen inom familjen och av hur familjernas 
mönster för samvaro såg ut. Formuläret delades ut efter intervjuerna 
och skulle ifyllt skickas till mig. I den här delen av datainsamlingen 
blev emellertid bortfallet mycket stort och jag fick bara 14 ifyllda for
mulär tillbaka. Dessa har ändå använts (i kapitel 8) framför allt i illust
rativt syfte. 

Arkivstudier 
Utöver intervjuerna har jag företagit vissa studier i Katrineholms 
kommunarkiv som underlag för mitt arbete. Mitt intresse gällde framför 
allt barnomsorgen i Katrineholm, och föranleddes av att det inte fanns 
någon redovisning av hur denna fråga behandlats under 1950-talet. I 
samma källor som behandlade barnavård och -omsorg fanns också 
mycket annat material om relationen mellan "det sociala" och familjeliv 
och fostran. En del av detta har jag utnyttjat i kontextualiserande 
beskrivningar och analys. 

Redovisningen 

Personerna har fått nya namn i min framställning. Jag har valt namn 
som är dels vanliga, dels generationstypiska. De intervjuade barnen har 

21 Jfr Åb erg 1990, s. 326-335 om hur inkonsekventa uppfattningar man faktiskt 
vanligtvis hyser på en och samma gång. 
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således fått namn som var "stora" på 1970- och 80-talen, medan föräld
rarna fått sådana som var det på 1940- och 50-talen.22 Detta medför att 
några av namnen som förekommer här också kan förekomma i det 
verkliga urvalet. Ingen har dock sitt riktiga namn. Också husdjur har i 
förekommande fall fått annat namn. Syskon till d e intervjuade barnen 
förekommer emellanåt i citaten, men namnen har då ersatts med en 
åldersangivelse, t.ex. "16-åringen". Det är följaktligen alltid 12-13-
åringen som avses om ett barn nämns vid namn. 

Av integritetsskäl använder jag trots allt sällan namn på intervju
personerna när jag skriver om dem. Var och en framträder med namn 
enbart en eller ett par gånger, och jag gör ingen presentation av famil
jerna som helhet. Att framställningen i viss mån kan bli upprepande 
genom formuleringar som "en 12-åring", "en av mammorna", "en 
annan pappa", "en berättelse handlar om" är beklagligt men oundvik
ligt. I kapitel 8 presenteras två familjer lite närmare, men vissa detaljer 
är ändrade och de förhållanden som återges är relativt allmängiltiga. 
Yrken anges med något enda undantag aldrig exakt, men kategorise
ringar förekommer (vårdpersonal, skolpersonal, hantverkare och dy
likt). I något fall har jag ändrat yrkestitlar till något närliggande. 

Jag använder en hel del citat ur intervjuerna i texten, helt enkelt där
för att jag vill utnyttja den möjlighet som detta medger till att levande
göra en redovisning eller resonemang. Citaten visar på något bestämt, 
men de ska inte uppfattas som bevis i strikt mening. Tolkningen stöds 
oftast av både flera och betydligt längre utsagor än själva citatet, som 
snarast ska ses som ett kondensat av dessa. Citaten presenteras dess
utom i en språkligt något tillrättalagd version, anpassad till läsning i 
stället för lyssnande. Det betyder att grammatiska fel och omtagningar, 
som talspråket är fyllt av, har redigerats bort. Jag har emellertid försökt 
att inte redigera så hårt att den emotionella kvalitén i utsagan äventyras. 
Vissa upprepningar eller omtagningar eller av en sats har följaktligen 
fått stå kvar när jag uppfattar att just genom dem förmedlas ett visst 
förhållningssätt till det som sägs.23 Tankepauser markeras med ... 
medan uteslutning av text, som går utöver den språkliga redigeringen, 
markeras med [...]. Inom klamrar finns också förklarande text och 
ersättningar av t.ex. ortnamn. 

22 Allén & Wåhlin, 1995. 
23 Jfr Trankell 1973, s. 394-402. 
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Kapitel 3 
Familj, familjebildning och förändring 

Min u ppgift i det här arbetet är att studera fostransprocessen med ut
gångspunkt i familjen, men vad är egentligen en familj? Mamma, 
pappa, barn? Eller räcker det med kvinna och man? Eller mamma och 
barn? Pappa och barn? Någon riktig entydighet råder inte runt begrep
pet, varken i den mycket omfattande familjeforskningen eller i det var
dagliga språkbruket. -1 det här kapitlet ska jag först diskutera begrep
pet, därefter beskriva familjerna i urvalet samt analysera familjebild
ningens förutsättningar och villkor. 

"Familj" 

Det har framgått, att undersökningens urval i strikt mening egentligen 
gjordes efter enheten barn med vidhängande vårdnadshavare (eller hu
vudman, som den administrativa beteckningen lyder). Familj är ingen 
enhet som enkelt återfinns i dataregister. Juridiskt sönderfaller familjen 
i äktenskapet (eller samboendet) och föräldra-barn-förhållandet där vård 
och fostran, försörjning och arv regleras. Ekonomiskt har familjeband 
stor betydelse i fråga om arv, men i vardagsekonomin är hushållet vik
tigare. Mångtydigheten i begreppet familj speglades också i intervju
erna. När jag frågade hur länge familjen i fråga har funnits fick jag en 
rad olika tidpunkter att välja på - "det beror på hur du menar!" Paret 
började vara tillsammans och flyttade sedan ofta ihop, så kom något av 
barnen, sedan kanske man gifte sig och så kom ytterligare något barn. 
Vad i detta räknas som familjebildning? En annan tvetydighet gäller 
vilka som hör till familjen. Räknas barn i ett tidigare förhållande? I all
mänhet tycker man det, förutsatt att de ingår i hushållet, men inte an
nars. Barnen som intervjuades nämnde inte halvsyskon utanför hus
hållet när de talade om "familjen", och de vuxna nämnde dem oftast 
enbart som svar på direkt fråga. Det viktiga i ett resonemang om fa
miljen är nog just att lyfta fram mångtydigheten och dynamiken. 
"Familj" är inte samma sak för alla, och inte ens för dem som ingår i en 
viss familjekonstellation. Variationsvidden kan illustreras ganska väl 
med det slumpmässiga urval familjer som ingår i min studie. 

Görs beskrivningen utifrån begreppet kärnfamilj, som betyder att 
man utgår från att de vuxnas parbildning är grundenheten och där deras 
gemensamma barn efterhand ingår, inställer sig problemet med kärn
familj - för vem? Är den familj, som är nummer två för mannen, men 
nummer ett för hustrun och de gemensamma barnen, men där hans barn 
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i den första familjen inte ingår, en kärnfamilj? För hustrun och barnen, 
men inte för honom? Begreppet kärnfamilj är problematiskt därför att 
det implicerar stabilitet och monogami.1 Visserligen är de flesta av de 
familjer som ingår i undersökningsgruppen långvariga och stabila, men 
inte alla. 

Det kan vara bättre att se familjen som uppdelad i ett antal par: äk
tenskapsparet, mor-barn-paret och far-barn-paret. Upplöses äkten
skapsparet finns ändå de två andra kvar och barnet har två familjer, en 
med mamma och en med pappa.2 Begreppet matricentrerad cell, där en 
kvinna och hennes barn ses som grundenheten, fångar kanske ännu 
bättre den aktuella verkligheten i det äktenskapssystem som kan karak
täriseras som successiv eller longitudinell polygami.3 Mor och barn är 
kärnan och männen är mer eller mindre löst anknutna till d em. Man 
måste förstås då räkna med att det finns patricentrerade celler också, 
även om de inte tycks vara särskilt vanliga (tabell 3.1). 

Tabell 3.1. Familjetyper i undersökningsgruppen enligt olika 
klassificeringssystem. Antal (och procent). 

Familjetyp 
Kärnfamilj 25 (81 %) 

- för alla i familjen 20 (65 %) 
- för 12-13-åringen, men inte för 
alla andra familjemedlemmar 5 (16%) 

Sammansatt eller styvfamilj för alla 2 ( 6 % )  
Enförälderfamilj (här = modersfamiljer) 4 (13%) 

Matricentrerad cell 31 
- en man stabilt anknuten 23 
- flera män successivt anknutna 4 
- f n .  i n g e n  m a n  a n k n u t e n  4 

Patricentrerad cell 1 
Summa familjer 31 (100 %) 

1 Jfr Dencik, Bäckström & Larsson, 1988, s. 278, som föreslår en modernisering 
av begreppet med "två-kärne-familjen", där man utgår från barnet som ingår i dels 
en kärna med modern, dels en med fadern. En alternativ term är "den industriella 
familjen" (efter LePlay) som i princip är en kärnfamilj med fadern i förvärvsarbete 
och modern i hemarbete, dvs. en familjetyp som hade sin största utbredning i 
Västerlandet ca 1920-1960, dock med variationer mellan olika länder. 
Kristjänsson, 1995, s. 44. 

2 Trost, 1993, s. 19-21. 
3 I motsats till dels monogami, dels simultan polygami. Bjerén, 1984. 
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Oavsett om det ena eller andra begreppet används för att beskriva de 
intervjuade familjerna är det svårt att fånga dynamiken. En familj är 
föränderlig, den har sin historia - eller rättare sagt sina olika historier.4 

Varje familjemedlem har sin. Vid intervjutillfället fanns endast en patri-
centrerad cell. Den ingick i en av styvfamiljerna, men utgick från en 
två-förälderfamilj där barnen bodde med pappan efter skilsmässan och 
nu följt honom in i en ny familjebildning. Ytterligare två patricenterade 
celler fanns i familjernas historia. I modersfamiljerna, dvs. de matri-
centrerade celler där ingen man f.n. var anknuten, ingår en där äkten
skapet just var i färd att upplösas efter ett långt samliv, och en där flera 
män ingått för längre eller kortare tid, men just nu ingen. I de två övriga 
funderade mammorna på att flytta samman med nya män, men inget var 
riktigt avgjort ännu. Av 12-13-åringarna som bodde med endera mam
man eller pappan hade alla kontakt med den andra föräldern, men med 
varierande intensitet och regelbundenhet. 

Barnen har alltså varierande erfarenheter av att ingå i olika familjer. 
Av alla de barn, som bodde i familjerna när intervjuerna gjordes, hade 
de allra flesta enbart erfarenheter av en stabil familj (tabell 3.2). 
Siffrorna är ungefär desamma som rikstäckande statistik redovisar. 

Tabell 3.2. Familjetyp för hemmavarande barn i urvalets familjer; 
antal (och procent), samt riksgenomsnitt; procent. 

Familjetyp Hemmavarande barn Riksgenomsnitt5 

Alltid levt i kärnfamilj 58 (80 %) 78% 
Lever i s tyvfamilj 7 (10%) 6% 
Lever i enförälderfamilj 7 (10 %) 15 % 
Summa hemmavarande barn 72 st (100 %) 99 %* 

* Anmärkning: 1 procent bor i fosterhem 

4 Jfr Jonsson, som räknade med åtta olika kategorier av bara relationen son-far för 
pojkarna i hans undersökningsgrupper och till sitt försvar anförde, att 
"verkligheten för en del Skå-pojkar var än mer kaotisk." Fem av de åtta kate
gorierna kom till användning också på jämförelsegruppen vanliga Stock
holmspojkar: "samma fader"; "ingen fader"; "en fader något år, sedan i ngen fader"; 
"två fader med något års mellanrum"; "först ingen fader något år, däreft er konstant 
fader." Jonsson, 1969, s. 160-162. 

5 SCB 1994b, tabell 4.3. Siffrona gäller år 1990. Andelen som bor tillsammans 
med båda sina ursprungliga föräldrar sjunker med barnens ålder: 86 procent av 2-
åringarna, 73 procent av 12-åringarna och 64 procent av 17-åringarna. - Inkluderas 
alla de 89 barn (födda 1955-1990) som hör till de föräldrar som ingår i 
undersökningsgruppens familjer blir andelen som växt upp enbart i kärnfamilj 69 
procent. 
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"Familjen" är alltså inte en utan många,6 och även om det finns fler 
slag än de som kommit med i mitt urval, representerar de ändå många 
olika varianter. Att familjebilden är komplicerad nuförtiden ingår väl i 
de flestas föreställningar, men hur mycket har i det avseendet förändrats 
över en generation? Genom att förhållandena i de vuxna intervju
personernas barndomsfamiljer ingår i intervjumaterialet, finns möjlighet 
att jämföra familjebildningens villkor. 

Föräldrarnas barndomsfamiljer 

En omhuldad föreställning är att förr var familjer stabila, mammor 
hemma och barn därmed väl omhändertagna och fostrade. Sannings
halten i den bilden är emellertid diskutabel. Den utelämnar totalt både de 
barn som föddes av ensamstående kvinnor och de vars föräldrar skildes 
eller dog. I verkligheten föddes ca 10 procent av barnen av "ogift" mor 
under 1940- och 1950-talen7 och många av dessa mödrar var verkligen 
också ensamstående. Därtill kom de barn som av en eller annan an
ledning förlorade en eller båda föräldrarna under sin uppväxt. 50-talets 
stora undersökningar av uppväxtförhållanden för pojkar i vanliga 
Stockholmsfamiljer och pojkar som omhändertagits för samhällsvård 
och placerats på barnbyn Skå, ger inte heller belägg för den idylliska 
bilden. Av Skå-pojkarna hade inte mer än 35 procent vad som kallades 
fullständiga familjer i sin bakgrund, vilket kanske inte är så märkvärdigt 
eftersom de representerade en hårt selekterad och problemtyngd grupp. 
Mer förvånande är kanske att av normalurvalets pojkar var det inte mer 
än 78 procent som hade fullständiga familjer, vilket är lika lite eller 
mycket som det nutida riksgenomsnittet. I båda grupperna var föräld
rarnas skilsmässa den vanligaste anledningen till att familjen splittrats, 
men det bör påpekas, att skilsmässor var vanligare Stockholm än i 
övriga landet.8 

6 Trost redovisar olika familjetyper och visar hur olika samma konstellation av 
människor kan uppfattas, beroende på vems utgångspunkten är. Frågan vad en 
familj är besvaras med ett "det beror på". Trost 1993, s. 22. 

7 SCB 1992a, s. 15. 
8 Jonsson, 1969, s. 167-170. Eftersom man använde barn som urvalsenhet, blev 

antalet splittrade familjer lägre än vad det skulle blivit om man gjort urvalet bland 
föräldrar. Fosterhemsplacerade pojkar k om inte med i urvalet, eftersom det van
ligaste var att de placerades och mantalsskrevs utanför Stockholm (och för barns 
del kunde föräldrarnas skilsmässa resultera i fosterhemsplacering för dem). 
Jonsson & Kälvesten, 1964, s. 348. Normalgruppens pojkar var födda 1 939-1946 
och är som grupp betraktad äldre än föräldrarna i mitt urval (där de flesta är födda 
mellan 1945 och 1955). 
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Av de 57 föräldrar som jag har intervjuat är det inte mindre än 10 (18 
procent) som berättar om uppväxt i familjer som inte var "stabila" i den 
meningen att de existerade med både mor och far under hela barn
domen. Några föddes av ensamstående kvinnor, någon adopterades av 
en annan familj, någras far eller mor dog och ett par var med om att 
föräldrarna skildes. Berättelserna om de ensamstående mödrarna visar, 
att om en kvinna som fick barn utanför äktenskapet skulle kunna bilda 
familj med barnet fordrades att hon kunde ordna med försörjning och 
boende för sig och barnet samt barnpassning. Hade hon släktingar som 
hjälpte till kunde det gå, eller om hon hade ett någorlunda välavlönat 
arbete, möjlighet att anställa barnflicka och kanske tjänstebostad. En 
annan utväg kunde vara att finna en annan man som så att säga accepte
rade en fru med barn, eller att få arbete som hushållerska i ett hem där 
barnet också var välkommet. Kunde inte villkoren försörjning, boende 
och barnomsorg uppfyllas var alternativen att lämna barnet i fostervård 
eller till adoption. Exempel på alla dessa lösningar finns i mitt inter
vjumaterial. 

De berättelser, som handlar om familjesplittring genom den ena för
älderns död eller föräldrarnas skilsmässa, visar framför allt på skillna
den mellan moder- och faderskap. Försvann modern var det mera san
nolikt att hemmet upplöstes än om fadern försvann. Det verkar som om 
mödrarna lättare kunde klara av de ekonomiska svårigheter som upp
stod än fäderna kunde klara de omsorgsmässiga. 

Lagstiftningen och regelverket betonade mera föräldraskapets eko
nomiska ansvar än dess pedagogiska. Att f aderskap fastställdes låg i 
både barnets och samhällets intresse, eftersom det då gick att kräva 
underhåll för barnet, oavsett vilken relation fadern i övrigt hade till mor 
och barn. Betalade inte fadern kunde kommunen bevilja bidragsförskott 
som den sedan om möjligt krävde fadern på, men i övrigt fanns inget 
självklart ekonomiskt skyddsnät för mor och barn utöver det var och en 
själv kunde ha. En protokollsanteckning från Katrineholms barnavårds
nämnd om en far, som i åratal försummat sin underhållsplikt, kan 
illustrera samhällets krav på föräldraansvar: 

[Barnavårdsassistenten] hemställde [...] om arbetsföreläggelse och intagning å 
arbetshem av [mannen] såsom försumlig barnafader. [Mannen ] är e nligt avtal fader 
till flickan [...] född 29 dec. 1945. [Mannen] har under de gångna 13-14 åren endast 
erlagt kronor 95:- i underhåll, enär han hållit sig undan o ch icke kunnat anträffas 
genom polisefterforskningar. [Mannen] hade nu anträffats genom efterlysning av 
Kungl. Socialstyrelsen. Enär [mannen] således genom liknöjdhet underlåtit att 
fullgöra enligt avtal föreskriven plikt att utgiva underhållsbidrag t ill sitt barn und er 
16 år och därigenom föranlett sådan försämring av det u ppehälle och den uppfostran, 
som lagligt tillkommer barnet, att särskild åtgärd prövas påkallad för att frambringa 
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underhållskyldighetens fullgörande, hemställde barnavårdsmannen om bifall till 
framställningen.9 

Den återkommande formuleringen vid den här typen av ärenden är att 
fadern av "lättja och liknöjdhet" och ibland också av "lastbarhet" inte 
betalat underhåll och därigenom försämrat den fostran barnet eller bar
nen skulle få. Det var inte särskilt många föräldrar (fäder, utom i ett 
enda fall) som var så försumliga med sin underhållsskyldighet att bar
navårdsnämnden tog till denna yttersta åtgärd med tvångsarbete. Under 
1950-talets tidiga år var det i Katrineholm bara en och annan och vissa 
år ingen, men antalet stiger mot slutet av decenniet och under 60-talets 
första år varierar det mellan fyra och elva. Från och med 1964 finns 
åtgärden inte nämnd. Vanligtvis verkställdes inte heller besluten - de 
försumliga föräldrarna tycks ofta ha börjat betala av på sina skulder 
inför hotet om intagning, io 

Föräldrarnas familjebildningar 

Det finns bara en person i mitt föräldraurval som har varit ensamföräl
der från början, men liksom några av mödrarna till föräldrarna i urvalet 
blev hon övergiven av barnafadern under sin första graviditet, n En 
förklaring till att det bara är en kan vara att mitt urval representerar en 
slags präktighet i familjeavseende, men det beror naturligtvis också på 
att det numera både är lättare att undvika oönskade barnafödslar och att 

9 Katrineholms kommunarkiv, Barnavårdsnämndens protokoll 1959 06 30. 
Nämnden beslöt enligt förslaget. Den citerade protokollsanteckningen är ovanligt 
utförlig, och man förstår att ärendet brådskade, eftersom sammanträdet var per 
capsulam och detta det enda ärendet. Men underhållsskyldigheten för flickan ifråga 
höll på att ta sl ut, och nu hade man äntligen fått tag på mannen... 

10 Katrineholms kommunarkiv, Barnavårdsnämndens verksamhetsberättelser 1958-
1964. Under åren 1950 till 1964 beslöt Barnavårdsnämnden om arbetsföreläggande 
i 44 fall, men bara åtta ledde till intagning på arbetshem. Arbetshemmet för män 
fanns i Eriksstad, för kvinnor i Malmköping. - Jfr Ohrlander, 1992, s. 181-194, 
som diskuterar Barnavårdsnämndens rannsakande och dömande uppgift. Denna stod 
utanför det normala juridiska systemets skyddsmekanismer. Hon menar att den 
normativa, uppfostrande idén i barnavårdslagstiftningen satte detta ur s pel, och att 
det var både föräld rar och barn som skulle uppfostras. Intagningen på arbetshem 
skulle sålunda lära de försumliga föräldrarna att ta ansvar. 

11 Under perioden 1960-1990 har andelen nyfödda vars mor är ensamstående stadigt 
varit 6-7 procent. Nilsson, Å., 1994, s. 132. Enligt den statis tik som redovisas i 
SCB 1992a var andelen barn födda av ogifta mödrar ca 10-12 procent under 1940-
och 1950-talen, men hur många av mödrarna s om verkligen var ensamstående 
framgår inte. Eftersom lagstiftningen gynnade äktenskapliga barn bör det 
emellertid ha varit ett ganska starkt incitament för giftermål när barn väntades. 
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bilda föräldrapar. Formalia har blivit mindre viktiga, möjligheterna att 
etablera hushåll större och mannens individuella ansvar åtminstone för 
den materiella försörjningen av såväl hustru som barn mindre. Man kan 
också tänka sig att möjligheterna att upplösa parrelationen gör att den 
känns mindre svår att gå in i. 

Vad beträffar barnen föll skillnaden mellan inom- och utomäkten-
skapliga barn formellt bort 1976, men viktigare är kanske bestämmel
serna från 1969 om lika arvsrätt oavsett föräldrarnas civilstånd. I reali
teten föddes då redan en allt större andel av barnen utom äktenskap men 
inom en parrelation. Underhållsplikten för föräldrar finns kvar, men i 
praktiken har den blivit betydligt mindre betungande. Man har, som en 
av papporna i urvalet, kunnat få lättnader i underhållen till barnen i den 
första familjen när man fått barn i en andra. Det har funnits en större 
beredskap från samhället att träda in i föräldrars ställe med ekonomiskt 
bistånd till barnets vård och fostran. Även om en kvinna är ensam om 
föräldraskapet, har hon kunnat bilda familj med barnet, oavsett om hon 
både är fattig och inte kan förlita sig på släktingars hjälp och stöd. 
Försörjningsplikten för tidigare barn har kunnat underlättas till förmån 
för ny familjebildning med senarefödda barn.12 

Den samhälleliga diskursen har betonat föräldraskapets pedagogiska 
och psykologiska sida mera än den ekonomiska. Moderskapet har de
mokratiserats,13 och genom familjepolitiska välfärdssatsningar har såväl 
moder- som faderskapet också ekonomiserats. Den långsamt utbyggda 
välfärden har gjort det lättare för ensamstående att förena försörjning, 
boende och barnomsorg oavsett personliga förhållanden, och för
sörjningsplikten har blivit mindre betungande och ovillkorlig.14 

Att bilda familj har alltså blivit lättare. Stabiliteten i familjerelatio
nerna är dock lägre än förr,15 även om de flesta barnen, för närvarande 

12 Hösten 1996 har dock Riksdagen beslutat att åter skärpa föräldrars försörj
ningsansvar (från 1997 02 01). 

13 Dencik, 1993. Han påpekar att förr födde förre kvinnor fler barn, nu fler kvinnor 
färre barn. Det blir alltså, skriver han, "mer mamma per unge." 

14 Detta är tydligt vid en historisk jämförelse men även vid en internationell. I länder 
där välfärd distribuerats ojämnt och snålt, som i t.ex. U.S.A., ifrågasätts s tändigt 
fattiga kvinnors moderskap och deras familjer genom den förda familjepolitiken. 
Jfr Polakow, 1993. 

15 Skilsmässofrekvensen var ca 5 per 1.000 gifta kvinnor under 1950-talet, mot ca 
12 per 1.000 under 1980-talet. Adderar man samboendeförhållanden blir skils
mässofrekvensen nu ca 23-25 per 1.000. Trost, 1993, s. 70-74. Att frekvensen 
ökar och att omsättningstakten på förhållanden s tiger visades också i den socio
logiska undersökningen i Katrineholm genom analys av de intervjuades livs
historier; Moqvist, 1990, s. 122. Minskningen av andelen barn 0-17 år i Sverige 
som lever med båda föräldrarna är 2,3 procent på knappt 10 år (mellan 1984-85 
och 1992-93); SCB 1995a, s. 17. 
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ca 78 procent, i Sverige växer upp tillsammans med båda sina biolo
giska föräldrar. De enförälderskap som finns (eller har funnits under 
andra skeden av resp. individers familjecykler) i mitt urval beror, på ett 
undantag när, på skilsmässor eller separationer. Vid undersökningstill
fället var det fyra familjer som bestod av ensamstående mor och barn, 
men flera av de intervjuade föräldrarna hade separationer med barn 
involverade bakom sig. Av de 32 intervjuade 12-13-åringarna är det sju 
stycken som varit med om föräldrarnas separation. 

Berättelserna om separationer visar klart, att kvinnor numera har 
goda förutsättningar att behålla sina barn hos sig, medan männens för
utsättningar för praktiskt föräldraskap är villkorat. Det kräver acceptans 
av kvinnor, inte bara av barnets mor som oftast är en förutsättning, utan 
också av den nya kvinna han sannolikt snart delar hushåll med. 
"Mödrar samlar sina barn hos sig, män sprider sina" skriver Lilje
ström.16 Att det finns klass-, köns- och åldersskillnader i det här fallet 
visade undersökningen bland industrianställda i Katrineholm. Av de 12 
procent av replikationsstudiens urval, som hade barn som de inte bodde 
(eller hade bott) tillsammans med, var praktiskt taget alla arbetare. För 
männen var det oftast så, att de inte bodde tillsammans med något av 
sina barn, medan kvinnorna oftast hade åtminstone något av barnen 
kvar hos sig. Det gick också att spåra ett svagt stöd för tanken att det 
blivit lättare för kvinnor att hålla ihop en familj även som ensamstående, 
eftersom det var fler bland de äldre än yngre som inte hade eller hade 
haft alla sina barn hos sig - och detta trots den lagstiftning som sedan 
1977 i princip alltmer likställt föräldrarna som vårdnadshavare.17 

Skillnaderna mellan könen kan illustreras med en mamma, Ulla, och 
en pappa, Åke, från två av urvalets familjer. Båda har växt upp med 
växlande familjevillkor och stabilitet i det här avseendet ingår knappast i 
någonderas habitus.18 Båda har flera barn och i flera kullar. För Ulla 
har det varit en fullständig självklarhet, att oavsett hur männen funnits i 
eller försvunnit ur familjen så har hon själv och barnen bott tillsam

16 Liljeström, 1992, s. 153. - 77 procent av svenska kvinnor och 58 procent av 
svenska män i ungefär samma åldrar som familjeurvalets föräldrar har barn (0-17 
år) och bor tillsammans med alla sina barn. D e som har barn men inte bor till
sammans med något av dem är 2 resp. 10 procent. Nilsson, Å., 1994, s. 151. 

17 Moqvist, 1990, s. 123-124. 
18 Habitus används av bl.a. Bourdieu för att beteckna den grundläggande och 

varaktiga uppsättning förhållningssätt till sig själv och världen i övrigt som en 
människa förvärvar under sina första år. D essa förhållningssätt är sedan basen för 
hur hon uppfattar och värderar det hon möter senare i l ivet, och också för hur ho n 
agerar. - Bourdieu & Passeron, 1977, ssk. s. 31, och Berner, Callewaert & 
Silberbrand, 1977, s. 53. 
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mans.19 12-åringen är det yngsta av hennes barn och hennes föräldra-
skap sträcker sig från början av 1960-talet. Under den tiden har hon 
mestadels haft självständiga arbeten och periodvis också tagit på sig 
extraarbete som städning eller sjukvak för att öka inkomsterna. Hon har 
bott i både lägenhet och villa under den här tiden och barnomsorgen har 
varierat. För de äldre hade hon barnflicka, men för 12-åringen har hon 
själv skött barnomsorgen med hjälp av sin mor, de äldre barnen och ett 
laborerande med arbetstiderna. Papporna tycks hon aldrig ha kunnat 
räkna med och hon beskriver sig som "både mor och far." 

Åke har också varit förälder under lång tid. Han har, förutom 12-
åringen, barn födda vid mitten av 1950-talet och i böljan av 1960-talet. 
Som mycket ung gav han sig ut i ett rörligt arbete, och rörligheten fort
satte även sedan han fått barn. Förhållandena till de första barnens möd
rar var förhållandevis kortvariga och instabila och när de upplöstes 
fanns det ingen tanke på att han skulle kunna ta hand om barnen. Varför 
vet han inte riktigt, det bara var så. I fråga om det första av de här två 
förhållandena säger han att han "var väl en kille som hade halva världen 
till slagfält." Han var alltså inte redo att slå sig ner för gott ännu. När 
det andra förhållandet upplöstes slutgiltigt genom kvinnans död under 
vad som brukar beskrivas som traumatiska omständigheter, var han 
emellertid så stadgad att han hade ett litet företag oçh fast bostad. De 
chockade barnen placerades dock i fosterhem. Att Åke skulle ta hand 
om dem tycks inte ha föresvävat någon och, om jag förstått honom rätt, 
menade han att de togs om hand bättre av andra än av honom. 
Separationen låg längre tillbaka i tiden och han bodde alltså inte till
sammans med barnen när deras mamma dog. Som pappa till 12-åringen 
är han emellertid helt förändrad. Det framgår av hur han resonerar om 
honom och han tycker så själv. Förhållandet som 12-åringen är född i 
har varit stabilt. Åke tror att han har blivit både klokare och lugnare och 
han har det bra, säger han. "Man har väl blivit... med andra ord blivit 
Svensson, va!" 

Men ett aldrig så "Svensson-aktigt" liv är inte tillräckligt för att en far 
självklart ska kunna behålla sitt barn. En annan av papporna fick ett 
barn i ett förhållande, som upplöstes när barnet var helt litet o ch han 
hade då vårdnaden. Det gick utmärkt bra, säger han. Som ensam pappa 
fick han utan vidare dagmamma och farmor ställde upp så mycket som 
behövdes. Själv beskriver han den här tiden som sina "guldår." Det föll 
ut bidrag av olika slag och han säger att han har aldrig haft så gott om 
pengar som då. "Jag kunde köpa tvättmaskin och vad jag ville utan 
vidare." Ganska snart träffade han emellertid sin nuvarande hustru. De 
flyttade samman och barnet följde med. Men när det efter en tid blev 

19 Hon är ett gott exempel på den matricentrerade cellen, där hon själv och barnen 
bildar kärnan, medan barnens fader är mera lö st anknutna och efterhand kommer 
och går. 
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ytterligare ett barn i familjen, fungerade inte längre hustruns och det 
första barnets relation. Han beskriver detta som att för hustrun var det 
"som om känslorna inte räckte till" för det där första barnet. Det fick 
flytta till sin mamma. Någon lätt situation kan det inte ha varit för någon 
av de inblandade, utom möjligtvis det första barnets mor. Hon hade vid 
det laget "ordnat upp" sina förhållanden och bodde tillsammans med en 
bra man, säger pappan. Den mannen fick alltså gå in i rollen som 
vardagspappa åt sin hustrus barn.20 Själv blev han umgängespappa, 
och hans fall visar hur faderskapet villkoras och blir avhängigt en ny 
hustrus känslor för det barn som är hans, men inte hennes. 

Den här pappan har en parallell i en av mammorna. Hon separerade 
från sitt första barns far när barnet var ett par år, och gjorde den 
(vanliga) upptäckten att inget av det de ägde var hennes. Allt var skrivet 
på honom, och eftersom de inte var gifta hade hon ingen giftorätt. Hon 
lånade pengar till möbler och annat och fick göra avkall på sin önskan 
att som dittills arbeta halvtid. Den privata dagmamma hon själv valt ut 
lyckades hon emellertid få godkänd som kommunal, vilket innebar en 
stor ekonomisk fördel, men några "guldår" talar hon inte om. Däremot 
var det inget problem för henne med relationen mellan barnet och den 
man hon så småningom träffade. De fick vänja sig vid varann i lagom 
takt. "Vi hade inte bråttom," säger hon. När det väl blev så att de flyt
tade tillsammans var det inte svårt för varken barnet eller mannen att 
leva ihop. 

De individuella materiella fö rhållandena, som tidigare hade en av
görande betydelse för föräldraskapet, har för den här föräldrageneratio
nen till viss del kompenserats av allmänna insatser. De ekonomiska 
villkoren är i allmänhet bättre för männen, men det har ofta funnits en 
marginal också för kvinnorna. I stället för de materiella förhåll andena 
har de emotionella fått större betydelse och också här finns genusskill-
nader. Flera av papporna visar i intervjuerna att familjen är oerhört vik
tig för dem och att de är mycket beroende av den. En pappa, som är 
frånskild och omgift, är mycket tydlig på den här punkten. Den tid han 
var ensam mellan skilsmässan från den första hustrun och innan för
hållandet med den andra inleddes (det var några månader) var hemsk, 
säger han. Något sådant vill han absolut inte vara med om igen. Ingen 
mamma säger något liknande. Är det så självklart att det inte behöver 
sägas, eller tänker sig mammorna inte möjligheten att bli av med fa
miljen? 

Flera av de pappor jag har intervjuat är styvfäder till något barn och 
med något undantag verkar det vara helt oproblematiskt för dem. En 
styvpappa säger t.o.m. att han tycker det är lättare att vara som en god 

20 6 procent av barnen i Sverige lever i ombildad familj (eller styvfamilj), 5 procent 
med mor och styvfar, 1 procent med far och styvmor. Av 12-åringarna är det totalt 
9 procent, (8 resp. 1 proce nt). SCB 1994b, tabell 4.3. 
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far bör vara för sitt styvbarn än vad det var med de egna, eftersom det 
nya äktenskapet är lyckligare. Det kanske ska ses som ett tydligt uttryck 
för det villkorade föräldraskapet. 

Det man kan förstå av samtliga familjers vardagsliv (inte bara de 
sammansatta utan alla) är att kvinnorna/mödrarna har och har haft hu
vudansvar för det praktiska, löpande arbetet hemma, och därmed är det 
nästan alltid de som också har mest med barnen att göra även när det 
uppstår konflikter, som sätter känslorna på prov. 

Barns familjer 

12-åriga Eleonor beskriver sig som bortskämd. Hon är yngst och var 
klen som liten och har följaktligen omhuldats en hel del. Hon tror att de 
äldre syskonen kanske varit avundsjuka på henne. Men hon tycker det 
är logiskt att mamman skämmer bort henne: 

Jag är minst. Mamma tycker att om tre-fyra år så flyttar [storasyster] hemifrån och 
då är det skönt att ha mig som sällskap. Annars har hon bara katten och det är ju inte 
så roligt. Hon är ju sällskap, men det är ju ingen att prata med. 

Det äldsta barnet har redan flyttat, det nästa äldsta har bara några få år 
kvar hemma, föräldrarna bor inte tillsammans - naturligtvis måste 
mamma vara rädd om kontakten med den som ska vara kvar längst! För 
flickan är det fullständigt logiskt att mamman skämmer bort henne, och 
i sitt trygga självförtroende visar hon därmed familjelivets grundbult. 
Hon har sett föräldrarna skilja sig när deras gemenskap blev mer 
besvärlig än givande, och förstår uppenbarligen utmärkt väl att kärlek, 
gemenskap och ömsesidighet är familjelivets känslomässiga villkor. 

Ännu tydligare framstår detta i en berättelse om ett fosterbarn, som 
fanns i en av familjerna under några år. Flickan placerades där som helt 
liten därför att den biologiska mamman inte knöt an till henne på det sätt 
som antas vara en förutsättning för acceptabel vård och omsorg av 
spädbarn. Tanken var att flickan och den biologiska familjen skulle få 
hjälp av tiden och av fosterfamiljens exempel att etablera den nöd
vändiga känslomässiga kontakten, men det lyckades inte. Föräldrarna 
tyckte inte om henne och de föreskrivna kontaktförsöken mellan de 
båda familjerna ledde egentligen bara till att också flickans syskon bad 
om att få bo i fosterhemmet. Flickan växte upp och blev "smal, söt och 
klipsk" och så småningom ändrades de biologiska föräldrarnas upp
fattning. "Dom förstod att det var ett ganska bra barn!" De begärde att 
återfå vårdnaden. "Min mamma!" protesterade flickan och höll sig bok
stavligen i fostermammans kjolar när förberedelserna för återflyttningen 
började. Protesterna hjälpte inte och snart avslutade de biologiska 
föräldrarna hennes kontakt med fosterfamiljen och den mamma hon 
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betraktade som sin. För fosterfamiljen framstod plötsligt relationen till 
flickebarnet som ett ingenting - eller rättare sagt: den borde varit ingen
ting. "Socialsekreteraren sa, att det största felet jag nånsin hade begått i 
hela mitt liv, det var att älska henne". 

Mamman låter mycket bitter när hon talar om detta och det är inte 
svårt att förstå varför. När den nyfödda flickan och hennes mamma inte 
upprättade en känslomässig kontakt med varandra och man bedömde att 
det berodde på mamman, ersattes denna av en annan mamma. Hur 
skulle den mamman och hennes familj kunna ta hand om flickan utan att 
ge henne kärlek? Det var ju bristande kärlek som definierats som 
problemet! Varför skulle omplaceringen ske om flickan inte skulle få 
kärlek i fosterhemmet heller? Men den ömsesidiga kärlek som blev 
resultatet av att flickan inkluderades i fosterfamiljens gemenskap be
traktades senare som en belastning, och antagligen var det väl just öm
sesidigheten som egentligen blev belastande ur socialtjänstlagens syn
vinkel. 

Exemplen visar, att det som framstår som familjens mål och mening 
för både barn och vuxna är ömsesidig kärlek och gemenskap. Att ett 
barn måste bemötas också med känslor, inte enbart formell omsorg, är 
numera en odiskutabel sanning. Att relationen mellan makar måste 
uppfylla vissa kvalitetskrav för att äktenskapet ska överleva har blivit en 
realitet genom den relativa symmetrin mellan makarna och det verkar 
som om Eleonor i citatet ovan tänker sig en liknande symmetri mellan 
barn och föräldrar. Är relationen inte tillfredsställande kan den upplösas 
och vill man försäkra sig om att den ska vara är det bäst att vårda den! 

Det kan förefalla som om känslorna mellan makarna har prioritet 
framför känslorna mellan föräldrarna och barnen i fråga om familjens 
fortbestånd. Om det verkligen är så ger emellertid mitt material inte svar 
på, eftersom jag inte frågat de stabila familjerna om vad som håller ihop 
dem. Det finns alltså en bias i berättelserna eftersom de innehåller mera 
om varför man upplöst förhållanden än varför man fortsatt dem.21 Men 
barnens beroende av kvalitén på föräldrarnas känslor för varandra är 
odiskutabelt. Barnen har mycket små möjligheter att direkt inverka på 
föräldrarnas beslut och handlingar, även om de nog ofta försöker och 
ibland lyckas. Att föräldrarna försöker ta hänsyn till vad de bedömer 
som "bäst för barnen" och jämka ihop det med "bäst för mig" eller 
"oss" är en annan sak, men hur avgör man vad som är bäst? En av 
papporna i urvalet berättar hur hans föräldrars äktenskap var mycket 

21 40 procent av urvalet industrianställda i Katrineholm 1987 ansåg att det var riktigt 
att upplösa ett äktenskap "om parterna tröttnat på varann". 1950 ansåg 20 procent 
det. Åberg, 1990, s. 415. A andra sidan ansåg 55 procent av männen och 65 
procent av kvinnorna i SCBs undersökning "Familj och arbete" att det är för lätt 
att skiljas och ungefar hälften ansåg att föräldrar bör hålla ihop i större 
utsträckning för barnens skull. SCB, 1994a, tab. 8.2. 
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olyckligt och familjelivet f yllt av osämja och vrede, men föräldrarna 
"höll ut" tills yngsta barnet flyttat hemifrån och gift sig. 

Tycker du att dom gjorde rätt [i att inte skiljas]? 
Det vet jag inte riktigt. [...] Näe det... Om man ser så mycket agg som ligger kvar 
från när jag var tre år hos min mor, så skulle dom ju ha separerat för länge sen i 
stället för att ta död på varandra under så många år. 

Familjelivet präglades av osämjan och någon gemenskap kände han just 
inte med någon av föräldrarna. Här utgjorde alltså föräldrarnas känslor 
för varandra en påtagligt negativ betingelse för barnets utbyte av 
familjen, även om den formellt hölls ihop. 

En av mammorna, som skildes när den äldste var i 5-årsåldern, 
säger att barnen har tyckt att det var hennes fel att hon och pappan inte 
bor ihop. Hon har då förklarat att det berodde på att han slog både 
henne och dem: 

[...] och det kom dom ju ihåg, för dom har ju också fått några råsopar. Men då var 
[12-åringen] tyst länge, länge och så sa han 'Men mamma, det går ju över!' Och det 
gör det väl kanske, om det inte händer allt för ofta. 

Pojken syftade på att smärtan efter slagen går över efter ett tag. Mam
man tyckte emellertid att det fanns gränser för vad hon kunde anpassa 
sig till. Hon hade försökt länge, tyckte hon, "för barnens skull," men 
drog gränsen vid våld som inte längre kunde betraktas som en en
gångsföreteelse. Det barnen då i sin tur måste anpassa sig till var en 
pappa som flyttade långt bort och som de endast träffade "vid traditio
ner och lov", som 12-åringen uttryckte det. 

I en annan familj där föräldrarna av och till f underat på skilsmässa 
var barnen däremot väl införstådda med svårigheterna och stödde be
slutet att faktiskt separera. Barnen har sett hur olika föräldrarna kommit 
att bli och kan, som 12-åringen i den familjen gör, altruistiskt säga att 
"det är ju tråkigt, men det är kanske bäst för deras egen skull". Den 
fördel barnet kan lyfta fram för egen del är att det blir lugnare; "man 
slipper gräl och så." 

Ett par av 12-13-åringarna har uppfattat sina föräldrars skilsmässor 
som helt odramatiska och, åtminstone i efterhand, som ganska betydel
selösa för dem själva. En av dem säger att det kändes "ledsamt", men 
"jag visste ju att jag skulle träffa pappa varannan helg, så att..." En an
nan minns inga sorgligheter alls från skilsmässan, utan bara att det var 
roligt att följa med pappa och titta på nya hus. 

Det finns en berättelse om hur barnen direkt inverkat på föräldrarnas 
beslut att avbryta sina då långt gångna planer på skilsmässa: 

Jag vill nästan påstå att det var barnen som fick oss att sätta oss ytterligare en gång 
och prata och då kom vi underfund med att vi skulle nog försöka igen. Dom kunde 
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inte förstå... att man kan göra så här när man ska ge sig in i nåt som är så osäkert 
som ett nytt förhållande, som [hustrun] hade tänkt sig. Och dom funderade ju på om 
dom skulle kunna träffas och om dom skulle behöva byta skola och såna saker. Men 
det var väl inte det, utan det var väl det att... Att splittra en familj som har hållit 
ihop så länge - det ska till mer än en liten jordbävning... 

De av de intervjuade barnen, som varit med om skilsmässor och ibland 
nya familjebildningar, har anpassat sig till de förändrade villkoren. De 
är - som alla barnen - lojala mot föräldrarna och lyfter fram det som är 
positivt i situationen.22 När pappan inte längre ingår i hushållet träffar 
de honom på andra sätt. Inte sällan verkar det vara barnen själva som 
ser till att kontakterna upprätthålls. En av mammorna i urvalet berättar 
om den envisa och offensiva strategi dottern utvecklade när pappan inte 
tycktes vilja träffa henne efter skilsmässan: 

För det första flyttade han ju tillbaka till [X-stad] efter något år. Och sen har hon inte 
haft så där väldigt bra kontakt för att han har inte brytt sig så mycket. Hon försökte 
ju i början, jämt, jämt. Hon ringde och hon ringde och ville komma och hon fick 
aldrig komma dit. Så det var ju så jobbigt för henne. Nu har det blivit bättre. N u är 
hon ju där med jämna mellanrum för han bor ihop med en tjej nu. Så det verkar som 
att det... Och det syns genast på henne att hon mår mycket bättre, alltså. 
Men det hängde på henne då, att det verkligen skulle vara någon kontakt? 
Jaa. Han hörde aldrig av s ig över huvud taget. 

Man kan lägga märke till, att hur envis flickan än var, så var det inte 
förrän pappan etablerat en relation till en ny kvinna som kontaktför
söken rönte någon större framgång. "Barn ska man vara två om", säger 
mamman att pappan själv angett som skäl till varför han inte ville ha 
kontakt med barnen efter skilsmässan och det kan förstås tolkas på mer 
än ett sätt. Flickan själv uttrycker både ambivalens och lojalitet med 
situationen när hon säger att hon faktiskt tycker att relationen till pappan 
vunnit på att han bor på annat håll: 

Jag har mycket lättare att prata med pappa. Det har jag. Lättare att... Jag kan prata ut 
mera för honom. Men det skulle jag nog inte kunna göra om han bodde här. S å att 
jag tycker att det är jätteskönt att dom bor på var sitt hål l. 
Då ser du det som en fördel egentligen? 

22 Barns erfarenheter av föräldrarnas sk ilsmässa har undersökts av Köhler, 1988 och 
Öberg & Öberg, 1991. Bägge studierna tar upp frågan om barnens beroende av de 
vuxnas beslut och lojalitet med det som blivit barnens ver klighet. Köhler, som 
utgår från barn hon haft kontakt med vid den förebyggande barnhälsovården, 
betonar barnens beroende och konflikterna de ställs inför. Öberg & Öberg, som 
utgår från ett sampel av skilda föräldrar, betonar mera barnens anpassning och 
förmåga att hitta positiva lösningar. 
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Mmm. I och för sig vill man väl att dom ska bo ihop, men jag vet att det inte blir 
så...23 

Barnen anpassar sig alltså inte bara passivt utan även aktivt till den för
ändrade familjesituationen. Åtminstone inför en främmande intervjuare 
talar de undantagslöst om skilsmässan ur ett föräldrasolidariskt per
spektiv, även om det ibland också blir tydligt att barnet verkligen har 
gjort flera kännbara förluster genom den. Det är inte bara pappa som 
flyttat utan man har t.ex. fått sämre familjeekonomi och kanske också 
lämnat ett hus som var "hemma." För några av barnen var just bostads
förändringarna både påtagliga och oönskade konsekvenser, även om de 
förstod att de var nödvändiga. Andra ekonomiska konsekvenser var 
kanske mindre tydliga och i varje fall inget som barnen själva talade om 
i intervjuerna.24 Däremot gjorde några av föräldrarna det, med hänvis
ning till barnen. En av de ensamstående mammorna beklagar t.ex. liv
ligt att hon inte har råd med allt hon tänker att barnen kan önska. Att de 
ekonomiska ramarna är snäva har hon emellertid klargjort mycket tyd
ligt för barnen och hon berömmer hur "otroligt duktiga" de är på att 
förstå och inrätta sig efter detta. Och det är naturligtvis just vad barnen 
är. De förstår realiteterna och de är lojala, även om skilsmässan fram
står som en ofta avsevärd "kapitalförlust"25 för barnet. 

Det kan vara svårare att acceptera att mamma eller pappa vill flytta 
ihop med en ny kärlek, vilket ofta är nästa led i kraven på anpassning 
för barn som är med om familjeomvandlingar. Anpassningen gäller då 
kanske inte bara en ny partner, utan ibland också den nya partnerns 
barn. En flicka funderade över hur hon skulle göra om mamman verk
ligen flyttade ihop med sin fästman som inte bor i Katrineholm. Skulle 

23 Vad som ligger bakom att den här pappan in te själv anstränger sig för kontakten 
med barnen vet jag inte. Det framkommer emellertid av intervjuerna m ed både 
pappor och mammor, att om papporna inte deltagit aktivt i vården och omsorgen 
av barnen före skilsmässan, verkar det inte ha funnits särskilt mycket att bygga 
ett umgänge med barnen på efter separationen. - Några av de män som är styvfader 
åt sina hustrurs barn i tidigare förhållanden kommenterar de fader de kommit att 
(mer eller mindre) bli ersättare för. Har dessa slarvat bort kontakten med sina barn, 
som i ett par fall, fördömer man det. - SCB anger att 20 procent av barn med 
skilda föräldrar efterhand har förlorat kontakten med den förälder som de inte bor 
tillsammans med och risken för detta är större om det (som det vanligen är) är 
pappan som är den bortaboende föräldern. SCB 1992a, s. 28-29. - I Öbergs & 
Öbergs studie, 1991, framkom å andra sidan att vissa barn tyckte att de fått bättre 
kontakt med pappan sedan han och mamman flyttat isär, eftersom han då helt 
enkelt måste vara förälder på ett tydligare sätt. 

24 Barnen har t.ex. ungefär samma veckopeng oavsett om föräldrarna är ensamstående 
eller ej. 

25 I Bourdieus mening: ekonomiskt, kulturellt resp. socialt kapital. Jfr Bourdieu, 
1986. 
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hon i så fall följa med? Byta skola och kanske få bo ihop med hans 
barn, som hon inte tyckte om? Mamman verkade inte ha bråttom med 
någon sammanflyttning, men på lång sikt är det nog ändå det hon vill, 
trodde mamman själv. En annan flicka, vars mamma var i samma 
situation, såg inga som helst problem. Hon tyckte om fästmannen. Fler 
personer än han var inte inblandade och de skulle kanske flytta till ett 
nytt och fint hus (det var f.ö. denna möjlighet som aktualiserade ihop-
flyttningen) och hon trodde inte att hon skulle behöva byta skola. På så 
sätt skulle hon ha kvar samma kamrater som nu, vilket var viktigt för 
henne. I en annan av de ombildade familjerna hade ett av barnen för
gäves försökt förhindra att den nye mannen och hans barn (som, enligt 
mannen, inte ville bo tillsammans med sin mammas nya sambo) kom in 
i familjen. Anpassningen hade inte varit lätt för varken honom eller 
styvpappan. Pojken tycktes inte uppfatta de nya familjemedlemmarna 
som något tillskott, utan bara som ett intrång i hans och mammans 
relation. Beteendet tolkades som egensinnigt; han hade varit van att få 
sin vilja fram och vara den som genom utbrott "styrde" både mamman 
och brodern. "[...] och det är klart, nu har han inte den möjligheten 
längre. För det är han som har fått den största ändringen med det här -
det är hans utrymme som har krympt mest" säger styvpappan. 

För de flesta av de barn i urvalets familjer, som fått någon ny vuxen 
i familjen, tycks det emellertid ha varit relativt oproblematiskt, liksom 
det var för papporna. Barnet har helt enkelt tyckt om och accepterat den 
nye vuxne och vice versa. Man får väl förutsätta att det oftast har varit 
ett led i de båda vuxnas urvalsstrategier att också förhålla sig till barnen, 
liksom att bedöma den nya kärleken i förhållande till d e egna barnen. 
En av 12-åringarna påpekar emellertid, att även om man känner och 
tycker om den nya partnern, så är det faktiskt annorlunda att bo till
sammans med någon än vad man riktigt kan föreställa sig att det ska 
vara - "om du förstår vad jag menar." Jag tolkar detta, som att proble
men var större än vad det här barnet, som i viss mån kunnat "välja" 
själv, öppet ville eller kunde vidgå.26 En annan 12-åring hade haft en 
mycket besvärlig tid när mammans dåvarande sambo både misshand
lade och ruinerade henne, och hon envist försökte få honom att ändra 
sig i stället för att ge upp förhållandet. Då var den frånskilde pappan en 
tillflyktsort. 

De barn som jag har intervjuat och som har varit med om familje-
ombildningar har inte i något fall uttryckt något som jag kan tolka som 
öppen kritik mot föräldrarna. I ett par fall har jag emellertid anat ett visst 
ifrågasättande, även om den inte kommit fram i direkt anslutning till den 

26 För de flesta har emellertid ingen valsituation uppstått. Det har varit själ vklart att 
man ska följa med mamma eller, i något fall, pappa, antingen därför att barnen 
varit små och inte fått något val, och/eller därför att det har varit "entydigt" vilken 
av föräldrarna som barnet har stått närmast. 
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här frågan utan apropå annat. Ändå tror jag att det finns ett samband. 
Det är sannolikt, att barn, som går igenom en skilsmässa och inrättar 
sig efter den familjesituation som sedan råder, kommer att uppfatta 
föräldrarna som mer relativa och mindre absoluta än vad barn i 
sammanhållna familjer gör (åtminstone fram till puberteten). Föräld
rarna blir helt enkelt mer ifrågasatta (inte minst av varandra) i samband 
med skilsmässan, och även om barnets lojalitet utan tvekan är stark 
vore det underligt om de inte tog intryck. Det som händer efter skils
mässan tror jag också har en relativiserande inverkan. Föräldrarna 
söker nya partners som barnen måste förhålla sig till på ett eller annat 
sätt och kanske inte sällan med viss distans, inte minst eftersom de kan 
uppfatta att lojaliteten mot den "riktiga" föräldern fordrar det. 

Slutsatser - den känsliga familjen 

De flesta av de familjer som ingår i mitt urval är stabila. Oftast är den 
alltså den första familjen för båda makarna, och alla barnen är födda 
inom den. Många par berättade att de träffats och börjat sällskapa redan 
när de var i tonåren och fortfarande gick i skolan. För några av famil
jerna har emellertid omständigheterna varit annorlunda, och genom 
analysen av dem ges en mera sammansatt bild av familjens och för-
äldraskapets villkor. 

Materiella förhållanden som utbildning, arbete och försörjningsmöj
ligheter var tidigare avgörande villkor för föräldraskapet. Numera är de 
inte det, även om de naturligtvis fortfarande betyder mycket för hur 
familjelivet kommer att levas. I stället betyder känslomässiga förhål
landen mera och här finns en klar genusskillnad. Kvinnorna är själv
ständiga föräldrar på ett sätt som männen inte är, och det verkar vara 
lättare för dem att få män att acceptera ett sekundärt föräldraskap åt 
deras barn, än vad det är för män att få kvinnor att acceptera detta. San
nolikt hör det ihop med att kvinnorna har en tätare och mer krävande 
kontakt med barnen, vilket sätter känslorna på hårdare prov. Den sam
hälleliga diskursen, så som den uttrycks i lagstiftning och regelverk, 
har de senaste decennierna betonat föräldraskapets psykologiska och 
pedagogiska ansvar mer än det ekonomiska, som tidigare bedömdes 
som mera viktigt. 

Att materiella villkor nu betyder mindre för familjens existens gör 
dem dock inte oviktiga. Det är tydligt att för föräldrarna, men kanske 
framför allt för barnen, medför familjeupplösning en kännbar minsk
ning av tillgångar av olika slag. Barnen är emellertid lojala mot föräld
rarnas beslut, och demonstrerar ofta aktiva anpassningsstrategier i den 
uppkomna situationen. Att familjens grund är emotioner märks inte bara 
i de förhållanden som har med de vuxna parternas relationer att göra, 
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utan också, som jag ska återkomma till (i kapitel 8), i det vardagliga 
förhållandet mellan föräldrar och barn. 

Det är möjligt, att den emotionella familjen förutsätter en välfärd som 
åtminstone i viss mån frigör föräldraskapet (för att inte tala om äkten
skapet, som verkligen måste betraktas som "utlyft" ur familjen) från 
försörjning och av ekonomiska skäl tvångsmässigt sammanboende. 
Den nedmontering av välfärdssystemet, som för närvarande pågår, bör 
i så fall på nytt komma att ändra detta. 

Men även om det tycks ha skett en kvalitativ förändring av föräldra-
skapets villkor och förutsättningarna för familjen sedan 1940- och 50-
talen, är det antagligen fel att se detta som något som började just då 
och fortsatt tills nu. I stället är det nog riktigare att se förändringarna 
som en del i den långvariga och långsamma process som Donzelot talar 
om som övervakning eller kontroll av familjen - i princip statens ökade 
intresse för vad som händer i familjesfären och av att ha kontroll över 
detta. Donzelot beskriver detta som en rad förändringar som sker i 
familjen, men inte på grund av den. De ger emellertid upphov till en ny 
sfär i samhället: "det sociala", som manifesterar samhällets kontroll och 
service till familjerna.27 

Med utgångspunkt från förhållandena i Frankrike beskriver Donzelot 
hur förändringarna28 började för länge sedan: Den första härrör ur den 
kritik överheten riktade mot systemet att överlämna barnens vård och 
fostran till ammor och tjänstefolk. Detta, ansåg man, var dåligt för både 
fattiga och rika och framför allt för staten - folkmaterialet föröddes. De 
rika blev dåligt fostrade, om de ens överlevde den livsfarliga praxis den 
här sortens barnavård utgjorde29 och de fattiga ägnade sig åt 
improduktivt arbete som tjänstefolk i stället för att verkligen göra 
nationalekonomisk nytta. (Detta var under industrialismens tidigaste 
skeden). Det nya är att barnens vård och fostran blev en stats- och inte 
enbart en familjeangelägenhet.30 Den andra förändringen är att 

27 Donzelot, 1979. Jfr också Ohrlander, 1992, som använder Donzelots resonemang 
på barnavårdslagstiftningen i Sverige 1903-1930, och Sundkvist, 1994, som 
studerar tillämpningen av denna. 

28 I förordet till Donzelots bok karaktäriseras förändringarna som linjer som leder till 
en mutation av familjen. Deleuze, 1979. 

29 Jfr Badinter, 1981. Hon beskriver hur bruket att lämna nyfödda till ammor utanför 
familjen började bland adeln i Frankrike under 1200-talet och efterhand spreds 
inom alla samhällsklasser utom bönderna. Att barnen dog var regel snarare än 
undantag och bruket kritiserades skarpt. Inte förrän efter franska revolutionen 
tycks det emellertid ha blivit vanligt att mödrar själva ammade barnen och att de 
behölls i sina hem under småbarnsåren. 

301 Sverige yttrade sig detta intresse för barns överlevnad i att Tabellverket 
(nuvarande Statistiska Centralbyrån) inrättades 1749 och i att man började trycka 
råd om barnavård i bl.a. almanackor. En viss kontroll över fostran fanns sedan 
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äktenskapet så att säga bröts ut ur familjen. Det var alltså kärnfamiljen 
som fick sin karaktäristiska form, med paret som grundenhet och 
komplementära roller för de båda makarna. Men också här blev det 
olika för fattiga och rika. De fattiga k vinnorna drevs in i hemmen, me
dan de rika gick ut i offentligheten i det välgörenhetsarbete som så 
småningom övergick i de "det socialas" professioner.31 Den tredje för
ändringen är söndervittringen av auktoriteten inom familjen eller hus
hållet. Det var både föräldrarnas och husbondens auktoritet som föll 
samman. Mannens/faderns bestämmanderätt över hustru och barn min
skade och övertogs delvis av staten, som genom lagstiftning om t.ex. 
skilsmässa, abort, barnarbete och skolgång minskade familjeöver
huvudets makt. Den fjärde förändringen är alliansen mellan staten och 
den medicinska vetenskapen och praktiken. Hygienen blev allmän och 
medicinen kom med påbud om hur barnens kroppar skulle skötas för att 
utvecklas väl (och reproduktionen därmed tryggas). Också boendet 
påverkades med hårdare regleringar, vilket är ytterligare en aspekt av 
familjelivet.32 Mödrarna blev läkarnas bundsförvanter i omsorgen om 
barnen. Samarbetet blev en blandning av kontrakt (så länge allt sköttes 
till belåtenhet) o ch förmyndarskap (ingrepp vid behov) och mödrarna 
blev således både mål och medel för arbetet. Alliansen stärkte moder-
skapet på bekostnad av faderskapet och bidrog till en statusförändring 
för kvinnorna. Den femte förändringen, slutligen, är psykoanalysen. 
Psykoanalysen förenar medicin med ett pedagogiskt tänkande, genom 
det sätt som den förklarar patologins genes. Den medförde ett normativt 
sätt att tänka om bland annat barns utveckling och ett profylaktiskt om 
fostran. I Frankrike fick den, menar Donzelot, sin första stora 
spridning inom familjestöd och familjeplanering. Rådgivningsbyråer 
och undervisning genom skolor och massmedier spred psykoanalytiska 
idéer om barn och fostran, äktenskap och familj. 

De processer som Donzelot talar om har i stora drag sina mot
svarigheter också i Sverige och möjligen har den Janus-liknande över
vakningen av familjen lyckats bättre här.33 "Det sociala" markerar fa

tidigare genom 1686 års kyrkolag och prästernas överinseende genom husförhören 
i hemundervisningen. 

31 Hur den här fasen i utvecklingen av "det sociala" i Sverige kunde te sig för dem 
som var föremål för övervakningen behandlas av Weiner, 1995 och Sundkvist 
1994. 

32 Att bättre och mera rymliga bostäder behövdes för att familjeförhållandena skulle 
bli drägliga har påpekats av många svenska socialpolitiska debattörer. De t största 
genomslaget i förd bostadspolitik har förmodligen Alva och Gunnar Myrdals Kris 
i be folkningsfrågan, 1934, och Lübbe Nordströms Lort-Sverige, 1938, haft. 

33 Jfr Po penoe, 1988, som - från konservativ amerikansk utgån gspunkt - använder 
"the case of Sweden" som det internationellt bästa exemplet på familjens förfall 
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miljens uppgift för samhällets reproduktion, samtidigt som det utveck
lar en professionell stab av olika specialitéer för att in loco parentis göra 
det föräldrarna borde ha gjort, alternativt träna dem till att klara av det 
som de borde kunna göra.34 Men genom att staten lägger sig i familje
livets förutsättningar med denna blandning av stödjande och uttunnande 
åtgärder, menar jag att familjens känslomässiga förutsättningar gynnas: 
känslorna behöver inte konkurrera med andra grunder för familje
bildning eller -sammanhållning. Paradoxalt nog kan detta ses både som 
en förstärkning och en försvagning av äktenskapet såväl som familjen -
i varje fall om de betraktas var för sig och som institutioner. Man kan 
emellertid se att främst har förutsättningarna för förhållandet mellan mor 
och barn stärkts. 

I den här undersökningen är det framför allt de konsekvenser detta 
har för den pedagogiska situationen i familjen som är intressant. Där är 
två saker att beakta: dels att fostransprocessen, liksom resten av famil
jelivet, vilar på känslor, dels att modersmakten stärkts medan den tradi
tionella fadersmakten minskats. Vad det betyder för hur mammor och 
pappor konstituerar sina respektive föräldraskap och hur dessa föränd
rats ska jag behandla i nästa kapitel. 

och statens eller det allmännas allt större intrång i vad som ur det perspektivet 
betraktas som familjens uppgifter, rättigheter och ansvar. 

34 En utomordentlig representant för detta i Sverige var Gu stav Jonsson. Han var 
också en av dem som arbetade intensivt med att föra ut en psykoanalytiskt 
grundad syn på barn och på hur barn borde behandlas. Genom föredragsturnéer och 
radioprogram bidrog han till att teorin, både riktigt och oriktigt fattad, så 
småningom kom att ingå i den vardagliga diskursen om barn och fostran. Så blev 
till exempel "fri uppfostran", som syftade till att barn inte skulle förtryckas utan 
respekteras men självklart också lära sig respektera andra, i stora stycken 
synonymt med "frihet från fostran" eller en låt-gå-inställning. Jonsson, 1983. - Jfr 
också Vinterhed, 1977. Vinterhed beskriver och analyserar Gustav Jonssons 
personliga och professionella liv och gärning. Hon menar att hans personliga 
historia och behov möter och motsvarar samhälleliga behov av en annorlunda och 
bättre vård av barn som är på god väg att definiera ut sig ur samhället. Det 
konkreta utfallet av mötet var barnbyn Skå och dess mångåriga utveckling av 
behandlingsformer för barn och efterhand familjer. 
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Kapitel 4 
Föräldraskap och arbetsdelning 

I det här kapitlet ska jag redovisa och analysera hur föräldraskapets 
uppgifter fördelas mellan mödrar och fäder och vilka förändringar som 
har skett sedan 1940- och 50-talen. Om Donzelots resonemang är riktigt 
(och relevant för den här perioden) borde faderns roll endera ha för-
svgats eller ha förändrats mot "moderlighet", eftersom det traditionellt 
moderliga blivit kvar i familjen medan det traditionellt faderli ga i viss 
mån försvunnit därifrån. Alltså: hur såg den sociala arbetsfördelningen i 
1940- och 50-tals-familjerna ut, vilken pedagogisk situation gav den 
upphov till och hur har denna bevarats och/eller förändrats i de nutida 
familjerna? 

Komplementärt föräldraskap 

Far på arbetsmarknaden och mor i hemmet. Så ser schablonbilden av 
familjerna "förr" ut och så ser också de flesta bilderna ut som tecknas 
av de föräldrar jag intervjuat. Det förekommer andra bilder, men i de 
allra flesta av de barndomsfamiljer som de intervjuade föräldrarna i min 
undersökning berättar om fanns det en yrkesarbetande far och en hem-
arbetande mor.1 Mor och far gjorde alltså olika men varandra komplet
terande arbetsinsatser för familjen. Alla fäder förvärvsarbetade (minst) 
heltid, men bara fem mödrar. De mödrar som förvärvsarbetade i den 
utsträckningen var antingen ensamstående eller hade yrken av tämligen 
"professionell" karaktär.2 

Fäderna arbetade i olika positioner inom en vid sektor av arbets
marknaden. De var egenföretagare som bönder, verkstadsägare eller 
handlanden, tjänstemän på olika nivåer inom statlig, kommunal eller 
privat förvaltning, och arbetare inom industri eller lantbruk. En normal 
arbetsvecka var 1950 48 timmar, men flera fäder hade yrkesarbeten 
som beskrivs som mer än normalt tidsslukande.3 "Pappa var aldrig 

1 Det är de förhållanden som rådde under större delen av informanternas barndom 
som avses. En hel del av mödrarna förvärvsarbetade när barnen hade växt upp. 

2 I ett fall sammanföll detta. 
3 Det finns en del fäder som var hemifrån mycket både p.g.a. arbetsmässiga förhål

landen och politiska eller andra engagemang, och i en del fall går dessa bokstav
ligt talat hand i hand. Ett politiskt engagemang kunde t.ex. övergå i yrkespolitik, 
en lärare eller präst förutsattes emellanåt åta sig kommunala uppdrag i kraft av sin 
yrkesposition. - Men flera av fäderna som "aldrig" var hemma var upptagna av 
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hemma!" är en fras som återkommer ganska ofta när fäderna i barn
domsfamiljerna förs på tal. Sättet som man talar om fäders respektive 
mödrars förvärvsarbete bildar en skarp kontrast. Ingen mors förvärvs
arbete beskrivs på liknande sätt, utan i stället betonas (inte minst genom 
hur man talar om det) att förvärvsarbetet var underordnat de husmoder
liga plikterna. Ett par mödrar var ensamstående under barnens hela 
uppväxt och hade därmed också (hela) det ekonomiska försörjnings
ansvaret, men ingen av dem beskrivs som ständigt upptagen av arbete 
eller försummande hem och barn. Det är emellertid möjligt, att fädernas 
hemarbete, så här i efterhand, ihågkoms en smula diffust. Enligt en 
tidsstudie från 1956 arbetade männen 4-6 timmar per vecka i hushållet i 
barnfamiljer.4 

Den komplementära genusordningen upprätthölls också på det sam-
hällsmedborgerliga planet.5 Flera fäder hade omfattande och tidskrä
vande offentliga engagemang och detta var en av de orsaker som bidrog 
till det återkommande omdömet "pappa var aldrig hemma". Uppdragen 
var i typfallet riktade mot en allmän offentlighet; ledamotskap i stads-
eller kommunstyrelse eller -nämnder, kyrkliga församlingar och liknan
de. Det är bara två mödrar som sägs ha haft något offentligt en
gagemang och för den ena var det betingat av hennes ställning som sin 
mans hustru, vilket medförde vissa representativa uppgifter. Det sociala 
engagemang för en vidare krets än familjen, som vissa av mödrarna 
hade, sköttes inte genom sammanträden utan genom att hemmen öpp
nades och omsorgen utsträcktes till behövande släktingar, fosterbarn 
eller "berlinbarn".6 

Den komplementära arbetsordningen med strikt fördelning mellan 
manliga respektive kvinnliga hade förmodligen sin glanstid i Sverige 
under 1950-talet. Då var såväl männens arbetslöner som skattelagstift
ningen anpassade till familjeförsörjning. För arbetsmarknadens behov 
av kvinnlig arbetskraft räckte det i stort sett med de unga och ogifta 
kvinnorna. Att den gifta kvinnans arbete förlades till hemmet var både 
en verklighet och ett ideal. När frågan: "Anser Ni, att en gift kvinnas 
plats uteslutande bör vara i hemmet, så länge barnen är små eller går i 

arbete i eget företag med en ofta bekymmersam ekonomisk situation, eller av 
dubbelarbete i låglöneyrken. 

4 4 tim/v om hustrun deltidsarbetade, 5 tim/v om hon var hemma på heltid och 6 
tim/v om hon förvärvsarbetade på heltid. Studien refereras i Nyberg, 1989, s. 267. 

5 Jfr Rousseau, som är denna ordnings förste "moderna" id eolog. Idén utvecklas i 
Emil eller Om Uppfostran, när han beskriver förhållandet mellan Emile och So
phie. Pojkar och flickor bör få mycket olika uppfostran, eftersom de antas vara 
skapta för att komplettera varandra och ska fylla helt olika uppgifter i samhället 
och i f amiljen. Rousseau, 1762/1912. 

6 Barn från västs zoner av det sönderbombade Berli n som antogs behöva frisk luft, 
lantlig miljö och närande föda under några sommarmånader. 
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skolan?" ställdes till ett urval industrianställda i Katrineholm, svarade 
nästan alla att de verkligen ansåg det.7 Det skarpa isärhållandet av det 
manliga och kvinnliga arbets- och ansvarsområdet hade emellertid, som 
framgått i föregående kapitel, ibland svårbemästrade konsekvenser för 
familjebildning och familjebevarande. En mor som inte "var försörjd" 
kunde inte utan vidare bilda familj med sina barn.8 En far som ställts 
ensam med barn förväntades inte kunna ta hand om dem, såvida han 
inte kunde få kvinnlig hjälp. Intervjumaterialet lämnar flera vittnesbörd 
om detta, och ytterligare ett ges i en protokollsanteckning från Barna
vårdsnämnden i Katrineholm. Det gäller en verkstadsarbetare som 1955 
begärde bidrag till lön för en hushållerska -

[...] som han måst anställa enär hustrun rest ifrån honom och lämnat honom ensam 
med de två sönerna födda 1945 resp. 1948. [Mannens] medelinkomst uppgick till 
180:- /vecka brutto. Hushållerskan som hade ett m.å. [minderårigt] barn med sig hos 
[mannen] skulle ha en kontantlön av 30:-/vecka samt fritt vivre för sig och barnet. 

Barnavårdsnämnden beslöt att bidra med 60 kronor per månad, dvs. 
hälften av kontantlönen.9 Detta är en tämligen isolerad anteckning, var
för jag antar att det inte var vanligt att Barnavårdsnämnden bidrog till 
hushållerskelön, men det var också säkert relativt sällan situationen 
uppstod. Min gissning är att samboende utan formaliteter (eller s.k. 
Stockholmsäktenskap) var en mer vanlig lösning. Alternativet för Bar
navårdsnämnden kan i det här konkreta fallet ha varit fosterhemsplace
ring av barnen, och man kan se att Barnavårdsnämnden slog två flugor 

7 98 procent av männen och 85 procent av kvinnorna instämde. Urvalet repre
senterade industrianställda arbe tare o ch tjänstemän i Katrineholm. Segerstedt & 
Lundquist, 1955, s. 402. - Att den komplementära genusordningen ändå började 
ifrågasättas genom samhällsutvecklingen visades bl.a. i ett par engelska studier. 
Där menade man att detta hade samband m ed att gamla sociala nätverk, framför 
allt de släktskapsbaserade, förstördes ge nom geografisk och social mobilitet, vil
ket förde med sig att makarna blev mera jämlika. I traditionella och statiska sam
hällen är könsuppdelningen mera strikt än i rörliga. Bott 1957/1968; Young & 
Willmott, 1957/1971. - Också Segerstedt & Lundquist räknade med att rörlighet 
hade en avgörande betydelse för normupplösning och normbildning. Segerstedt & 
Lundquist, 1952, s. 14-30; 38-48. 

8 Eller vidmakthålla den. Det fanns bara en "ogift mor" bland mödrarna till de 222 
Stockholmspojkarna i Jonssons & Kälvestens undersökning, vilket, tillsammans 
med uppgiften att de ogifta mödrarna i Stockholm oftast hade barn i förskoleål
dern, ledde författa rna till slutsatsen att antingen gifter de här kvinnorna sig så 
småningom, eller också flyttar de endera pojken eller själva tillsammans med bar
net till landsorten. Det fanns emellertid fler ensamstående mödrar i materialet, 16 
frånskilda och 8 änkor, och ensamstående mor hade 11 procent av pojkarna. Jons
son & Kälvesten, 1964, s. 347-348; 364. 

9 Katrineholms kommunarkiv, Barnavårdsnämndens protokoll 1955 09 21. 
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i en smäll. Mannen kunde hälla ihop det som återstod av hans familj 
och kvinnan fick ett hem för sin.10 

Att den komplementära ordningen trots allt inte var så självklar under 
1950-talet visas bl.a. av det intresse frågan om kvinnors förvärvsarbete 
tilldrog sig, inte minst i förhållande till barnens vård och fostran. Gans
ka allmänt ansågs det att barn skulle fara illa om mödrarna arbetade och 
det var inte ovanligt att man i debatten skyllde ungdomskriminalitet på 
mödrarnas förvärvsarbete.11 I Jonssons och Kälvestens undersökning 
om pojkars anpassning och missanpassning penetrerades frågan följ
aktligen grundligt. Ungefär hälften av mödrarna förvärvsarbetade, och 
de flesta av dem heltid. En liten andel (6 procent) hade arbetat under 
pojkens hela uppväxt. Det fanns ett visst samband mellan förvärvs
arbete och pojkens "symptombelastning" för arbetarklasspojkarna, men 
eftersom det saknades i medelklassen menade man att förklaringen inte 
kunde vara moderns arbete i sig. Någon annan hållbar förklaring kom 
man inte heller fram till, men spekulerade i om skillnaden låg i att de 
förvärvsarbetande arbetarkvinnorna inte kunnat anpassa sitt arbete till 
hur barnet mådde, vilket medelklasskvinnorna kunnat göra.12 

Inte heller verkar kvinnorna själva ha varit odelat förtjusta över en 
tillvaro som hemmafru, och det fanns konkurrerande ideal: den själv
ständiga och med mannen jämställda yrkeskvinnan som kunde kombi
nera familj med förvärvsarbete, som t.ex. Alva Myrdal pläderade för.13 

Många kvinnor var uppenbarligen attraherade av detta, och de som 
lyckades med kombinationen var nöjda med sin situation. I Katrine
holm, där det fanns flera s.k. kvinnoindustrier på 1950-talet, arbetade 
en tredjedel av hustrurna till de anställda vid de industrier som ingick i 
Segerstedts & Lundquists undersökning. De allra flesta var mycket 
nöjda med detta och ännu fler skulle gärna ha förvärvsarbetat; för att få 
egna pengar, få omväxling och kunna hjälpa till med familjens eko
nomi. Det som hindrade dem var barnen, arbetet med att sköta hemmet, 

10 I mitt material finns en berättelse om en far som någorlunda motsvarar den här 
verkstadsarbetarens situation och en om en mor som motsvarar hushållerskans. I 
båda de fallen ledde anställningarna efterhand till nya barn och familjebildning. -
Bland föräldrarna i 222.... fanns fyra ensamstående fäder med barnen hos sig (dvs. 
2 procent av pojkarna hade ensamstående far). Två av männen, "i goda ekonomis
ka omständigheter", hade anställd "kvinnlig" hjälp till hushållssysslorna, de båda 
andra, "vanliga arbetare", fick klara sig "helt utan hjälp." Ytterligare två fader var 
relativt nyligen omgifta efter att tidigare varit ensamma med sönerna, men om de 
då hade haft någon hjälp framkommer inte. Jonsson & Kälvesten, 1964, s. 348. 

11 Ibid., s. 353. 
12 Ibid., s. 354-364. 
13 Framför allt i Myrdal & Klein, 1957. 
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den egna orken och, i några fall, att mannen var emot.14 I Stock
holmsundersökningen 222.... trivdes de förvärvsarbetande mammorna 
bättre med hur de hade det än vad hemmafruarna gjorde, trots att de 
normalt dubbelarbetade.15 

En närmare granskning av arbetsförhållandena i mina intervjuperso
ners barndomsfamiljer visar också att praxis egentligen var mera varie
rad än ideologin förutsatte. Flera av de mödrar som i princip "var hem
ma" förvärvsarbetade faktiskt en hel del men i former som lätt dolde 
detta faktum. De arbetade med servering, städning, tidningsutbärning, 
hemsömnad eller liknande. En del av dem var "medhjälpande" i makens 
företag eller hade inackorderingar i mat och husrum. Typiskt för de 
arbeten de gifta kvinnorna hade var att de utfördes på udda tider och 
hade en slags tillfällig karaktär, vilket understryker styrkan i hemmafru
idealet. Mannens lönearbete borde räcka för försörjningen16 och i den 
mån det måste kompletteras gjordes det lämpligen diskret. Förvärvs
arbetet fick heller inte inkräkta på husmorsuppgifterna, inte ens om det, 
som för den här modern i en arbetarfamilj, faktiskt var mer reguljärt än 
tillfälligt: 

Först i början städade hon på kvällar, så hon var hemma hos oss på dagarna, när v i 
var små. Och sen kom pappa hem från skiftet, och då gick mamma och städade. Sen 
när vi började s kolan, då jobbade hon dagtid, m en då tyckte pappa - han tyckte väl 
inte att det funkade så bra hemma, han var ju lite bortskämd med att man hade maten 
färdig och så där. [...] 
Ja, sen fick hon ju - då började hon söka på sjukhuset, vak och sådant, och det triv
des hon med. Så hon kom hem då till kvart över sju på morgonen, och då stack ju vi 
till skolan. [...] Då jobbade hon sina timmar och sen var hon ju hemma, när vi kom 
hem. 

14 Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 66-71. Det fanns ingen säkerställd skillnad 
mellan arbetar- och medelklassfruar vad g äller förvärvsarbetsfrekvens. Barnen var 
det största hindret för arbetarhustrurna, barnen och hemmets skötsel i samma mån 
för medelklassfruarna. Dessa data är från det särskilda urvalet av hustrur till de 
män som ingick i samplet av anställda v id tre olika industrier. I industriurvalet, 
som uppgick till totalt 598 personer, ingick 109 kvinnor, varav 3 4 var gi fta och 
12 hade barn under 15 år hemma (31 respektive 11 procent). 

15 Jonsson & Kälvesten, 1964, s. 360-362. Det fanns inga säkra skillnader mellan 
klasserna. 

16 Idén om att en mans arbete skulle betalas så väl att lönen räckte att försörja en 
familj på var under 1800-talet ett radikalt krav som bl.a. arbetarrörelsen ställde till 
förmån för både barn, kvinnor och män. Efterhand blev den i stället en långlivad 
konservativ norm, som hindrade reformer för att kvinnor skulle kunna för
värvsarbeta under rim liga villkor, med rättvis lönesättning och barnomsorg. Jfr 
Gordon, 1994, särskilt s. 290-291. 
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Skärskådas förhållandena i barndomsfamiljerna med avseende på ar
bete, kan man se att det finns en ordning för genus17 och en för genera
tion. Män och kvinnor hade olika uppgifter, vuxna och barn likaså. 
Bland barndomsfamiljerna finns en grupp som verkligen följer den 
komplementära ordningen i dess ideala form med far på jobbet och mor 
hemma. Mödrarna skötte praktiskt taget allt hu shållsarbete och betrak
tade det som sin uppgift. Barnen gjorde sällan några större insatser - det 
finns de som säger att de kanske bäddade sängen, men knappast något 
mera. Så finns den lilla gruppen där mödrarna förvärvsarbetade trots att 
de inte var ensamstående. De anställde någon för att sköta hushållet och 
i de fallen överlämnades verkligen hushållet i stort sett till hembiträdet. 
En av mammorna, som växte upp i en sådan familj, säger att hon inte 
ens bäddade sängen själv. Därutöver finns en liten grupp där modern 
var hemmafru, men var sjuk eller handikappad och av den anledningen 
behövde hjälp med hushållsarbetet. I de fallen gjorde som regel både 
mannen och barnen bestämda insatser. Så, slutligen, finns den relativt 
stora grupp som de facto förvärvsarbetade men inte riktigt räknades så. 
Här engagerades ibland mannen i hemarbetet, men vanligare verkar 
vara att barnen hjälpte till förhållandevis mycket. 

Som mitt material ser ut, verkar det vara husmoderns odiskutabla 
men inte självförvållade oförmåga att sköta hushållet som kunde ifråga
sätta genusordningen. Sjukdom och handikapp alltså, men inte på något 
självklart sätt arbete utom hemmet. Generationsordningen tycks mindre 
etablerad och det verkar som om den hör ihop med idéerna dels om den 
professionella hemmafrun, dels om först lek och senare studier som 
barnens arbete. Alltså idéer eller diskurser som tillsammans framför allt 
var förankrade inom den nya medelklassen. I mitt material är det fram
för allt de intervjupersoner som växt upp i tjänstemannafamiljer inom 
medelklassen som tycks ha varit föga involverade i arbete, medan de 
som berättar om substantiella insatser oftare hör hemma i arbetarklassen 
och bland egenföretagarna. De kan då ha fått hjälpa till i föräldrarnas 
arbeten både i hushållet, på gården eller i verkstaden. Flickorna arbeta
de som regel inomhus, pojkarna utomhus. Men några säkra klasskill
nader kan jag inte se, eftersom andra, mer personberoende, förhållan
den också inverkar. 

De flesta som berättar om att de hjälpte till i föräldrarnas arbeten talar 
om det som en praktisk fråga. Det verkar alltså inte ha varit främst för 
att lära barnen vissa saker som föräldrarna såg till att de deltog, utan för 
att arbetsmängden fordrade det - eller det är åtminstone så deras barn 
tycks ha uppfattat det. En mor tog med barnen för att hjälpa till med 

17 Dvs. "socialt kön", vilket är en konsekvens av de olika egenskaper och uppgifter 
man tillskriver individer på grundval av deras bio logiska kön. "Genus" används 
numera ofta när man vill beteckna könsskillnader som socialt konstruerade, inte 
naturgivna. 
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städbetinget, en annan arrangerade den tidningsutbärning hon hade på 
eftermiddagarna så att barnen kunde sköta den och hon själv få tid att 
laga middag. Kompetensutveckling fick barnen på köpet och i allmän
het bör den ha varit könsspecifik. I det fall den inte var det, var det - att 
döma av mina intervjuer - i de familjer där moderns oförmåga ifråga
satte hennes husmorskap. 

Hur skarpt tecknat genusmönstret var illustreras i intervjuerna kan
ske bäst av berättelserna om de familjer som avvek från det, men inte 
genom något yttre tvång (fattigdom eller sjukdom) utan, som det ser ut, 
någons beslut. Håkans föräldrar var båda yrkesverksamma inom sam
ma tjänstemannayrke (liksom Håkan och hans hustru är). Modern var 
alltså en av de få professionella kvinnorna som yrkesarbetade på heltid, 
trots familj. Under många år hade familjen barnflickor, men Håkan 
minns också bittra konflikter om arbetsfördelningen: 

Hur var arbetsfördelningen i ditt hem om du jämför, då jobbade ju både din mamma 
och pappa precis som ni gör. 
Dom är skilda nu, ja... Det har varit konflikter sen jag var liten. Det var småknöligt. 
Så pappa lagade väldigt mycket mat och gjorde väldigt mycket sånt hus-
hållsarbete.[...] 
Han åkte väl - citationstecken - "åkte dit" på det. Och sen ser man nu under dom här 
senare åren så är pappa mycket duktigare på att hålla på med mat än vad min mor är 
och var väl då också. [...] Hon är dålig på det där, alltså. Hon är bra på annat. 

Det den här korta passusen förmedlar är självklarheten i att det var 
kvinnors uppgift och bestämmelse att laga mat och sköta hushåll även 
om kvinnan och mannen i sina verksamheter utanför familjen var jäm
ställda (vilket var relativt ovanligt på 1940- och 50-talen, när Håkans 
barndom inföll). När kvinnan, som Håkans mor gjorde, inte tog på sig 
hushållet, uppfattar sonen att mannen, dvs. hans far, "åkte dit" på det. 
Det var alltså något som inte borde inträffa, något utöver det normala. 
Det visas också genom att Håkan vinnlägger sig om att inte förmedla ett 
intryck av att modern skulle vara försumlig i största allmänhet. För
säkran om att "hon är bra på annat" vittnar om att bristen måste om inte 
ursäktas så i alla fall kommenteras. 

I en annan av barndomsfamiljerna lämnade modern sitt arbete när det 
andra barnet föddes för att bli hemmafru, men hon skötte de facto inte 
hushållet. Enligt sonen, Roland, förstod hon sig inte på den sortens 
arbete, "hon visste inte vad hon skulle göra". För honom är det ganska 
oklart varför hon slutade förvärvsarbeta. Den beskrivning han lämnar 
tyder på psykiska problem, men orsak och verkan kan man här inte veta 
något om. Fadern gjorde ingenting av hushållsarbetet. Han hade sitt 
arbete som betraktades som ren "brödföda" men framför allt ett stort 
konstnärligt intresse som uppslukade resten av hans tid. Tidigare hade 
detta också varit hans yrke, men när det inte gav pengar tillräckligt för 
familjeförsörjningen var han tvungen att också ta ett vanligt jobb. Ändå 
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var resurserna knappa. "Förfärligt knapert hade vi det!" Dessutom, 
säger Roland, var fadern "fruktansvärt bortskämd" i sin barndoms
familj som såg honom som ett geni. "[...] han gjorde ju aldrig ett 
handtag. Det var inte att tänka på alltså." Det modern inte gjorde blev 
antingen ogjort eller gjort av Roland, som nämner att det var han som 
putsade faderns skor. Modem ville inte lämna lägenheten, inte ens för 
att gå ut med sopor eller för att handla i affären tvärs över gatan. Sådana 
ärenden krävde hon att sonen skulle uträtta, och städade gjorde han 
emellanåt på eget bevåg: "[...] inte så mycket för att jag blev tillsagd att 
göra det utan det var mera för att jag själv tyckte att de t såg för djävligt 
ut inne helt enkelt." 

Berättelserna om de här båda pappornas barndomsfamiljer kan läsas 
som olika kvinnostrategier när kraven på husmoderlighet uppfattades 
som övermäktiga. Den ena utvecklade psykiska problem, den andra 
"tvingade" sin man till ova nliga göromål. I en tidigare fas hade båda 
köpt sig ut ur hushållet med hjälp av hemhjälp, vilket säkert kunde upp
fattas som en förstärkning av genusmönstret (om inte kvinnan själv 
sköter husmorsuppgifterna får hon i den komplementära ordningen 
skaffa en ersättare att göra det), men under de perioder sönerna berättar 
om här gjorde de inte det. Berättelserna kan emellertid också läsas som 
pedagogiska situationer. Båda mödrarna arrangerade, genom att dra sig 
tillbaka från hushållsarbetet, en situation där någon annan måste göra 
något; lära sig något. 

För Rolands mor var det uppenbarligen inte möjligt att fordra att 
mannen skulle göra något av hushållsarbetet. Vilka problem hon än 
hade, så är det tydligt att de inte hade status av legitima skäl till varför 
hon inte skulle kunna sköta hushållet. Att mannen skulle ta över något 
av hennes arbete verkar varit otänkbart. Han gjorde ju faktiskt det som 
var mannens uppgift, nämligen förvärvsarbetade för en säker, om än 
knapp, försörjning. Därför hade han lämnat sitt konstnärsskap som 
yrke och upprätthöll det som fritidssyssla och vem skulle våga kräva att 
han dessutom skulle göra hustruns del av familjens arbete? Även om 
resultatet av hans försörjningsarbete inte var tillfredsställande, var ju i 
alla fall ansträngningen tydlig. Med den komplementära genusord-
ningen, som Rolands mor gick in i helt och fullt när hon slutade sitt 
förvärvsarbete för att vara hemmafru, fanns inte mycket utrymme för 
ändrad arbetsdelning. Den hon kunde förhandla med - eller befalla över 
- var barnet. Sonen fick alltså göra en del, men själv måste hon natur
ligtvis ha skött en hel del hushållsarbete, även om mycket lämnades 
ogjort. Hemmet förföll, äktenskapet var olyckligt och ingendera av 
föräldrarna var lyckosamma i sina komplementära roller som försörj are 
respektive husmor. Roland var "ute" så mycket som möjligt. Han be
skriver sig som ett självständigt barn, men också ansvarstagande. Mo
derns svårigheter, som blev hans socialisationsbetingelser, rymde alltså 
en god pedagogisk potential. 
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Håkans mor hade ett annat utgångsläge. Hennes förvärvsarbete och 
hennes och mannens faktiska jämställdhet på arbetsmarknaden borde ha 
gjort det lättare för henne att förhandla med mannen om arbetsdelningen 
hemma. Ändå var tydligen en uppgörelse i godo omöjlig. Det blev pap
pan som "åkte dit" på en stor del av hemarbetets traditionellt kvinnliga 
uppgifter. Uppenbarligen var det inget han självklart tog hand om, även 
om han efterhand utvecklade en god kompetens. Liksom Roland be
skriver också Håkan sina föräldrars äktenskap som olyckligt och kon
fliktfyllt. Men i den här familjen var det alltså ändå mannen som lärde 
sig hushåll, medan barnen - eller i varje fall inte Håkan - inte nämnvärt 
tycks ha deltagit.18 

Den strikta tudelningen mellan förvärvs- och hemarbete för respek
tive kön var naturligtvis särskilt problematisk när den ena av de två 
delarna som skulle komplettera varann helt saknades. Två av de inter
vjuade papporna var med om att föräldrarna skildes när de själva var i 
tidiga tonåren och de berättar om hur handfallna deras respektive fäder 
var inför att själva ha ansvar för ett hushåll. Hos den ene hopade sig 
disken och blev en inkomstkälla för sonen som kunde tjäna "några kro
nor" på att ta hand om den och städningen. Den andres far tog arbete på 
annan ort och lämnade sonen, som bodde hos honom, ensam under 
veckorna med viss anställd hushållshjälp. Det finns också två berättel
ser om mödrar som ställdes inför tvånget att försörja sig och barnen när 
deras män dog. Den ena fick börja med att utbilda sig, den andra kunde 
fortsätta driva den firma hon tidigare varit medhjälpande i "fast hon var 

18 Berättelsen om Håkans föräldrar kan också ses som en fråga om makt och domi
nans. Detta försökte Jonsson & Kälvesten studera. (Däremot undersökte de inte 
den faktiska arbetsdelning en mellan makarna.) I Stockholmsgruppens familjer 
ansåg båda makarna i 47 procent av fallen att de hade lika stor bestämmanderätt, i 
24 procent att mannen bestämde mest, i 17 procent att k vinnan gjorde det och i 
12 procent var man oenig om vem som bestämde. I familjer där både man nen och 
kvinnan förvärvsarbetade var det vanligare med lika-dominans, och också i famil
jer med hög utbildning och medelklasstatus. De familjer där dominansmönst ret 
var oklart och de där fadern menade att han självklart hade bestämmanderätten var 
de mest "konfliktbenägna". De intervjuade pojkarna till skrev fäderna större domi
nans än vad föräldrarna gjorde; 43 procent menade att fadern bestämde mest och 39 
procent att båda bestämde lika mycket. Detta tolkades inte som att sönerna identi
fierade sig med fadern (samma mönster fanns också i en annan undersökning med 
flickor), utan att barnen "h ar tagit upp jämlikhetsidén betydligt mer bokstavligt 
och därför s er en skillnad i maktfördelningen som inte makarna själva märker 
(eller vill erkänna)." En sådan to lkning gör också Holmberg i e n analys av nutida 
unga par. Hon menar att dominansmönstret är väl dolt för båda dem so m upprätt
håller det. Kälvesten & Jonsson, 1964, s. 309-315; Kälvesten & Meldahl, 1972, 
s. 76, 101-117; citatet s. 111. Holmberg, 1995, s. 197-199. - Man kan spekulera 
i om inte Håkans barndomsfamilj var just ett exempel på en familj där makarna 
hade olika uppfattningar om vem som borde dominera. 
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ingen affärskvinna i sig, men hon - hon var tvungen." För barnen be
tydde frånvaron av en förälder att de måste göra mera och andra saker 
hemma än de tidigare gjort. "Jag tror jag var 14 år innan jag började 
bädda sängen. Det var nog när pappa dog som det blev så att man 
hjälptes åt..." 

Läxorna som lärdes 

Vad kan man då tänka sig att 1940- och 50-tals-barnen lärde sig av hur 
förvärvsarbetet och hushållet (i vid mening) organiserades i deras barn
domsfamiljer? Bara några enstaka tillskriver visserligen föräldrarna 
några bestämda pedagogiska ambitioner med just detta,19 men vilka 
läxor man lär sig har som bekant mer med erfarenheter och inlärnings
tillfällen än med pedagogiska avsikter att göra. 

Vad alla otvivelaktigt lärde sig var det kulturella mönstret att män har 
mer med försörjningsarbete och samhällsmedborgerliga uppgifter att 
göra än kvinnor och att kvinnor har mer med hushållets inre verksamhet 
att göra än män. Flera av de kvinnor, som varit hemma på heltid med 
sina barn under flera år, har direkt hänvisat till den egna modern som 
föredöme. "Mamma, hon var hemma tills jag var tio år och det skulle 
jag också vara då." På liknande sätt har någon av mödrarnas sociala 
engagemang för de mindre lyckligt lottade förts vidare till dottern. 
Dessutom är det sannolikt att många anammade en viss inställning till 
arbete och arbetsformer. En pappa som är uppväxt på en bondgård sä
ger till exempel att han lärde sig att arbeta efte r en slags trial-and-error-
metod. På en gård måste man själv kunna klara av det mesta, även så
dant som man inte har lärt sig i förväg, men som man efterhand lär sig 
genom försök och misstag. Men det var inte särskilt vanligt att man 
direkt lärde sig att verkligen utföra hushållssysslor, liksom det inte hel
ler var vanligt att man lärde sig ett yrkeskunnande. Undantagen, de som 
lärde sig att ta hand om vissa moment i hushållet, gjorde det i allmänhet 
därför att föräldrarna fallerade, och hur lite önskvärda sådana situatio
ner än är, så bör man ändå se de pedagogiska möjligheter de faktiskt 
rymmer.20 De här situationerna medförde också att genusmönstret luck
rades upp, åtminstone i praxis, för de berörda barnen. Pojkar kunde få 
lära sig att sköta hushåll och flickor att såga ved och sköta annat utear
bete. Varken föräldrarna eller barnen hade emellertid k ontroll över vil

19 Det sägs enbart om en egenföretagare som (förgäves) hoppades att någon av sö
nerna skulle ta över och en mor som tyckte att dottern, me n inte sönerna, skulle 
skolas in i h ushållsarbete. 

20 Att de medför risker är bara alltför välbekant. 
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ken överföring eller vilken inlärning som faktiskt ägde rum, och som 
pedagogisk situation kan den alltså karaktäriseras som vag.21 

De föräldrar som inte hade några krav på att barnen skulle göra något 
i hushållet, hade emellertid, enligt informanterna, inte sällan bestämda 
pedagogiska ambitioner med detta. Det barnen skulle ägna sig åt var 
skolarbetet och sina läxor och då var det inte så viktigt med andra 
sysslor. "Mamma gjorde väldigt mycket för oss, för att vi skulle ha tid 
för skolarbetet. [...] Det pushades för att man skulle göra bra ifrån sig i 
skolan..." 

Hur blev då arbetsdelningen när 1940- och 50-tals-barnen bildade 
sina egna familjer? Arbetsdelningens rational är att ett visst arbete utförs 
bäst av den som genom anlag eller utbildning har de bästa kvalifikatio
nerna för just det arbetet. Betraktar man arbetet, som utförs av och för 
en familj som vilket arbete som helst, kan man naturligtvis säga att de 
olika uppgifterna bör utföras av dem som har de bästa kvalifikationerna 
bland dem som är tillgängliga. Oftast är det då mannen, som är bäst 
kvalificerad för förvärvsarbete mot lön, eftersom arbeten som utförs av 
män som regel ersätts betydligt rikligare än arbeten som utförs av kvin
nor.22 Kvinnan anses i allmänhet bäst kvalificerad för arbete med hem 
och barn. Hon har först via identifikation med modern och närheten till 
henne och senare genom docklek och relationslekar socialiserats på ett 
sätt som gör henne lämpad att ta hand om små barn och andra männi
skor.23 I förbifarten har hon också tillägnat sig ett och annat kunnande 
som hör hemma i hushållet: lärt sig städa, kanske laga mat, tvätta och 
diska.24 Eller också har hennes mor verkligen låtit henne göra en del av 
hushållsarbetet, medan hon inte haft samma fordringar på sönerna. 

21 Eller, enligt Bernsteins terminologi, kännetecknad av svag inramning (syftar på 
kontroll) liksom av svag klassifikation (syftar på innehåll, i det här f allet arbets
uppgifter), eftersom isärhållandet av både genus och generationer var svagt i fråga 
om vad som skulle göras och läras. Bernstein, 1990. 

22 Se t.ex. SCBs folder På tal om kvinnor och män, som utkommer med viss regel
bundenhet. Kvinnors löner ligger generellt ungefär 10-20 procent lägre än mäns 
om utbildningsnivån är lika. Dessutom är de "stora" kvinnoyrkena sämre avlönade 
än de "stora" mansyrkena. 

23 Man kan med S0rensen, 1982, uttrycka detta s om att kvinnor tränar omsorg och 
utvecklar en rationalitet som bygger på ansvar. 

24 I en undersökning av unga, "jämställda" och barnlösa par i början av 90-t alet visar 
Holmberg hur både männen och kvinnorna föreställer sig att deras olika kunskaper 
och förmågor i hushållet beror på deras respektive uppväxt, trots att ingen av dem 
i allm änhet verkligen deltagit i sådant arbete i sina barndomshem. Att kvinnor an
da kan sådant arbete antar man beror på att "hon är fostrad till flicka rent allmänt" 
eller "lekte flicklekar som liten." Holmberg, 1995, s. 107. - Se Bjerrum-Nielsen 
& Rudberg, 1991, för en grundlig genomgång av de skilda socialisationsmönstren 
för flickor resp. pojkar. 
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Nu är det av intervjuerna att döma ganska få bland föräldrarna som 
har deltagit särskilt mycket i hushållsarbetet i sina hem. Många, både 
män och kvinnor, säger ju tvärtom att de knappast gjorde något alls. Så 
finns det några, också både män och kvinnor, som säger att de gjorde 
ganska mycket, därför att mamman var sjuk eller handikappad eller av 
något annat skäl. Men om barnen deltog i hushållsarbetet, och när det 
fanns både söner och döttrar i familjen, var det så att flickorna oftare 
deltog i de kvinnliga inomhussysslorna och pojkarna i de manliga ut-
omhussysslorna. 

Man kan alltså anta, att när flicka mötte pojke i den generation som 
föräldrarna i urvalet tillhör, var det inte alltför ovanligt att ingen av dem 
hade någon större kvalifikation för hushållsarbetet. Så var det också i 
flera familjer. Några av kvinnorna berättar - roat och med självironi -
om misstagen de gjorde i matlagningen, om telefonsamtalen hem till 
mor för att fråga om det ena momentet efter det andra i matlagningen 
eller hur mor kom och städade, hämtade smutstvätt och några dagar 
senare lämnade den rena tvätten struken och inhängd i garderoben. Men 
i en hel del av familjerna fanns det en avgjord "kvalifikation" som flick
orna kunde ha, nämligen husmodersutbildning. Det är åtta stycken av 
mammorna som har någon slags hushållsutbildning, vanligen ettårig 
"hemteknisk". Bara en av papporna har nämnt en motsvarande kurs -
"skolkök" - under en termin efter avslutad folkskola. 

Flera av mammorna har dessutom arbetat i familj, oftast som barn
flickor, i ett eller flera år direkt efter folk- eller grundskolan. Dessa är 
delvis desamma som har hushållsutbildning men sammanlagt är det tolv 
av mammorna i urvalet - en dryg tredjedel - som på ett mera formellt 
sätt skaffat erfarenheter och kvalifikationer av hur man sköter ett hus
håll. Bland männen är det få som nämnt något liknande. Det är han som 
gick skolkökskursen efter folkskolan samt en som fått kockutbildning 
under militärtjänsten och en som varit lärling i livsmedelsbranschen ett 
par år. 

Hanne Haavind säger i Liten og stor att den allmänna, kulturellt 
präglade regeln föreskriver att allt arbete hemma som har med barnen att 
göra är kvinnans, såvida hon inte förhandlar bort något.25 För för
äldrarna till d en föräldrageneration jag har intervjuat var det en i det 
närmaste odiskutabel regel och den var inte begränsad till att gälla arbete 
med barnen utan inkluderade åtminstone allt hushållets inomhusarbete. 
Familjens arbetsdelning gav ett underlag för tradering av genusmönst-
ret, som dessutom förstärktes genom arbetsmarknaden, där just hus
hållsarbete var ett av de arbeten unga flickor utan annan utbildning än 
folk- eller grundskola kunde få och av intervjuerna att döma var det 

25 Haavind, 1987, s. 99. 

- 64 -



Kap. 4 Föräldraskap och arbetsdelning 

oftast därför man hade de jobben.26 Ett annat underlag fanns i det of
fentliga skolväsendet, som erbjöd husmodersutbildning genom kurser
na i "hemteknik". 

Kan man vända på resonemanget? Kan man säga att försörjnings
bördan, nota bene i termer av inkomster, är mannens, såvida han inte 
förhandlar bort delar av den? Nej, eftersom skattelagstiftningen numera 
stadgar att varje vuxen är en självständig försörjningsenhet, oavsett 
familjeförhållanden, kan man inte det. Den komplementära arbetsdel
ningen i familjen borde alltså fallit samman i och med skattereformen 
1971.27 Under 1960-talet hade också arbetsmarknaden alltmer rekryte
rat kvinnor (och invandrare) för att täcka ett raskt ökande behov av ar
betskraft och utbildningsväsendet inriktades mot att både flickor och 
pojkar skulle utbildas till arbetstagare och samhällsmedborgare. Oavsett 
kön skulle alla också få undervisning i husliga göromål. Den samhälle
liga ordning som rådde när familjerna i undersökningen konstituerades 
borde alltså ha gynnat en symmetrisk ordning snarare än en komple
mentär. Termen "symmetrisk" syftar på att makarna har likartade posi
tioner eller funktioner i familjen: båda bidrar med förvärvsinkomster 
och båda bidrar med hemarbete. Detta utgör en kontrast till de komp
lementära positioner eller funktioner makarna har i den "traditionella" 
familjen, där mannen står för förvärvsinkomster och hustrun för hem
arbete. Att sedan symmetrin är nog så ofullkomlig när den skärskådas 
är en annan sak.28 

Av familjerna, som ingår i undersökningen, är det bara någon enda 
som har ett barn fött före 1971.29 Det betyder alltså att när föräldraparet 
har stått inför den förändring som ett barn betyder för arbetsmängden i 
familjen (både externt och internt) så har det samhälleliga (statliga) im-
perativet, förmedlat genom skattelagstiftningens konstruktion, varit att 
båda föräldrarna ska förvärvsarbeta utom hemmet. Hur de skulle lösa 

26 Vissa utbildningar hade barnpraktik som förkunskapskrav eller meriteringsgrund, 
och det var ett annat skäl. Det var emellertid enbart en av mina informanter som 
arbetade i familj av den anledningen. 

27 Reformen innebar att man upphörde att betrakta familjen som försörjningsenhet 
och i stäl let betraktade varje vuxen som försörjningspliktig för sig själv och sina 
barn. Båda föräldrarna är försörjningspliktiga för barnen. 

28 Young & Willmott, 1973. -1 222 ... talar man om kamratfamiljen, vilket i prak
tiken blir delvis samma sak, även om man såg mindre till faktisk arbets
uppdelning än till psykologiska dominansförhållanden. Jonsson & Kälvesten, 
1964. - Björnberg & Bäck-Wiklund, som tar u pp Youngs & Willmotts termi
nologi, påpekar att utvecklingen sedan 60-talet inte fortsatt mot den symmetri 
Young & Willmott då tyckte sig se och att det bl.a. beror på att arbetsmarknaden 
är könssegregerad, eller asymmetrisk. Björnberg & Bäck-Wiklund, 1990, s. 82. 

29 Detta gäller de familjebildningar som var de aktuella när jag intervjuade familjer
na. En del av föräldrarna som ingår har barn födda tidigare men i en annan familj. 
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hemarbetet har inte på samma sätt angetts genom dekret, men det bud
skap staten skickat genom regelverket för föräldraledighet i samband 
med barnsbörd är, att det åtminstone är önskvärt att båda föräldrarna tar 
del av barnavården.30 

Det mönster för fördelning av arbetet i de familjer, som ingår i un
dersökningen, följer emellertid i flertalet fall och i stora drag den tradi
tionella genusordningen, även om det faktum att kvinnorna förvärvsar
betar mera än tidigare också har för med sig betydelsefulla förändring
ar. Mannens arbete utförs utanför familjen och mot ekonomisk ersätt
ning i större utsträckning än kvinnans, och kvinnans arbete utförs mera 
än mannens inom familjen och utan ekonomisk ersättning.31 Naturligt
vis minskar mannens procentuella andel av familjens inkomster när 
hustrun arbetar, men han arbetar inte mindre för det. Kvinnans arbete 
tycks i de flesta fall ha bidragit till att familjen kunnat höja sin ekono
miska standard och har inte fungerat som ett sätt att säkra en viss stan
dard även om mannen skulle arbeta mindre. Männens arbeten tillåts 
kräva större anpassning av familjen än kvinnornas, vilket t.ex. visas av 
att mannens karriär eller arbetsmöjligheter betyder mer än kvinnans för 
valet av bostadsort.32 

Föräldraskap och asymmetrisk symmetri 

Berättelserna om familjemas historia visar att de flesta har börjat som 
tvåförsörjarfamiljer och förhållandet mellan makarna kan då beskrivas 
som symmetriskt och med en relativt svag klassifikation (eller åtskill-

30 Som en logisk konsekvens av förändringen 1 971 i skattelagstiftningen har regel
verket omkring föräldrars rätt till betald ledi ghet för vård av barn efterha nd gjor ts 
mer könsneutralt. Bägge föräldrarna har så småningom fått samma rättigheter. 
Genom utbildningsväsendet har staten redan tidigare skickat budskapet att oavsett 
kön ska man kunna elementa i hushåll och barnavård, men under de här föräldrar
nas skoltid var detta inte konsekvent genomfört. Obligatorisk undervisning för 
båda könen i barnavård blev det i och med grundskolan. 

31 Detta är också det allmänna mönstret i svenska barnfamiljer. I genomsnitt arbetar 
kvinnor drygt 33 tim/v i hushållet, män drygt 20 tim/v. Kvinnor förvärvsarbetar 
drygt 27 tim/v och män 41 tim/v. Den sammanlagda arbetstiden blir 60 tim och 
40 min för kvinnor och 61 tim/v för män (gäller åldrarna 20-64 år). Familjer med 
barn i skolåldern avviker inte mycket från detta. SCB, 1992b, s. 26-27. 

32 Två familjer som flyttat till Katrineholm relativt nyligen hade båda gjort det för 
mannens arbetes s kull. Kvinnornas arbetsmöjligheter försämrades. Den ena blev 
arbetslös men fick efterhand ett vikariat som hon trivdes med, den andra fick tjänst 
men förlorade sina karriärsteg och hamnade i en position som nyanställd trots 
många tjänsteår. För båda var det ändå en självklarhet att flyttningen skulle göras 
och att den var "bra". För barnen betydde flyttningarna skolbyten och, åtminstone 
tillfälligt, en del kännbara sociala förluster. 
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nad) mellan det manliga och det kvinnliga. De flesta har bott tillsam
mans innan barnen föddes och båda arbetade eller studerade då. Det 
vanligaste verkar ha varit att man hjälptes åt med det då förhållandevis 
begränsade hushållsarbetet. I flera fall var båda ungefär lika okunniga 
och i några fall kunde han men inte hon laga mat. Men det fanns också 
de som började med en strikt och traditionell arbetsdelning. 

När sedan första barnet kom var det i samtliga fall kvinnan som 
stannade hemma under huvuddelen av den tid föräldraersättningen 
medgav och i de flesta fallen också under hela den tid man själv ansåg 
lämplig. Hur lång tid det var varierar mellan familjerna. Mannen var, 
med några undantag, förvärvsarbetande på (minst) heltid. När kvinnan 
sedan efter en längre eller kortare tid återgick till förvärvsarbete gjorde 
hon det oftast på deltid, och nästan alltid på ett sätt som underordnades 
det faktum att hon skulle fortsätta att ha huvudansvar för barn och hem, 
men oftast betydde det ändå att mannen tog över en del av arbetet hem
ma. I flera av familjerna arrangerade man för längre eller kortare tid så 
att hustrun och mannen arbetade respektive var hemma i skift, för att 
barnen inte skulle behöva lämnas till barnomsorg utanför familjen eller 
för att man inte fick någon. 

Barnomsorgen, både praktiskt och beslutsmässigt, har i de allra 
flesta familjerna framstått som framför allt kvinnans område. Några har 
uppfattat att de är på väg att försäga sig när de talar om den på det sättet, 
som en av mammorna när hon förargar sig över att de kommunala reg
lerna inte medgav en viss lösning på barnomsorgen: "när barnen trivs 
på ett ställe och får fin service så mam-... föräldrarna trivs bra, då tyck
er jag..." Men det framgår, trots denna vaksamhet hos åtminstone en 
del av intervjupersonerna, ändå mycket tydligt att både mammorna och 
papporna betraktar detta som mammans domän. Det är hennes arbetsti
der som relateras till omsorgsbehovet, det är hon som arbetar deltid, om 
det går, för att minimera behovet av barnomsorg, det är hon som vet 
bäst vilken omsorgsform som passar och oftast är det hon som kan -
eller vill - stanna hemma när barnet är sjukt, även om det ibland retar 
hennes arbetskamrater. 

Dom ringde ju efter mig och så fick jag ju åka efter honom och gå hem. Det var ju 
inget mer med det. Har man småbarn så har man småbarn, det får dom också accepte
ra. 
Men hur såg dom på det på jobbet, var det problem? 
Ja det var det. Det var ju problem då - att 'måste du hem? Måste du åka hem? Kan 
inte din man gå då?' Och då tyckte jag att det var bättre att jag åkte h em, så min man 
kunde få arbeta i stället. 
Varför tyckte du det? 
Jo, jag har haft den principen. Jag tyckte det, att så skulle det vara att jag gick hem 
och var hos pojken om det behövdes. Och det var väl kanske lättare f ör mig att 
komma loss också. Min man var ju mekaniker [i verkstad; själv arbetade hon i indu
stri], Och då kanske det var lättare för mig att komma ifrån. O ch det är ju bra, det 
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kan ju vara fördelar och en mor ska ju - mor är ju m or! Och jag kanske... jag är väl 
kanske lite... gammalmodig på det viset. [...] 
Men det var väl så på den tiden att om din man hade velat ta ut det här - ledighet för 
sjukt barn - så hade han fått? 
Jaa, det hade han ju fått, alltså. Men vi resonerade så att jag kunde ju lika gärna vara 
hemma. 
Det var mer som att ni tyckte det? 
Ja, vi tyckte att det passade oss. Nej, han... Han har ju inte samma... kanske samma 
tålamod som jag. Och det är ju många människor som inte har det. 

En mor är en mor, och hon har särskilda kvalifikationer som mannen 
inte har; så menar den här mamman.33 Men vad hon också hade var ett 
yrkesarbete som ledde till skador och ohälsa och inte gav någon sär
skild arbetsglädje. Ska man förvåna sig över att hon föredrar den "tradi 
tionella" kvinnorollen, där moderskapet blir oändligt viktigare än yr
ket?34 (Hur familjerna har gjort och resonerat i fråga om barnomsorg 
behandlas vidare i kapitel 5.) 

Barnen har en paradoxal inverkan på arbetsfördelningen mellan för
äldrarna. För det första åstadkommer de en totalt mycket s törre arbets
mängd, genom att öka kravet på både förvärvsinkomster och hushålls
arbete och ofta också på bostadsstandard. För det andra åstadkommer 
de i nu-familjerna en ny arbetsuppgift för föräldrarna, nämligen den 
service och det mer eller mindre påtagliga stöd som fordras för att bar
nens fritidsaktiviteter ska fungera. Det paradoxala ligger i att barnen 
både förstärker det traditionella genusmönstret, genom att mamman 
primärt tar hand om dem medan pappan primärt förvärvsarbetar, och att 
de samtidigt bidrar till att undermin era det genom att båda föräldrarna 
faktiskt behövs i bägge funktionerna.35 Man kan alltså säga, att barnen 
inledningsvis förstärker klassifikationen mellan manligt och kvinnligt 
arbete, men så småningom försvagar den igen. 

33 Och inte bara ho n, antagligen. Enligt FAST-projektet (som handlar om familjer 
av ungefär samma "årgångar" som de i min undersökning) var mamman familjens 
"barnuppfostringsexpert" genom att hon läste på och intresserade sig för sådana 
frågor. Sandqvist, 1993, s. 401. 

34 Jfr Friberg, 1990, s. 221 & 240. Bland de förvärvsarbetande kvinnor hon un
dersökte fann hon att framför allt kvinnor i arbetaryrken omfattade en "husmors
ideologi" som präglade deras l iv utanför arbetet. Motsvarande ideologi tycks inte 
ha funnits bland kvinnor i mellanskikten. De karaktäriseras visserligen också som 
familjeorienterade, men med starkare insla g av individuering och med mera an
språkslösa husmorsambitioner. 

35 Jfr Friberg, 1990, s. 290. Hon finner dels att den av de traditionellt kvinnliga 
arbetsuppgifterna som män tar sig an främst rör barnen, del s att arbetsdelningen 
mellan makarna skärps i och med att barnen k ommer, eftersom tiden blir knapp 
och arbetsdelningen måste vara så rationell som möjligt. 
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Men det är otvivelaktigt så, att med barnen blev huvuddelen av hus
hållet i allmänhet kvinnans angelägenhet36 och det kritiska är sedan för
handlingen när hon börjar arbeta igen. Det finns utsagor från en del av 
papporna i urvalet som vittnar om att det inte varit en alldeles enkel om
ställning, när hustruns hushållstid skurits ner. "Jag gör så lite som 
möjligt," förklarar t.ex. en av papporna arbetsdelningen hemma mellan 
honom och hustrun, som varit hemarbetande i många år. Men hans 
insats har behövts i olika perioder, bl.a. i samband med att ett av barnen 
var svårt sjuk under en lång period, och nu behövs den därför att hust
run förvärvsarbetar. Även om han inte på något sätt tycker att de delar 
lika försöker han ändå någorlunda, samtidigt som han också framhåller 
sina egna uppgifter: 

Nu delar vi väl på det. Är jag hemma så städar jag, är hon hemma så städar hon [...] 
vi har int e något speciellt uppdelat... 
Men ser du också då när det behöver städas? 
Jaha, det är fredagar det. [...] Jaa, annars så ser man väl. Ligger grejerna på golvet så 
får man plocka upp dom. Men ska man vara riktigt ärlig så är väl hon den som 
sköter det mesta. Tvätt och så där, det är nånting som ... Men då måste jag nog ta till 
och skylla på att jag tvättar bilen och så där. 
Trädgården, vem sköter den? Det är en stor trädgård det här... 
Ja, den försöker vi väl att hjälpas åt med. Sen är det alltid nånting på gång med 
gamla hus. Jag håller alltid på med något. Och det... då kan man ju klara sig undan 
lite då av hushållsjobbet om man skyller på det. [...] 
Men är det en uppdelning som fungerar bra så att säga, eller är det en som det blir 
gräl och bråk omkring? 
Näe, det blir det inte. I såna fall så håller hon tyst om det. Hon klagar inte i vaije 
fall. 

Monica lämnar en fyllig men koncentrerad beskrivning av en nutida 
kvinnas olika uppgifter, men också av en nutida mans. Hennes man har 
alltid arbetat heltid,37 men när barnen var mindre arbetade hon själv 
halvtid. Då var det naturligt att hon gjorde det mesta av hemarbetet. 

Han har alltid gjort allting utvändigt. Så vi har väl varit l ite inkonsekventa, för att 
han tvättar bilarna, städar garaget, klipper g räset, skottar snö. Allt sånt som har med 
ute att göra - gräver land, planterar... sätter potatis och... tar upp lök och - ja - gör 
sånt här som är utomkring. Men sen, när jag började jobba heltid, då började vi på 
att dela på in ne [-arbetet]. Det måste jag säga - det säger dom åt mig på jobbet - att 
dom tycker att han verkar så himla duktig hemma för ibland när jag kommer hem på 
torsdagar - om jag kommer hem fem och han har kommit hem fyra, då har han hun

36 Om det nu inte redan var det, vilket man, med stöd i Holmberg, 1995, kan miss
tänka. 

37 Eller minst det. Hans arbete inkluderar resor och viss övertid, men han har också 
möjlighet att i viss mån komprimera arbetstiden till förmån fö r längre samman
hängande fritid. 
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nit städa överallt. Alltså - städa - det beror på vad man menar, men nu är inte vi så 
där så vi håller på och river upp, utan vi dammsuger varje torsdag o ch tvättar golven 
och städar toaletterna och sen dammar vi lite ibland. Sen får det vara bra. Sen går väl 
jag mer och pysslar - vattnar blommor och det här. S en stryker han väldigt mycket, 
och jag tvättar allting. Och bakar gör ju jag, det gör jag mer som en hobby, det är 
inget tvång. Så vi delar väl... Jag tycker vi delar bra. Och likadant det här med skjut
sar [för barnens fritidsaktiviteter], vi delar - är det in te den ena så är det den andra. 
Sen går vi ut med hunden gemensamt, det försöker vi göra på kvällarna, för det är 
ganska skönt faktiskt. Om inte den andra gör något eget då, e ller speciellt. [...] Han 
lagar ju mat ganska många kvällar i och med att han kommer hem fyra. [ ...] Kött
bullar till exempel, det gör han alltid, för det äter inte ungarna om inte han gör dom! 
[Skrattar.] Sen lagar nog jag mat egentligen lördag-söndag.38 

Det förhandlingsresultat som Monica har uppnått betraktas som osed
vanligt lyckat av hennes arbetskamrater, säger hon, men också hennes 
man är enligt egen utsaga fullt tillfreds med det. Han gör helt andra 
saker hemma än vad hans far gjorde. Lite grann hjälpte han till i hus
hållet i sitt barndomshem, men han tycker inte att han lärde sig hushåll i 
och med det. Det blev inte förrän han och Monica flyttade ihop och 
skulle sköta det gemensamma hushållet. Då hade han faktiskt en kvali
fikation som hon saknade, nämligen hushållsutbildning. Han hade gått 
en terminslång "skolkökskurs" som påbyggnad efter folkskolan.39 Han 
är också en av dessa som hemifrån har lärt sig att man kan det man 
måste och att man lär sig det efter hand. "Jag har alltid haft den inställ
ningen att det jag inte har kunnat, det har jag lärt mig," säger han (inte 
apropå hushåll men yrke). Han har för övrigt också demonstrerat den 
särskilda kvalifikation, som ibland fäder men mera sällan mödrar har, 
nämligen byggkunnande. Flera av fäderna hade bokstavligen byggt 
husen familjerna bodde i. Tre byggde s.k. monteringsfärdiga hus med 
hjälp av släktingar och vänner och två gjorde genomgripande renove
ringar av äldre hus.40 

38 En arbetsuppgift för både Monica och hennes man, som inte nämns i den här 
passusen, är läxläsning med ett av barnen s om i den här fa miljen tar förhåll ande
vis mycket tid i anspråk. 

39 Men jag bör påpeka, att ingendera av dem gör den kopplingen i intervjuerna. Han 
talar om skolköket när han redogör för sin utbildning. 

40 Jfr Rosengren, 1991, s. 104-105.1 det västgötska samhälle hon undersökte var det 
förhållandevis vanligt att männen byggde familjens hus, och att arbetsbyten med 
framför allt släktingar var en regel för detta. - Sannolikt är de t ungefär på liknan
de sätt med de sommarstugor en del av familjerna hade, men det har jag inga upp
gifter om. Jfr dock Jarlöv, 1982. Det främsta skäl et till varför man har fritidshus 
var, enligt hennes undersökning, att mannen skulle ha något att göra. Genom att 
ägna sig åt just fritidshus kunde flera intressen eller behov tillgodoses: av skapan
de verksamhet, frihet och av att göra något familjeorienterat men ändå manligt. 
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Ett annorlunda utfall av förhandlingen redovisas i Gunillas berät
telse. Hon arbetade tills första barnet kom men då var det självklart för 
henne att vara hemma. Det hade hennes egen mor varit. Hur trevligt det 
var att komma hem till nybakta bullar "är sånt man minns" och för Gu
nilla var det länge ett ideal. Men efter att ha varit hemmafru i 13 år 
tyckte hon att det fick räcka: 

[...] sen kände jag så där att - 'åh, jag måste nog göra nåt nu!1 Jag åkte ner till arbets
förmedlingen och dagen därpå började jag. Ja det var alltså - uuuu - så här [knäpper 
med fingrarna.]! För det fanns, det finns ju nånting som heter beredskapsarbete. Och 
då fick jag ett sånt på tre månader på [...]. Dom undrade om jag ville prova. Sen blev 
jag kvar. Jag fick till och med fast då. Fast tjänst utan utb ildning. Det är inte dåligt! 
Men det får dom ju inte göra nu. Nu måste man ju ha utbildning. 

Gunillas impulsiva beslut hade uppenbarligen inte fattats i samförstånd 
med hennes man, som var van vid en betydande service. Under sina 
hemmaår hade hon skött "allt" i det stora hushållet som förutom man
nen omfattade flera barn, villa och sommarstuga. 

Han hade den inställningen, alltså. Att det var mitt jobb. Det var jag som skulle 
sköta om barnen och hemmet då. Och vi hade ju hus i Katrineholm och som
marstuga... Och det skulle vara mat och tvätt och grejer på bägge håll och... det var 
ju jag som skulle sköta allting. [...] 
Det var inget konstigt för honom. Jag tror inte att han gjorde d et av nån elakhet eller 
nåt sånt. Det bara var så. Det tror jag. Och du vet, det var trädg årdsarbete hemma här 
i huset. Det var trädgårdsarbete där nere och det skulle vara handlat och klart när han 
kom hem då så att vi kunde åka dit så fort som möjligt. Vi åkte ju alltid på fredags
kvällen. Då ringde han från jobbet klockan fem och så sa han: 'Nu går ni ut så att ni 
är klara när ja g kommer.' Och jag ut med alla ungar och all packning och så in i 
bilen och iväg. 

Till en början försökte hon helt enkelt sköta både förvärvsarbetet och 
hemarbetet, men resultatet var inte helt lyckat: 

Det vart ju kaos. För jag hade ändå den där pressen på mig att ja g ville försöka göra 
som jag hade gjort förut med bakning och - ja, du vet allt det här. Och det fanns det 
varken tid eller ork till . Så vi gick faktiskt till en familjerådgivningsbyrå, hos en tjej 
som var jättebra. Hon sa att 'du får ju lägga av för det går ju inte. Det finns ingen 
människa som kan hålla på så där.' Hon försökte att få honom också att inse att han 
var tvungen att försöka och ändra sig och hjälpa till lite hemma. Det gick inte. 

När Gunilla adderade förvärvsarbete till sin arbetsbörda och inte lyck
ades subtrahera något av hemarbetet, varken genom inskränkta ford
ringar eller genom att mannen adderade något hemarbete till sitt för
värvsarbete, blev familjelivet ohållbart för henne. "Till slut blir det ju 
det att man tappar känslorna för någon som man bara går och retar sig 
på." Hon separerade från mannen. Det blev, som hon säger, i alla fall 
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en mindre att passa upp. Hon flyttade till lägenhet med barnen och 
gjorde sig av med sin del i sommarstugan. Hushållsbördan reducerades 
alltså.41 Att det var så svårt för honom att anpassa sig till den föränd
ring hon införde förklarar hon dels med att han var ganska mycket äld
re, dels med att han var van vid från sitt barndomshem att pappor skulle 
"jobba" och mammor "vara hemma." Själv var hon också van vid den 
ordningen, både genom föräldrarnas arbetsdelning och genom den 
skillnad som gjordes på henne och hennes bröder: 

Jag fick alltid hjälpa [mamma] att p iska mattor... och greja inne och så där. Och 
visst var man väl ilsken många gånger men... Man vågade ju inte säga ifrån. Fast 
jag kommer inte ihåg att grabbarna gjorde det. Näe, det gör jag inte utan det var nog 
jag. Jag skulle lära mig förstås.42 

Vilket hon alltså gjorde, men för både henne och mannen blev den in
lärda genusordningen så småningom ett stort problem som de inte lyck
ades hantera inom äktenskapets ram. Hon ser hans oförmåga eller ovilja 
till e n förändring som skilsmässoorsak, men hon berättar också, när 
hon talar om en sjukdomsperiod, att han skötte hemmet och barnen när 
hon själv inte kunde. Det finns ytterligare några sådana berättelser om 
hur skador eller sjukdom rubbar arbetsdelningen (liksom de gjorde i en 
del av barndomsfamiljerna), men det typiska tycks vara att allt återgår 
till det "normala" om och när tillståndet förbättras. 

Att ett oifrågasatt komplementärt mönster från barndomsfamiljen i 
längden förstör en mera symmetriskt tänkt relation visar också en annan 
berättelse. Den handlar om en man som närmast verkar ha utnyttjat 
hemmet som ett hotell. När han flyttade ihop med informanten inklude
rade hennes hushåll flera barn och villa. Själv var han van vid att bo i 
lägenhet, äta hos föräldrarna och låta sin mor sköta tvätt och städning. 
Ganska länge fann sig kvinnan i hans sorglösa leverne som inte bara 
förutsatte total service utan också möjlighet att tillbringa fritiden efter 
eget skön. I hans fall betydde det att gå ut och dansa flera kvällar per 
vecka. Själv arbetade hon vid den tiden ofta kvällar och nätter och det 
barn de fick passades då av de äldre syskonen. Mannen var "snäll" och 
några år fungerade detta utan större problem, men efterhand började 
hon reta sig på hans brist på delaktighet och ansvar. 

41 Självklart reducerades också hennes och barnens ekonomiska standard, vilket 
framkommer i samband med hur både h on och 12-åringen talar om boendet. Gu
nilla beklagar också att hon inte alltid kan ge barnen det hon skulle önska. Det är 
f.ö. faktiskt ovanligt att man i intervjuerna uttrycker något missnöje över famil
jens ekonomiska situation, men de som gör det är, liksom Gunilla, ensamstående 
mödrar. 

42 Hon är en av de två som menar att föräldrarna verkligen hade en fostrande avsikt 
med fordringarna på hjälp i arbetet. 
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Det var ju inte nån som mådde illa [av det].... Annat än jag då, som tyckte att ja g 
var mer som hushållerska, i stället för att man hade ett familjeförhållande. 

Det plågsamma i asymmetrin gällde i det här fallet alltså inte arbetsbör
dan utan känslan av att bli utnyttjad. 

De pappor, som växte upp i familjer med ett annorlunda mönster, 
gör verkligen ganska mycket i hushållet, men det gör å andra sidan en 
hel del av de andra papporna också. Det finns bara en utsaga om ett 
direktsamband mellan uppväxtvillkor och hushållsarbete. Det är en av 
mammorna, som säger om sin numera frånskilde man att han var duktig 
på att laga mat och sköta vad som i övrigt behövde göras i ett hem och 
detta, menar hon, berodde på att hans föräldrar skildes när han var 
ganska liten. En annan tolkning, som jag anser är rimlig, är att det sna
rare var en följd av att han bodde hos sin far efter skilsmässan. 

Håkan, som såg sin far i hushållsarbete därför att modern vägrade, 
gifte sig med en kvinna som kom från en komplementärt organiserad 
familj. Deras egen familj är till det yttre mycket lik hans barndoms
familj. Liksom föräldrarna har Håkan och hans hustru likartade yrken 
och arbetsvillkor. Precis som i hans barndomsfamilj finns alltså en 
formell jämställdhet mellan makarna. Men medan han talar om faderns 
insatser hemma som ett uppseendeväckande tvång, talar han om sin 
egen insats som något fullständigt självklart. Visserligen gör han inte 
lika mycket som hustrun, säger han, men ändå en hel del, och att han 
själv måste göra en viss andel av hushållets gemensamma sysslor är 
inget han ifrågasätter, även om inte alla utförs med glädje. 

[...] maten är ett nödvändigt ont ibland. Särskilt under veckorna när man har jobbigt 
och 'vem sjutton ska fixa maten nu då?' - 'Ja, jag får väl ta det den här gången då.' 

Han lärde sig inte att laga mat av sin far, men nödtorftigt under den tid 
han bodde ensam i ungdomen och som nygift gick han en matlag
ningskurs. Under en period arbetade både han och hustrun halvtid för 
att kunna ha barnomsorg inom familjen, men det som han ser som sitt 
ansvarsområde hemma är det som vanligtvis är männens: ekonomin, 
huset och trädgården, och att för övrigt "hjälpa till, men... Det är ju lite 
grann av det där att hjälpa till!" 

Mera avgörande för männens andel i hushållsarbetet än uppväxtför
hållandena tycks nu-förhållandena vara.43 När kvinnorna förlägger en 
del av sitt arbete utanför hemmet måste männen förlägga en del av sitt 
arbete inom det. I de flesta familjerna torde både en ekonomisk och 
psykologisk kalkyl gjort det rimligt för både männen och kvinnorna att 

43 Detsamma menade Jonsson & Kälvesten angående dominansförhållandet. 
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stödja kvinnornas orientering mot arbetsmarknaden.44 En del av den 
ekonomiska kalkylen var underförstådd inte minst genom skattesyste
met och i den psykologiska beräkningen bör ha ingått sådant som att det 
till slut kan bli så att "man börjar ju prata med väggen", som en mamma 
sade. Några av de intervjuade männen medger beredvilligt att det inte 
var så enkelt för deras del med omställningen, men de påpekar också att 
det är ganska självklart att de måste göra mer i hushållet än vad deras 
fäder gjorde eftersom hustrun förvärvsarbetar. En av dem som bland 
annat gärna lagar mat, säger att den avgörande skillnaden mellan honom 
själv och hans far, som knappast deltog i något hushållsarbete, är att 
han själv har en förvärvsarbetande hustru. Hade hon varit hemma tror 
han inte alls att han skulle gjort lika mycket. Och den heltidsarbetande 
hustrun till en man som uppger sin veckoarbetstid till ca 100 timmar 
kan, apropå att han har börjat använda bomullsskjortor som ska stry
kas, säga: "'Jag tänker inte stå här och stryka dem, jag hinner inte.' -
Han gör det alltså. Det blir riktigt bra." 

Det är också självklart för männen att de måste ägna barnen mer tid 
än vad fäderna gjorde förr. Detta är heller inget som de finner märkvär
digt, utan snarare som en förmån som fäderna förr gick miste om. 
Männen förknippar det med den allmänna tidsandan - en nutida man 
förutsätts vara familjeorienterad och hustruns förvärvsarbete lämnar 
honom dessutom knappast något alternativ. Men det speglar alltså ock
så en förskjutning ^ värderingar: 

Jag har ju andra värderingar [än fadern] kring detta att man måste ge barnen tid... man 
måste ge familjen tid. Jag har ju som sagt sett motsatsen. Utan att det var i lla ment, 
men det var så. 
Nej, precis. Det var en annan sorts pappa. 
Det var en annan s orts pappa, ja. Det var en annan sor ts pappa om man hade rek
torspappa då också. Då hade man rektorskan hemma. Man såg inte mycket utav sin 
pappa. Dom lärde känna barnbarnen, brukar dom säga. Det var andra tider då oc h ett 
annat sätt...45 

Det finns knappast någon av de intervjuade papporna i mitt material 
som är så lite involverade i familjelivet som merparten i deras föräldra

44 SCB redovisar att det ideal både flest män och flest kvinnor säger sig ha om ar
betsfördelning är att båda arbetar deltid o ch delar ansvaret för hem och barn lika . 
Att båda föräldrarna bör arbeta heltid och dela ansvaret hemma lika anser ganska 
få, färre än de som hävdar en helt komplementär ordning. SCB 1994a, tab. 3.5. 

45 Jfr Björnberg, 1994. Nutida svenska män uppfattar oftare sin identitet bestämd av 
familjen än av yrket/arbetet. De tycker att d et är svårt att balansera mellan arbete 
och familj och håller följaktligen ofta tillbaka jobbambitioner och många anpas
sar sitt arbete till att de också har familj. 
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generation tycks ha varit.46 "Min pappa, han jobbade ju jämt, höll jag 
på att säga...", säger Marita. "Honom träffade vi på lördagseftermidda
garna, efter tre-fyra när han kom hem, och sen på söndagarna..." Ock
så sin mans arbete beskriver hon som ständigt pågående, men när jag 
tror att hon menar att han är lika lite involverad i barnen och hemma
sysslorna som hennes far var, protesterar hon: "Nej, nej, nej, han är ju 
hemma mer än vad min pappa var. Det är han ju." Det framgår att ett av 
skälen till detta är att han faktiskt har behövts hemma på ett annat sätt. 
Hennes arbetstid är nätter och helger, och då måste han i allmänhet vara 
hemma, även om han också har oregelbunden arbetstid. Det har helt 
enkelt varit nödvändigt att han skulle ta del av framför allt barnavården, 
eftersom hon har förvärvsarbetat och hon, liksom han, har sett fördelar 
i en oregelbunden arbetstid. Maritas man ser också hur de tidstypiska 
förväntningarna, i det här fallet förmedlade genom hustrun, på att man 
verkligen ska vara en närvarande pappa från första stund, leder till en 
större delaktighet - vilket han uppskattar. 

En av familjerna, som har flera barn födda under ungefär en 20-års-
period, illustrerar också hur papporna involverats mer och mer i den 
vardagliga verksamheten med barnen. Mammans far var en av de fäder 
som omtalas med frasen "pappa var aldrig hemma" och när pappan 
jämför med sin fars villkor för faderskap associerar han först och 
främst till hur de ekonomiska möjligheterna ändrats. För hans far skulle 
det varit omöjligt att vara hemma med barnen på det sätt som han nu, 
med betald föräldraledighet, kan vara med det yngsta barnet. Men det 
som förefaller som ett ganska självklart val i den här familjen med det 
sista barnet var det inte alls med de äldre. Då var enbart hustrun barnle
dig, och hon har också varit hemmafru under de första barnens små
barnstid under 1970-talet och en bit in på 80-talet. Han var en fritids
pappa som tog ungarna till fotboll och dylikt, men när hustrun så små
ningom började arbeta, delvis under nätter och helger, blev det hans sak 
att ta hand om barnen. Gradvis, och som en konsekvens av att hustrun 
förlagt sitt arbete utanför hemmet i allt större utsträckning, har han in
volverats i arbetet hemma och i omsorgen om barnen. Varken mamman 
eller pappan ger uttryck för annat än belåtenhet med denna tingens ord
ning, och mamman beklagar uppriktigt sin far som gick miste om så 
mycket: "Nu när man har egna barn, så förstår jag hur mycket han har 
missat... av oss!" 

Ingen pappa i de intervjuade familjerna verkar alltså vara lika fri-
kopplad från hushåll och barn som fäderna i den äldre generationen 
oftast var. Inte ens mannen i den enda av urvalets familjer, som formellt 
har en komplementär ordning med mamma hemma på heltid och pappa i 
heltids förvärvsarbete, liknar 1950-tals-fäderna särskilt mycket. 

46 Möjligen finns två gränsfall: en pappa som studerar och en som har e n sam
manlagt mycket lång veckoarbetstid i flera olika verksamheter. 
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Hur delar du och din man på arbetet? Betyder det här att du är hemma att du gör allt 
här hemma eller? 
Nej, det gör jag inte för vi hjälps ju åt ändå. Han är duktig på att baka, så han brukar 
faktiskt baka [...] Jaa, han brukar ju diska på kvällen och när vi städar brukar vi ta en 
våning var och så där... Så vi hjälps åt med det mesta. 
Lagar du maten? 
Jaa det brukar jag väl, men han kan göra det. Men jag brukar laga mat och så brukar 
han diska.47 

Att ordningen i den här familjen är så symmetrisk vad gäller hushålls
arbetet, trots att den formellt är komplementärt organiserad, kan betyda 
att det verkligen är barnen, som är ganska små, som motiverar hennes 
hemarbete och att det är dem hon vill och ska prioritera. Det kan också 
betyda att arbetet med barnen och hemmet sammantaget blir väsentligt 
mycket större än hans förvärvsarbete, och att det motiverar att han delar 
på den bit som blir över.48 I varje fall finns här inget av de resonemang 
som är vanliga när det gäller arbetsdelningen i barndomsfamiljerna: att 
hemarbetet var moderns och att hon därför ansåg att hon skulle sköta 
det i stort sett själv. 

Men även om männen i den här föräldragenerationen tycks gå in för 
ett någorlunda symmetriskt föräldraskap finns det anledning att notera 
vissa inskränkningar. Det är t.ex. tydligt att det verkligen är kvinnorna, 
som inte bara gör det nödvändigt för männen att delta i omvårdnaden, 
utan att det dessutom är de som i stor utsträckning administrerar eller 
"regisserar" pappornas faderskap. Man kan antingen säga, som jag har 
påpekat tidigare, att mammorna gör det därför att allt arbete med hem 
och barn är deras, såvida de inte lyckas få någon annan att sköta det,49 

eller att de gör det därför att de är arbetsledare hemma, vilket de otvivel
aktigt är. "Det fungerar om man bara säger till att nu gör du det och det. 

47 Mannen var dessvärre sjuk vid intervjutillfället, så hans uppfattning om hur arbe
tet fördelas har jag inte tagit del av. 

48 Enligt SCBs tidsanvändningsstudie är det småbarnspappor som har den längsta 
sammanlagda arbetstiden av alla under vanliga vardagar. SCB 1992b, s. 35. 

49 Det är detta som är Haavinds tes. Haavind, 1987. - Andersson framhäver emeller
tid att de manliga chefer i karriär, som han undersöker, inte kan hålla sig utanför 
familjelivets interna krav på arbetsinsatser när de väl är hemma, däremot behöver 
de knappast, som hustrurna, räkna med att vara hemma därför att omsorgen om 
barnen och hemmet fordrar det. Andersson, 1993, s. 276. - Björnberg påpekar att 
män utvecklar relationer till sina barn därför att relationerna har ett värde i sig för 
dem och inte för att utveckla "ett jämlikt familjeliv." Björnberg, 1994, s. 70. Jfr 
också Jalmert, 1984, s. 72: män anser att män bör visa ett större intre sse för fa
milj och barn. - Men av de 7- och 10-åringar som Hyvönen intervjuade om fäder 
var det ungefär 15 procent som primärt karaktäriserade sina pappor som kroppsligt 
eller själsligt frånvarande: upptagen av försörjning, karriär eller andra intressen än 
familjen. Hyvönen, 1993, s. 109-113. 
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Så går det till!" förklarar en mamma skrattande. Det är tydligt i intervju
erna med både mammorna och papporna, att det oftast är mammorna, 
som avgör vilken standard som ska gälla för t.ex. städningen, och nog
grannast håller ordning på vad som ska göras, t.ex. skjutsningar till 
barnens olika aktiviteter.50 Det är också uppenbart att barnen uppfattar 
att mammorna både gör mer hemma och har ansvar för mera. Detta 
framgår av att de flesta nämner sin mamma, när de talar om olika kon
kreta sysslor: "mamma kollar om jag har vaknat"; "jag ska plocka i ord
ning och så dammsuger mamma"; "hon frågar om jag har några läx
or".« 

Det är för övrigt intressant att se vad barnens ofta omfattande delak
tighet i olika fritidsaktiviteter betyder i det här sammanhanget. Barnens 
fritid har otvivelaktigt gett båda föräldrarna en ny arbetsuppgift. Kan 
det vara så att det faktiskt är barnen som kräver fädernas delaktighet 
genom den omfattande service fritidsaktiviteterna ofta fordrar? Den 
mest påtagliga (och frekventa) uppgiften är skjutsandet, som för övrigt 
hör till den manliga domänen. De få barn i min undersökning som lever 
i enförälderfamiljer är faktiskt med i färre aktiviteter än de i tvåförälder-
familjer. Det är emellertid tydligt, att det kan vara svårt för enbart en 
förälder att ställa upp med det skjutsande och den service i övrigt som 
fordras om ett eller flera barn ska vara med i en eller ett par aktiviteter 
vardera per vecka. Utöver det som rör det egna barnets deltagande 
kommer eventuellt också kravet på att ställa upp som ledare, tränare, 
styrelseledamot eller administratör i någon förening. Ska det bli tid för 
sådant fordras sannolikt en möjlighet att disponera "fri" tid på ett sätt 
som kan vara omöjligt för en ensamförälder. I en tredjedel av familjerna 
(men endast i tvåförälderfamiljer) finns det åtminstone en förälder 
(oftast pappan) som stöder verksamheten barnen är med i genom att 
arbeta ideellt för den. I de familjer där mamman har ett sådant engage-

50 Samma mönster redovisas av Andersson i chefsfamiljer, av Friberg, som ser det 
tydligast i arbetarklassen och av Holmberg bland barnlösa unga par. Andersson, 
1993, s. 259-277; Friberg 1990, s. 222, resp. Holmberg, 1995, s. 106-121. 
Analogt med den analys som Holmberg gör av arbets- och ansvarsdelning kan 
kvinnans arbetsledning här tolkas som att mannen kan sätta sig över en viss över
enskommelse, medan hon måste hålla reda på den (och, påpekar H olmberg, när 
hon bevakar att den efterlevs, riskerar kvinnan att av både sig själv och honom bli 
betraktad som tjatig och besvärlig). 

51 På direkt fråga om vem som hjälper dem med läxor och annat svarar barnen dä r
emot i allmänhet med ett kollektivt "mamma och pappa". - Den pappa-bild som 
framträder i Hyvönens studie är "en pappa som är ganska bra på att hjälpa till 
hemma" men som i realiteten gör betydligt mindre av hushållets praktiska och 
vårdande arbete än mamma. Nästan hälften av barnen uppfa ttar ändå att båda för
äldrarna skulle vara precis lika kapabla att ta hand om dem, och författaren tolkar 
inte detta som ett utslag av rättvisetänkande utan som en realistisk bedömning al
ternativt utslag av identifikation. Hyvönen, 1993, s. 35-55. 
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mang har pappan det också, men inte nödvändigtvis i samma verk
samhet. (Detta behandlas mera utförligt i kapitel 7.) Denna föräldra- och 
kanske framför allt pappauppgift är inte fullständigt ny för den här ge
nerationen föräldrar, men den var ovanlig tidigare. Det är möjligt att 
man kan se den här "aktivitetspappan" som en modern variant av 
"arbetspappan" som introducerade barnet i arbetet och därigenom fost
rade.52 Liksom arbetet en gång gjorde erbjuder fritidsaktiviteterna en 
tydlig pedagogisk situation. Fritiden kräver disciplin precis som arbetet. 
En viss process ska läras, övas och kanske fulländas, ett resultat upp
nås som kan évalueras och sanktioneras positivt eller negativt och ett 
socialt samspel ska fungera. 

Fritidsaktiviteterna, som i de här familjerna oftast handlar om idrott 
och friluftsliv, representerar också större delen av det offentliga enga
gemang som föräldrarna i urvalet har. Man kan kanske säga, att medan 
1950-tals-engagemanget präglades av att man framför allt såg sig som 
samhällsmedborgare, så präglas 1980- och 90-tals-engagemanget av att 
man ser sig som privatperson och familjemedlem. Numera tycks man 
ofta anse att engagemanget ska vara förenligt med föräldraskapet på ett 
mera direkt och omedelbart sätt. Men det är sannolikt inte mer än en 
tänkbar delförklaring.53 

Det är knappast i någon familj som det verkar vara stridigheter och 
bråk om arbetsdelningen mellan föräldrarna. Visserligen säger männen 
ofta att de gör relativt lite hemma och i vissa fall att d et är något de har 
dåligt samvete för, men kvinnorna är mycket sällan kritiska till sina män 
i intervjuerna. Det kan naturligtvis vara så att man tenderar att uppvär-
dera enigheten som en effekt av själva intervjuerna, inte minst eftersom 
båda makarna intervjuades. Men det kan också vara ett resultat av den 
selektionsmekanism som gjort att jag funnit just dessa familjer att inter
vjua. Äktenskap (och här bör man verkligen skilja på familjen och äk
tenskapet) med stridigheter kan vara överrepresenterade i bortfallet, 

52 Åström visar i sin generationsstudie av svenska män hur innebörden a v att vara 
far förändrats under 1900-talet. Tyngdpunkten, säger hon, har förskjutits etappvis 
"från fader n som arbetsintroduktör, v ia söndagspappan, den lekande fritidspappan 
fram till dagens vardagspappa." Åström, 1990, s. 294. - Denna förskjutning 
märks också i mitt material, men jag anser, att skillnaderna mellan de två pappa
generationer, som mitt material innehåller data om, bättre beskrivs i termer av 
komplementaritet respektive symmetri mellan de bägge föräldrarna. 

53 Bilden är inte särskilt entydig. Replikationsstudien visade att färre hade för
troendeuppdrag i olika typer av föreningar jämfört med 1950. (Vilket är logiskt 
med tanke på de kommunsammanslagningar som genomförts sedan dess.) Med
lemskap var däremot vanligare nu. De kommunala förtroendeuppdragen sköttes 
1950 i typfallet av en 50-årig man i ett högre tjänstemannayrke, 1985 av en 40-
årig man med tjänstemannayrke på mellannivå. Andelen kvinnor hade ökat från 10 
till 21 procent. Perlinski, 1990, s. 228-229 resp. Drugge, 1990, s. 397. 

- 78 -



Kap. 4 Föräldraskap och arbetsdelning 

men de finns, som jag har visat, också representerade i de numera 
upplösta äktenskap som vissa av intervjupersonerna berättar om. Där 
man inte har lyckats komma överens har man kunnat separera. Dess
utom kan man inte utesluta, att det faktum att kvinnorna är arbetsledare 
hemma och följaktligen antagligen häller sig själva ansvariga för resul
tatet, gör att de tonar ner ett eventuellt missnöje. Är det inte sig själva de 
främst måste skylla på om de inte får en rimlig arbetsdelning till stånd? 
Också den symmetriska ordningen har sitt pris. 

Men det kan självfallet verkligen vara så, att ordningen upplevs som 
rimlig och någorlunda rättvis. En sådan tolkning stöds av andra under
sökningar, t.ex. den bland industrianställda i Katrineholm och den stora 
studien av barnfamiljer inom det s.k. FAST-projektet. Där visas att 
även om det finns vissa skillnader mellan vad mammor och pappor gör 
i hem och hushåll, så är normalmönstret att båda deltar i förekommande 
sysslor och uppskattar varandras insatser.54 Bland de industrianställda 
i Katrineholm var hemarbetet visserligen det som vållade mest oenighet 
mellan makar, men 63 procent hävdade att det hände "sällan", mot 8 
procent "ofta".55 

Slutsatser - konstruktionerna "mamma" och "pappa" 

Regeln att arbete med hem och barn är framför allt kvinnans gäller i 
huvudsak fortfarande i katrineholmsfamiljerna. I nästan alla är det 
kvinnan som har huvudansvar för hemarbetet. Det är hon som leder och 
fördelar det arbete hon själv, mannen (och kanske barnen) gör, och det 
är också oftast hon som avgör standarden. Jämfört med mödrarna på 
1940- och 50-talen har emellertid mammorna nu reella möjligheter att 
förhandla bort delar av arbetet. Förhandlingarna underlättas sannolikt 
av att det också finns en allmän och kulturellt präglad förväntan dels på 
att en nutida kvinna ska delta i försörjningen med viss inkomst av för
värvsarbete, dels att en nutida man ska vara familjeorienterad och göra 
bestämda insatser (utöver försörjning) med barnen och i hushållet. Ing
en man i urvalet kan med samma självklarhet förvänta sig att disponera 
sin tid för enbart arbete och eventuellt offentliga angelägenheter, som 
flera av fäderna i den äldre generationen kunde. Ingen kvinna måste, 

54 Sandqvist, 1993, s. 412-418. Hon noterar dock en intressant inskränkning. Om 
mammor och pappor gör ungefar l ika stora insatser i just arbetet med barnen så 
tycks det finnas en risk för att "klimatet" i fam iljen blir sämre. Hon menar att det 
kan vara en följd av att barnen uppl evs som jobbigare eftersom de t.ex. kan ha 
egna preferenser om vem som ska natta en viss kväll, oavsett om det är mammas 
eller pappas tur. Stora insatser från mannen i arbetet med städning och tvätt hade 
däremot enbart en gynnsam effekt på harmonin i fa miljen. 

55 Moqvist, 1990, s. 150-151. 
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oavsett egna önskemål och intressen, vara enbart hushållsarbetande, 
men ingen kan heller undandra sig det i någon större utsträckning, eller 
helt och hållet köpa sig fri från det. 

Det ska emellertid understrykas, att många kvinnor med glädje var 
hemma på heltid under lång tid så länge de tyckte att barnens vård kräv
de det, men att de sedan, när den direkta omsorgen och vården om bar
nen inte längre tog lika mycket tid i anspråk, också med glädje började 
eller återupptog ett förvärvsarbete. De långa perioderna med hemarbete 
på heltid har betytt att den ekonomiska standarden för familjen har blivit 
lägre än om de skulle ha arbetat, men det är ett val makarna har gjort 
och varit överens om. I gengäld, menar man, har barnen fått mera tid 
och omsorg, och, framskymtar det, även männen. Efter längre eller 
kortare tid har emellertid alla mödrarna i urvalet utom en återgått till 
förvärvsarbete, och det verkar som om de förhandlingar de då måste 
föra i allmänhet inte har varit särskilt besvärliga. Men då bör man 
komma ihåg, att urvalets familjer nog ska betraktas som positivt selek
terade. 

I huvudsak anpassar sig männen efterhand till att hustrurna för
värvsarbetar och gör en (mindre) del av hemarbetet. Ibland har det 
gnisslat om förvärvsarbetet t.ex. har börjat mot mannens vilja - eller i 
vaije fall utan hans faktiska samtycke - eller om det fått större omfatt
ning än det var tänkt och därmed kanske tagit mer än den tid som s.a.s. 
friställts hemma genom att barnen är längre tid i skolan. Det har där
emot varit självklart för männen att de måste gripa in i hushållsarbetet 
på ett mera aktivt sätt än tidigare om hustrun blivit sjuk på ett sådant sätt 
att hon inte kunnat utföra hemarbetet. Likaså kan deltagande i ut
bildning leda till att den andra gör mer hemma, särskilt kanske om det 
är fråga om en kortare kurs som kräver intensiv insats och som båda 
makarna uppfattar som viktig eller nödvändig. Men i stort sett anpassar 
sig alltså männen till att hustrurna förvärvsarbetar och gör en viss del av 
hushållsarbetet. Det verkar vara mera självklart, att omsorgen om bar
nen drar männen in i hushållssysslorna än att någon annan av de tradi
tionellt kvinnliga uppgifterna gör det, och det är tydligt att just en
gagemanget i barnen har ett egenvärde. De flesta, både mammor och 
pappor, anpassar sig också till de ganska stora krav ett modernt barna
liv ställer på service från föräldrarna i fråga om skjutsar och bidrag av 
olika slag till fritidens möjligheter. Det finns följaktligen en relativ 
symmetri mellan mammorna och papporna i urvalet jämfört med deras 
föräldrageneration, men det finns också kvar stora rester av den tradi
tionella, komplementära arbetsfördelningen. 

Både kvinnor och män, mammor och pappor, gör alltså något annat 
än vad deras föräldrar (som generation) gjorde. Hur konstitueras då de 
annorlunda moder- och faderskapen? 

Man kan urskilja flera olika element, eller byggdelar. Några är otvi
velaktigt tradition och arvegods från den äldre generationen. Det finns, 
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som jag har visat, starka inslag av traditionella könsroller kvar. Mor 
och far har varit modeller, men kanske inte så att mor enbart varit mo
dell för mamma och far för pappa, utan båda för bägge, i varierande 
grad. Ett annat starkt element kommer från ideologi och regler i sam
hället, eller med andra ord de förändringar som Donzelot räknade som 
led i statens övervakning av familjen.56 Vad är legitimt, antingen ordet 
förstås bildligt eller bokstavligt? Samhällets regler för skatter och andra 
ekonomiska transfereringar priviligierar familjer med två försörj are om 
två vuxna ingår i den, även om varken hemmafruar eller hemmamän är 
förbjudna. Däremot är det sedan länge förbjudet att låta kvinnors fa
miljebildning vara ett skäl till att ut estänga dem från arbetsmarknaden. 
Man kan se, att det har funnits ett motstånd bland både mammorna och 
papporna i urvalet att anpassa sig till det privilegierande ekonomiska 
systemet (man har alltså knappast visat sig som homo oeconomicus!), 
och att man verkligen har utnyttjat den relativa autonomi som finns i 
systemet för att göra som man själv tycker är bäst. Men man ändrar 
uppfattning efterhand om vad som är "bäst" och här betyder barnens 
ålder mycket. I fördelningen av föräldrars arbetsinsatser är det som 
bedöms som bäst för småbarn inte självklart detsamma som för skol
barn. 

Uppfattningar om barnpsykologi och fostran är ett annat element, 
och därmed också uppfattningar om föräldraskap. Också här kan man 
se att föräldrar anpassat sig till intentionerna i "övervakningen". Den 
legitima uppfattningen numera är att bägge föräldrarna ska ha en nära 
och vårdande relation till barnet (även om vissa skillnader också före
språkas) och att båda är betydelsefulla. Tidigare betonades föräldrarnas 
olika uppgifter i fostransprocessen med modern som vårdande och fa
dern som dömande, nu fördelas uppgifterna mera jämt och den vår
dande har prioritet. Ytterligare ett element är uppfattningen om vad som 
är en god barndom, dvs. vad som uppfattas legitimt el ler privilegie
rande att barnen får del av. Här blir det, menar jag, mycket tydligt att 
alla de fritidsaktiviteter som barn numera ofta är engagerade i, utgör ett 
imperativ för föräldrar. Alla har inte samma möjligheter, och alla vär
derar inte detta lika, men ett imperativ är det såvitt jag förstår för 
många, kanske just därför att man är övertygad om att detta är privile
gierande. Hjälp och stöd med skolarbetet är det också, särskilt i vissa 
familjer, men det är gammalt och vant. 

Själva jämvikten i familjen är ytterligare ett element, som kanske är 
särskilt betydelsefullt när papporna ska konstituera sitt faderskap. Om 
mamman agerar enligt det traditionellt kvinnliga mönstret och är husmor 
men inte arbetstagare kan han agera enligt det traditionellt manliga 
mönstret och hålla sig utanför hushållets inre sysslor. Hennes hem- och 

56 Jfr kapitel 3, Slutsatser. 
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hans förvärvsarbete balanserar varandra. Men om balansen rubbas, till 
exempel genom att hon böljar förvärvsarbeta, kan den återkomma först 
om han ändrar sina arbetsinsatser. Det verkar som om kvinnorna så att 
säga tar initiativet till de här förändringarna (även om orsaken naturligt
vis i sig kan ligga i förändringar utanför familjen) och därmed får de 
ansvar inte bara för sin egen anpassning till de ändrade förhållandena, 
utan även mannens. De blir arbetsledare hemma, men också i viss mån 
modeller för hur det nya faderskapet ska kreeras. Det verkar alltså vara 
så, att det är kvinnorna, som genom att ändra på moderskapet också 
förändrar faderskapet, men i det arbetet har de naturligtvis draghjälp av 
de förändringar som försvagat faderns traditionella makt och uppgifter 
och stärkt moderns. 

Det är alltså inte genom någon enkel tillägnan och reproduktion av 
mönstret i barndomsfamiljen föräldrarna gestaltar sitt föräldraskap. De 
har, genom att anpassa sig till andra villkor, fått lov att lära sig själva 
och för de flesta har detta inte vållat några större bekymmer. Andå är 
skillnaderna mot deras egen föräldrageneration ganska slående. Det är 
också tydligt att förhållningssättet till vad moders- resp. faderskapet ska 
innehålla har förändrats mot större symmetri under den 20-årsperiod 
som den här föräldragenerationens föräldraskap spänner över. Man kan 
säga, att papporna har tagit konsekvenserna av att den patriarkale fadern 
inte längre går an och anpassat sig till ett mera vårdande - eller i tradi
tionell mening "moderligt" - föräldraskap. Av de fäder jag har talat med 
är det emellertid inte någon som ens antytt att det skulle vara något an
nat än önskvärt.57 

En annan förutsättning för processen mot ett mera symmetriskt för
äldraskap är de praktiska arrangemang som i realiteten gör det möjligt 
för båda föräldrarna att både arbeta och ta hand om hem och barn. Där
för blir frågan om hur man ordnar omsorgen om barnen, framför allt 
när de är små, av avgörande betydelse. Detta behandlar jag i nästa ka
pitel. 

57 Även om man nog inte kan dra slutsatsen att de skulle vara bere dda till en full
ständig symmetri heller! Framför allt inte vad gäller det hushållsarbete som inte 
direkt har med barnen att göra. Jfr dock SCB 1994a, s. 16, vad beträffar idealet att 
dela förvärvsarbete och arbete med hem och barn jämt. Rapporten kommenterar: 
"Svenska kvinnors inställning till förvärvsarbete och familj har länge präglats av 
att man vill ha både och. [...] Nu är det kanske männens tur att vilja ha både och." 
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Kapitel 5 
Små barn, arbete och omsorg 

Vid den tid föräldrarna i mitt urval föddes (de flesta under 1940- och 
50-talen) var det vanligast att kvinnorna slutade med sitt förvärvsarbete 
för att bli "hemmafruar" i samband med familjebildning. Beteckningen 
antyder att det var husfruskapet som betonades, inte mödraskapet, men 
det var nog ändå snarare den förändring som det innebar att bli mor och 
inte den att bli fru, som gjorde att kvinnans plats blev i hemmet. Det har 
framgått av föregående kapitel, att den kulturella förväntningen på 
kvinnor var att det arbetsområde hon borde ägna alla krafter åt var hem 
och barn, liksom att förväntningen på mannen var att han skulle förtjäna 
tillräckligt för familjens försörjning. Hade kvinnan ett yrke med 
åtminstone någon "professionell" status, eller om mannens inkomster 
inte motsvarade försörjningskravet, kunde mödrars yrkesarbete gå an. 
Likaså när det av en eller annan anledning inte fanns någon försörjande 
man utan var mer eller mindre nödvändigt. Det har framgått att också 
mödrar, som inte hörde till någon av de kategorierna, arbetade i ganska 
stor utsträckning. Men om inte mor var hemma och tog hand om 
barnen, vem gjorde det? Eller var de, liksom Bertil i sagan om Nils 
Karlsson Pyssling, inlåsta i lägenheten med kall mat framsatt?1 

Barntillsyn på 1940- och 50-talen 

Hur man skulle förena yrkesarbete med att ta hand om barnen var vid 
den här tiden i stort sett den enskildas problem. De samhälleliga in
satserna, som ännu inskränktes till ett minimum och ofta var mer re
pressiva än stödjande, syftade av allt att döma mera till att försäkra för
älderns försöijningsförmåga än till familjens sammanhållning. I prakti
ken betydde det oftast fosterhemsplaceringar, där föräldern hade under
hållsplikt för barnet, även om det var placerat genom det socialas för
sorg. Många fosterhemsplaceringar var emellertid privata, och föran
leddes just av det för många kvinnor oförenliga i att ha barn och samti
digt arbeta för försörjning. 

Hade man en yrkesprofession som inte avlönades alltför illa, kunde 
man lösa ut sig ur barnomsorgen (och övrigt hemarbete) genom anställd 
hjälp. Den lösningen använde mödrarna till tre av de intervjuade 
föräldrarna. Annars, om man ville lösa problemet utan samhällets in
blandning, var det vanligare att man fick lita till att släkti ngar tog hand 

1 Av Astrid Lindgren. 
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om barnet eller barnen, antingen som dagbarn eller som fosterbarn. Det 
var säkert mycket vanligt att t.ex. mormor skötte om barnbarn när 
mamman själv måste förvärvsarbeta, och den lösningen kunde ibland 
likna en storfamilj. Så hade en av mammorna i urvalet det under sina 
första år med många släktingar i samma hus. En annan lämnades till sin 
mormor under sina tre-fyra första år, medan hennes ensamstående mor 
arbetade på annan ort. Ytterligare en lösning för ensamstående mödrar 
var att ta anställning som hembiträde eller hushållerska i ett hushåll där 
man ansåg att "barn utgör ej något hinder". Också detta finns represen
terat i intervjuerna och om man kan generalisera från dem, var det 
änklings- eller ungkarlshushåll som i första hand kom i fråga.2 

Ett sätt, som mödrar i familjer, där det fanns både mor och far, 
kunde använda sig av, var att osynliggöra sitt förvärvsarbete. Det fick 
utföras på ett sätt som inte inkräktade på hushållsarbetet. Av intervju
erna att döma var det vanligt. Mångas mödrar var, som vi har sett, 
hemmafruar enbart "i princip". Inte sällan städade de på kvällarna, 
körde ut tidningar, ryckte in som servitris på helger, hjälpte till i famil
jens verkstad eller affär, utförde beställningssömnad i hemmet eller 
dylikt. Arbetet sköttes på ett sådant sätt att kvinnorna anpassade sina 
tider till männens, arbetade när syskon kunde se efter varandra eller när 
barnen förväntades klara sig själva. En del fick följa med och hjälpa till 
eller kunde leka i närheten. För flera av informanterna är det också 
ganska dunkelt hur det egentligen var under den tid som de inte har 
egna minnen ifrån. En av papporna, som var spädbarn medan fadern 
var inkallad under beredskapen och modern skötte familjeföretaget 
ensam, vet inte alls hur modern gjorde med honom. Möjligen, tänker 
han sig, anlitade hon en grannfru som barnvakt, eller hade hon honom 
helt enkelt med sig? Grannfrun anlitades i vaije fall när han blev lite 
äldre och föräldrarna skulle bort någon kväll.3 

2 I storstadssamplet i 222... fördelade sig barnomsorgslösningarna annorlunda och 
det är tydligt att lösningarna där hade fått "moderna" former tidigare än i resten av 
landet. Den dryga tredjedel so m behövt barnomsorg av någon annan än modern 
under någon del av förskoleperioden fördelades på: "tillsyn i hemmet genom nära 
anhörig till modern" (30 st); "hembiträde eller annan lejd hjälp" (28 st); "daghem" 
(20 st); "familjedaghem" (8 st). Jonsson & Kälvesten, 1964, s. 365. -
Fosterhemsplacerade barn saknades i samplet, eftersom Stockholmsbarn i 
förekommande fall vanligen placerades i landsorten. 

3 Delvis som kuriosum kan nämnas att socialnämnden i Katrineholm 1944 
behandlade e n fråga om barnvaktsförmedling. Den socialdemokratiska kvinno
klubben hade skrivit till nämnden och föreslagit att den skulle inrätta en central 
för förmedling av barnvakter. Eftersom nämnden ansåg att det var "en s ocial fråga 
av stor vikt, att möjlighet skapades för familjer att kunna få tillfällig hjälp för 
tillsyn av barnen" beslöt den att annonsera i lokalpressen om att intresserade 
kunde anmäla sig. Det gjorde sammanlagt åtta familjer, men dessutom hörde 
Arbetsförmedlingen av sig med synpunkten att det var den som borde handha 
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Diskursen om den komplementära ordningen mellan könen var alltså 
ett ideal som alltmer ifrågasattes av verkligheten. Men det fanns som 
bekant också en konkurrerande diskurs som hävdade kvinnors 
jämställdhet och nödvändigheten av att organisera samhället så att de 
skulle kunna förena kvinnans två roller, dvs. rollen som maka och mor 
med rollen som samhällsmedborgare och arbetstagare.4 Om det skulle 
vara möjligt krävdes bland annat barnomsorg, och förhållandena i 
Katrineholm kan i detta stycke vara ett exempel så gott som något på 
hur det gamla och nya möttes och konkurrerade. 

Daghemsfrågan i Katrineholm 
En samhällelig barnomsorg, som inte var repressiv, började diskuteras i 
Katrineholm på 1940-talet. Bakgrunden var, att staden under före
spegling av god tillgång på kvinnlig arbetskraft förmått LM Ericsson att 
placera en fabrik i Katrineholm. Dessutom fanns sedan gammalt 
textilindustri där det också arbetade många kvinnor.5 Samma år som 
LM Ericssons fabrik togs i drift (1947), lämnades en motion om barn
daghem till stadsfullmäktige. Av formuleringarna framgår att det är 
arbetsmarknadsskäl som räknas som avgörande, men också att motio
närerna anser att det äntligen är dags att underlätta f ör de kvinnor som 
lojalt ställer sig till arbetsmarknadens förfogande: 

Kvinnornas vilja till deltagande i produktionen är ett faktum. Och detta är ett 
förhållande som kommer att fortsätta och öka i ett framtida samhälle. Ty för att nå 
ett ökat välstånd är det nödvändigt att frigöra och samhälleligt tillgodogöra sig dai 
arbetskraft som kvinnorna utgör. Och för kvinnorna själva betecknar deras deltagand e 
i samhälleligt produktivt arbete ett framsteg, trots att det under nuvarande 
förhållanden innebär nästan övermänskliga svårigheter för den enskilda kvinnan. 
Ingenting har i stort sett gjorts för att rationalisera och underlätta hemarbetet, 
bostäder och barndaghem har nonchalerats alltmedan samhällets krav på kvinnornas 
produktiva insats ständigt ökat. Konflikten är i dag hårdare än n ågonsin. För att lösa 
den finns endast en väg: att samhället - i stället för att på alla sätt diskvalificera den 

förmedlandet. Så blev det också, även om nämnden ansåg att socialbyrån rent 
juridiskt hade rätt att göra det själv, om ingen avgift togs ut. Därmed försvinner 
också frågan ur denna nämnds annaler. Katrineholms kommunarkiv: Katrineholms 
stads socialnämnds protokoll 1944 03 03 och 1944 04 24. 

4 Jfr t.ex. Myrdal & Klein, 1957, där dessa idéer formuleras o ch sammanfattas. Jfr 
också Fölster, 1992, som menar att det Alva Myrdal egentligen (och personligen) 
ville och försökte, var att hävda kvinnans rätt till tre roller: s om sin mans kamrat, 
som mor och som samhällsmedborgare. Att vara maka och mor enligt Myrdals idé 
är alltså inte detsamma som att vara den gam la husmodern där familjen /hushållet 
ses som ett kollektiv med gemensamma intressen. 

5 De få orter i landet som verkligen hade någon offentlig dagbaserad barnomsorg 
hade betydande industrier med kvinnlig arbetskraft, som Norrköping med sin 
textilindustri. Jfr Holmlund, 1996, s. 77; 123-126. 
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förvärvsarbetande modern och stå likgiltig för hennes dilemma - går in för sådana 
åtgärder som gör det möjligt för henne att förena den dubbla uppgiften som mor och 
förvärvsarbetande och därmed nå en mångsidigare och mer kvalificerad mänsklig 
utveckling.6 

Motionärerna tänkte sig att behovet av daghemsplatser var förhållande
vis stort, och att daghemmet borde rymma minst 100 barn. Omsorgen 
borde vara avgiftsfri för "de arbetande mödrarna", och man tänkte sig 
att de industrier som skulle dra nytta av daghemmet också skulle "visa 
sig villiga att medverka till betalandet av kostnaderna för barndaghem
mets drift". Dessutom, framhöll de, skulle det kanske gå att få statsan
slag. Kommunen ställde sig emellertid avvisande till idén, liksom f.ö. 
också staten principiellt gjorde. Staten ansåg vid den här tiden att barn
daghem var en beklaglig nödlösning och gav bara mycket obetydliga 
bidrag. Det är därför troligt att de ekonomiska skälen vägde tungt i 
kommunens bedömning.7 

Behovet av barnomsorg utanför familjen var ändå reellt i Katrine
holm. Barnjungfrur eller hembiträden tycks ha varit sällsynta. Seger-
stedt och Lundquist, som gjorde sin datainsamling i Katrineholm några 
år efter LM Ericssons etablering (och inkluderade den fabriken i urva
let), fann inte någon enda familj med sådan hjälp.8 Familjedaghem 
fanns de facto, men i liten utsträckning och som en helt och hållet privat 
överenskommelse mellan t.ex. en mor och hennes dotter eller mellan 
grannfruar. I skiftet mellan 1940- och 50-talen började man emellertid 
diskutera att kommunen skulle organisera och formalisera, men också 
subventionera, denna barnomsorg. De kommunala politikerna var inte 
eniga om att det egentligen behövdes någon kommunal insats för barn
omsorgen, men beslöt i alla fall att frågan skulle utredas. Man annonse
rade i den lokala pressen, både efter mödrar som ville ha sådan omsorg 
för sina barn och sådana som kunde tänka sig att ta emot barnen. Något 

6 Katrineholms kommunarkiv: Motion till stadsfullmäktige bilagd SF-protokoll 
1947 02 17. 

7 Motionen behandlades i Stadsfullmäktige 1947 02 17 och 1947 03 17. Vid det 
senare mötet drogs den tillbaka. Diskussionerna är inte bevarade i protokollen, 
men det förefaller som om de avgörande i nläggen gjordes av drätselkammarens 
ordförande (dvs. han som ansvarade för kommunens ekonomi). Att man uppfattade 
att kommunala behov och framsynthet stod i motsättning till statlig politik 
vittnar en passus i en senare motion om: "Behovet av ett daghem i Katrineholm 
har sedan länge stått klart för de beslutande myndigheterna. På grund av den 
statliga investeringspolitiken har det beslutade socialvårdshuset, inrymmande bl a 
daghem för barn i åldern 2-7 år, ej kunnat uppföras ännu." Katrineholms 
kommunarkiv: Motion till SF daterad 1949 03 21, citerad från Drätselkammarens 
protokoll 1950 12 04. 

8 Städ- och tvätthjälp förekom dock. Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 72. 
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större behov visades dock inte: det kom "endast tre anmälningar [...] 
från respektive kategorier husmödrar."9 

Intresset var alltså inte särskilt stort, men frågan var naturligtvis också 
principiell och visar hur man betraktade relationen mellan kvinnornas 
olika roller och relationen mellan mor och barn, men också relationen 
mellan privat och offentligt.10 Man kan följa den föredragande 
tjänstemannens redovisning av utredningen genom socialnämndens 
protokoll. Familjedaghem har prövats i andra kommuner, sade han, 
framför allt i Stockholm. "I allmänhet" hade det varit svårt att hitta 
lämpliga hem, kanske inte minst därför att så snart barnavårdsmyndig
heterna deltog "måste dessa ha garantier för att hemmet är gott samt fritt 
från infektionsrisker." Man måste också å ena sidan räkna med att 
"fostermödrarna" kunde tröttna och att det kunde bli täta byten för bar
nen, å andra sidan att "barnet får en starkare knytning till fostermodern i 
familjedaghemmet än till den e gna modern." Fördelen med familjedag
hem var att det är billigt för kommunen "i varje fall jämfört med kost
naderna för driften av ett daghem". Daghem, å andra sidan, hade den 
fördelen att det inte blev någon starkare anknytning mellan personal och 
barn. Men även om familjedaghem var billigt kunde man inte räkna med 
att mödrarna själva skulle betala hela ersättningen. Att "samhället" (utan 
närmare precisering) bidrog var rimligt, eftersom industrin "alltjämt 
[har] behov av utbildat yrkesfolk inom de kvinnliga yrkesgrupperna, 
och säkerligen skulle många mödrar kunna kvarbliva inom produk
tionen [...] vilket måste ha stor betydelse, när det gäller att få behålla 
dem som hunnit förvärva sig yrkesutbildning och stor färdighet inom 
sina olika yrkesgrupper."11 

Av protokollet framgår alltså klart att det är arbetsmarknadsskälen 
som är betydelsefulla. Den fortsatta diskussionen i socialnämnden visar 
också att man inte ansåg att frågan om daghem borde avskrivas även om 
kommunen medverkade till ett familjedaghemssystem, och att det kunde 
diskuteras, om inte de kvinnodominerade företagen borde intresseras 
för frågan.12 Vissa arbetsgivare var verkligen också beredda att bidra till 

9 Katrineholms kommunarkiv: Katrineholms stads socialnämnd protokoll 1950 02 
23. 

10 Jfr Holmlund, 1996, s. 117-142, angående den samtida debatten. 
11 Katrineholms kommunarkiv: Katrineholms stads socialnämnd protokoll 1950 02 

23. 
12 Ibid. - Barnavårdsnämnden, som yttrade sig om barnomsorg i ett remissvar 

angående 1946 års k ommitté för den ha lvöppna barnavården, menade att det var 
tveksamt om barnomsorg för förvärvsarbetandes barn skulle ses som en 
angelägenhet för kommunen och inte för enskilda företag. (Katrineholms första 
daghem var f.ö. det som landstinget öppnade 1963 för barn till sjukhusets 
personal.) Katrineholms kommunarkiv: Barnavårdsnämndens skrivelser. Skrivelse 
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"inackorderingsavgifterna" i familjedaghemmen.13 Kommunen kalkyl
erade med ett system för samfinansiering. Man räknade med en total 
kostnad av 5 kronor per dag och barn och av den skulle kommunen 
betala 1 kr. Arbetsgivarna förutsattes bidra med något mera, men mer
parten av kostnaderna skulle mödrarna stå för. 

Något år in på 1950-talet inrättades följaktligen kommunala familje
daghem i Katrineholm med Barnavårdsnämnden som tillsynsmyndig
het.14 Kostnaderna fördelades på mödrarna, arbetsgivarna och kom
munen, men av budgetredovisningarna att döma kan verksamheten inte 
fått någon större omfattning (kanske 800-1000 vårddagar per år, vilket 
kan ha räckt till en handfull barn). Budgetredovisningarna tyder på att 
det var en mycket liten verksamhet under hela 50-talet och den ökades 
inte förrän en bit in på 60-talet. Då protokollförde också Barnavårds
nämnden sitt tillsynsansvar genom att de hem, som godkändes för att ta 
emot barn, noterades i protokollen på samma sätt som man gjorde med 
fosterhem. Till en böljan noterades båda formerna av godkännande 
under samma rubrik - "fosterhem" - och efter samma procedur. Man 
kan lägga märke till att det var båda makarna som godkändes och att 
hygienen verkar ha intagit en ganska framträdande roll när hemmets 
standard bedömdes, men att man också gjorde en bedömning av peda
gogiska förhållanden i familjen i fråga: 

Innan ett hem godkännes skall nödig utredning företagas innefattande bl.a. in
hämtande av uppgifter från dispensären, uppgift från social register, hembesök varvid 
uppgifter enligt fastställt formulär skall inhämtas. Därjämte skall inspektrisen vid 
hembesök observera familjens allmänna standard, kontakten med de egna barnen, 
möjligheten för ett dagbarn att få leka och vila, utrymmen, ordning etc.15 

Frågan om barnomsorg i form av daghem blev mycket segsliten i 
Katrineholm och det var inte förrän staten ändrat uppfattning och verk
ligen uppmuntrade kommunerna genom generösa bidrag och praktiska 
anvisningar, som ett kommunalt daghem inrättades 1968.16 

till Länsstyrelsen i Södermanlands län från Barnavårdsnämnden i Katrineholm 
1951 11 20. 

13 Katrineholms kommunarkiv: Barnavårdsnämndens protokoll 1951 03 21. 
14 Stadsfullmäktige beslutade 1951 06 28 att kommunen skulle medverka. 
15 Ur ett antaget förslag till riktlinjer för familjedaghemsverksamheten. Katrine

holms kommunarkiv: Barnavårdsnämndens protokoll 1964 12 08 bilaga 463/64. 
- Jfr Donzelot, 1979. Den här typen av föreskrifter kan ses som exempel på både 
"det socialas" övervakning av familjen och det innehåll som ingick i den officiella 
pedagogiska diskursen. Donzelot menar, att verksamma hygieniska råd och 
normativ barnpsykologi fungerade ungefär som murbräckor in i familjen för den 
samhälleliga övervakningen genom "det sociala". 

16 Det landstingskommunala daghemmet för sjukhusanställdas barn fanns doc k sedan 
1963. 
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Lekskolan 
För föräldrarna i familjeurvalet var, som nämnts, varken daghem eller 
familjedaghem aktuella som omsorg när de var små, men i en av barn
domsfamiljerna fanns ett grannbarn som dagbarn någon tid, och i någon 
annan fosterbarn. Men den barnverksamhet, som inte var kopplad till 
kvinnors behov av barnomsorg för att möjliggöra förvärvsarbete utan 
hade en ideologisk förankring i barn och pedagogik, har emellertid 
några av föräldrarna nämnt att de var med om. Lekskolan eller "den 
halvöppna barnavården" hade gott rykte och förhållandevis hög status i 
både stat och kommun. Några av mina informanter gick under 1950-
och 60-talen i lekskola.17 Så mycket aktiva minnen tycks verksamheten 
inte avsatt, men en av papporna minns hur han som barn fäste sig vid 
lärarinnornas personligheter: 

Jag älskade tant Gudrun. Jag tyckte väldigt mycket om henne. 
Var hon en trevlig - en bra pedagog? 
Det kan jag inte uttala mig om. 
Nej, det är klart, det är inte samma sak. 
Nej. Jag tyckte om tant Gudrun. Det är inte samma sak. Däremot lär jag ha vägrat 
att gå till första stället, därför att den lekskolefröken, hon var tyd ligen från Tyskland 
- väldigt mörk, hon hade väldigt mörka ögon. [...] 
Jag tyckte inte om hennes ögon, så jag ville inte gå dit till henne, enligt mamma 
[skrattar li te]. Tokigt, va, men så... däremot tyckte jag att det var perfekt hos tant 
Gudrun. Det var Gudrun Welander. På Ståthöga. 18 

Någon annan erinrar sig hur han måste avbryta sin lek vid middagstid 
för att "dammas av och kammas till och så iväg" för att leka med i stort 
sett samma kamrater som han lekt med på förmiddagen men då under 
mer oreglerade och kanske vildare former. Han gick till lekskolan med 
blandade känslor och minns att han tyckte att han inte hade tid att gå dit, 
eftersom han höll på att leka. Någon allmän erfarenhet av lekskola har 
den här gruppen föräldrar dock inte. Dels räckte platserna i många 

17 Under 1950-talet fanns en kommunal och en privat barnträdgård i Katrineholm. 
Den kommunalt drivna barnträdgårdsverksamheten började 1941 genom att en 
tidigare privat barnträdgård (Elisabeth Funks) övertogs av kommunen. Från 1950-
talet finns det noteringar om en ny privat lekskola (Gertrud Kinas, senare Arndts). 
Den drevs med föräldraavgifter, men fick också ett visst bidrag från kommunen. 
1953 var det 1.800 kr, samtidigt som nettoutgifterna för den kommunalt drivna 
lekskoleverksamheten var ca 50.000 kr. 

18 Gudrun Welander var såvitt framgår av arkivhandlingar och annat en mycket aktiv 
och drivande kraft i barnfrågor och mycket populär. Hon blev senare förestånd are 
på Katrineholms kommuns första daghem, Borgen. - På 1940-och 50-talen 
förekom en ganska stor invandring av barnträdgårdslärarinnor från Tyskland. 
Holmlund, 1996 s. 204-205. 
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kommuner inte till alla och på landsbygden fanns de knappast alls, dels 
fanns inget starkt incitament att låta barnet vara kvar mot sin vilja: 

Dom berättade att do m hade prövat med nåt lekisaktigt, men det hade inte gått. Vi 
hade bara velat hem, min bror och jag. [...] Men när jag böljade skolan så var det ju 
inte heller nån annan som hade nån direkt social träning, så vi var ju rätt försiktiga. 
Men nu är det väl i stort sett ingen som inte har social träning. Jag tror nog att det 
hade varit ganska svårt för mig att börja i dagens skola [...] Men det är klart, det var 
ju tryggt att vara hemma! 

Som det tidsbundna fenomen fostran är så "behövde" 1940- och 50-
tals-barnen inte nödvändigtvis det innehåll förskolan hade. De 
dominerande diskurserna om familjen och om barnet handlade 
fortfarande om mor därhemma och en barnmiljö, som barnen hanterade 
på egen hand. Under 60- och 70-talen förändrades bådadera, men 
kanske inte så radikalt som man ofta tror. 

Barnomsorg på 80-talet 

För barnen i familjeurvalet infaller barnomsorgsperioden fr.a. under 
första hälften av 1980-talet. Den kommunala barnomsorgen i Katrine
holm hade byggts ut under hela 1970-talet. 1968, när det första dag
hemmet äntligen var klart, hade det plats för 45 barn men tog in drygt 
50. Samtidigt fanns 109 barn placerade hos kommunalt subven
tionerade dagmammor. Detta motsvarar sammantaget ca 5 procent av 
barnen i förskoleålder. Under 1980-talets första år fanns det plats för 
ungefär en tredjedel av kommunens barn i förskoleålder, men under 
hela decenniet byggdes barnomsorgen ut. Jämfört med riket som helhet 
har emellertid Katrineholm haft relativt få platser (tabell 5.1). Den 
kvinnliga förvärvsintensiteten har också varit lägre än i riket totalt. 

De flesta förskolebarnen i Katrineholm stod alltså utanför den 
kommunala barnomsorgen under hela den tid barnen i familjeurvalet var 
i den åldern. Detta faktum motsvarar emellertid inte gängse före
ställningar. "Vi är lite säregna, för Bodil har varit hemma hos barnen, 
så länge dom var små", förklarade en av papporna i urvalet. Flera av de 
intervjuade föräldrarna, som varit hemma med barnen, gav uttryck för 
att det normala var att barn var på daghem och att de själva var ovanliga. 
Det finns en idé om "normalitet" som ganska dåligt stämmer överens 
med de verkliga förhållandena. En tredjedel av barnen i familjeurvalet 
har inte haft någon annan barnomsorg under hela förskoletiden än den 
som mamman eller andra familjemedlemmar gav. 

Det jag har försökt få fram genom intervjuerna är dels hur man fak
tiskt har löst omsorgen om barnen före skolåldern, dels vilka över
väganden man gjorde och hur man resonerade i det enskilda fallet. Det 
ligger i sakens natur att de svar jag fått i intervjuerna ofta måste vara 
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Tabell 5.1. Barn i kommunal barnomsorg i Katrineholm och i riket 
som helhet 1980-1990. Procent. 

0 

Ar Katr ineholm Riket  
daghem familjedaghem daghem familjedaghem 

1980 15 14 19 13 
1981 16 14 21 13 
1982 17 14 22 14 
1983 19 15 24 16 
1984 21 15 26 16 
1985 21 16 28 17 
1986 22 17 28 17 
1987 23 19 30 17 
1988 26 17 31 17 
1989 31 16 32 16 
1990 30 14 33 14 

Källa: SCB. Årsbok för Sveriges kommuner, årgångarna 1982-1992. 

efterrationaliseringar. Det är inte lätt att minnas exakt hur man tänkte för 
något tiotal är sedan i en viss fråga, särskilt som man sedan dess gjort 
en massa olika erfarenheter som kanske lett till omprövningar. Jag har 
ofta fått information om hur man tänkte och gjorde, inte bara med 12-
13-åringen, utan också med de andra barnen i syskonskaran. Det visar 
sig inte sällan att både ideologi och praxis skiftar mellan barnen, i takt 
med tiden. Människorna i den här studien är, lika lite som i andra, 
värde- och handlingskonsekventa.19 Ett par föräldrar som säger sig 
vara helt emot barnomsorg utanför familjen kan till exempel visa sig ha 
haft yngsta barnet på daghem. Någon annan omständighet än värde
ringen fick vid en viss tidpunkt starkare dignitet än uppfattningen om 
vad som är det bästa för barn. Det kan vara sjukdom, försämrad eko
nomi, skilsmässa eller andra förhållanden inom familjen som avgör, 
men också sådant som ligger utanför familjen, till exempel att både barn 
och hemmaföräldern finner sig isolerade när "alla andra" är på dagis och 
arbetsplatser. Med förändrade villkor måste man förändra sina hand
lingar - och kanske också värderingar. 

Ideologi och praktik 
Ett omedelbart intryck av de samlade utsagorna om barnomsorg är att 
det finns en ideologi för varje beslut, och att allt ry ms under den ideo
logiska huvudkategorin "barncentrering". Hemmaföräldrar kan lyfta 
fram tryggheten för barnen i att få vara hemma, medan förvärvsarbe
tande föräldrar i stället kan tala om hur viktigt det är för barnen att 

19 Jfr Åberg, 1990, s. 326-335. 
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komma i kontakt med andra vuxna och barn för den sociala träningens 
skull. De som velat vara hemma några år men sedan förvärvsarbeta igen 
kan motivera skiftet med att det är bra för små barn att vara hemma, 
men när de blir en tre-fyra år behöver de komma ut lite.20 Trygghet och 
stimulans är diskursens tvillingkärnor, men föräldrarna betonar dem 
olika. 

Ett annat huvudintryck är att även om många av föräldrarna glider i 
sina uppfattningar om barnomsorg kan man ändå urskilja tre grund
kategorier. Den första - och största - är den där barnomsorg utanför 
familjen ses som ett tillskott till vad familjen själv kan ge. Barnet får 
dels det som finns hemma, dels något annat: gruppträning, en viss pe
dagogik, tillgång till rikligt lekmaterial e.dyl. Kompletteringstanken 
markeras särskilt om föräldrarna (mamman eller båda, men aldrig enbart 
pappan) arbetat deltid och barnet bara varit på daghem eller hos 
dagmamma under "korta" dagar. En andra kategori är uppfattningen att 
daghem eller familjedaghem knappast ska tillföra något, utan snarare att 
ska ge detsamma som barnet skulle fått hemma, om det nu hade varit 
möjligt. I det här fallet ses barnomsorgen alltså närmast som kompen
satorisk. Den tredje kategorin visar på en i princip negativ inställning till 
barnomsorg utanför familjen. Här menar man att familjen och grann
skapet kan och bör förse barnet med allt det behöver - och att berövas 
detta innebär egentligen en förlust för barnet. Några familjer faller utan
för de här huvuduppfattningarna; endera därför att de har växlat åsikter 
ganska markant över tid och/eller mellan olika barn i familjen eller där
för att de inte har talat o m barnomsorg som annat än en funktion av 
mammans förvärvsarbete och inte avslöjat några andra värderingar än 
att jobbar man måste ju någon annan ta hand om barnen, såvida man 
inte kan ordna det inom familjen i alla fall. 

De klasskillnader materialet visar är de sedan länge väl kända. 
Tjänstemän värderar barnomsorg utanför hemmet högre än vad arbetare 
gör och utnyttjar den också i högre utsträckning. De har oftare också en 
"pedagogisk" motivering till varför barnomsorgen är bra för barnen -
framför allt att den tillför barnen något utöver familjen - och det för med 
sig att daghem ofta föredras framför dagmamma.21 Arbetarfamiljerna 

20 Det kan se anpassligt och opportunistiskt ut, att hitta barncentrerade motiveringar 
till det man ändå "måste" eller "vill", men eftersom det har visat sig vara 
gynnsamt för barns utveckling att mödrar kan förena det hon vill eller måste för 
egen del med det som hon tror är bäst för barnet, så är det naturligtvis alldeles 
utmärkt. Jfr K ihlblom, 1991, som fann positiva samband mellan mödrars t rivsel 
med förvärvsarbete och deras barns utveckling. 

21 Det finns vissa variationer mellan olika undersökningar. Jfr t.ex. Persson, som 
diskuterar dessa. Själv finner han f.ö. inga stora skillnader i värderingar. En 
tolkning av variationen är att ökande erfarenhet av t.ex. daghem leder till högre 
uppskattning och att skillnaderna därmed borde minska efterhand som allt fler 
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uppfattar oftare barnomsorgen som kompensatorisk och föredrar då 
dagmamma framför daghem. De få företagarfamiljerna fördelar sig lite 
ojämnt över kategorierna, vilket åtminstone delvis kan förklaras med att 
det är en klassmässigt heterogen grupp; den består både av arbetare som 
"öppnat eget" och av yrkesgrupper som motsvarar tjänstemän. 

Ideologin anpassas, som sagt, ofta nog till praktiken och olika 
diskurser hävdas vid olika tidpunkter. I en av familjerna finns flera barn 
födda med ganska långa mellanrum. När den äldste föddes i början av 
1970-talet var det självklart att mamman skulle vara hemma. Hon var 
ganska ung och hade varken hunnit få fotfäste på arbetsmarknaden eller 
bestämt sig för någon utbildning. Många mammor var hemma med sina 
småbarn och det var ganska självklart att det blev som det blev. 
Önskningar och omständigheter sammanföll. När det andra och tredje 
barnet föddes var hon alltjämt hemma medan hennes man, som var 
facklärd arbetare, stod för familjens löneinkomster. Pappan tror att det 
var tryggt och bra för barnen att få vara hemma. "Dom kanske behöver 
den där tryggheten först, dom första uppväxtåren i alla fall." 

Så började de äldre skolan och efterhand tyckte mamman att det blev 
långsamt hemma. När den då yngsta var fyra år böljade hon jobba hel
tid i ett vårdarbete, och de båda yngre fick vara hos en grannfru. Något 
daghem fanns inte. Överenskommelsen med grannfrun var privat och 
fungerade en tid till allas belåtenhet. Men så skulle dagmammans familj 
flytta och barnen fick en annan dagmamma, som denna gång var 
kommunal. Mamman tyckte inte att den nya dagmamman var lika bra 
som den gamla: 

[...] för hon var lite mer för barnen än den kommunala var. [ ...] Det finns ju såna 
som har barn för barn och så finns såna som har barn för pengar. [•••] Men det gick 
ingen nöd på dem hos den kommunala heller. 

För mamman var det självklart att barnens dagmamma passade barnen. 
Dagmamman gjorde ungefär detsamma som hon själv när hon var 
hemma och kamrater hade de hur som helst. 

Så småningom blev det emellertid ytterligare ett barn i familjen och 
både pappan och mamman tyckte nu att daghem var en självklarhet: 

Jag vet inte vad man skulle ha annars? 
Dagmamma? Det finns ju. 
Ja, men dagis - det är väl bättre, för han får ju vara med - Dom är här ute, hans 
kompisar, som han får gå vidare med till skolan sen [...] I alla fall nån, kanske, som 
följer med honom upp [i skolan....] 

får just dessa erfarenheter. Persson, 1994, s. 80-129. Offentlig riksstatistik visar 
emellertid att arbetarfamiljer ordnar barnomsorgen inom familjen i större 
utsträckning än tjänstemannafamiljer. Detta visade också replikationsstudien i 
Katrineholm. Moqvist, 1990, s. 131. 
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Han behöver ju komma ut bland jämnåriga. Det är nog bra för honom. Och det b lir 
ju inte så lång tid heller. Det blir mellan åtta och ett i stort sett. Det är skillnad om 
dom lämnar bort dom kanske halv sju på morron och hämtar dom vid fem-halv sex. 
Då blir det ju ingenting hemma! Då blir det bara hem och sova i stort sett sen. Men 
det är ju tvunget. Samhället är ju så. Man är tvun gen ätt-

Citatet är från intervjun med pappan, som säger tre saker här. För det 
första, att daghemmet är en social investering för barnet, som får kam
rater och eventuellt lär känna sina blivande klasskamrater redan nu. För 
det andra, att det goda, som daghemmet erbjuder, utnyttjas optimalt 
genom korta vistelsetider och utan de långa vistelsetidernas förmodade 
negativa konsekvenser. För det tredje, att nuförtiden har man inget val. 
Om "alla" barn är på daghem måste vaije barn vara på daghem, för 
annars träffar barnet inte andra barn. Mamman uttrycker sig ungefår på 
samma sätt och tillför dessutom ett ekonomiskt skäl. När den förste 
föddes var det inget hon behövde "försaka" genom att vara hemma
mamma, men nu skulle det inte gå, säger hon. 

Uppfattningarna om vad som är bra och lämpligt varierar med barnen 
och med tiden, men nu ska jag redovisa hur föräldrarna har gjort och 
tänkt i förhållande till undersökningens 12-13-åringar. Jag har delat 
materialet i två grupper: de barn som helt eller huvudsakligen har haft 
inomfamiljär omsorg under perioden 0-7 år och de som har varit i 
utomfamiljär omsorg under större delen av samma tid (tabell 5.2). 

Tabell 5.2. Barnomsorg för 12-13-åringarna i urvalet. Antal. 

Barnomsorg 
Helt inom familjen 9 
Huvudsakligen inom familjen 4 
Huvudsakligen utom familjen 19 
Summa 32 

Barnomsorg inom familjen 
Knappt en tredjedel av 12-13-åringarna har inte haft någon annan barn
omsorg under förskoletiden än den som de egna föräldrarna gav. 
Ytterligare några stycken har varit hemma under de flesta av förskole
åren, men börjat i daghem eller hos dagmamma i 4-5-årsåldern. Sam
manlagt är det alltså drygt en tredjedel av barnen i urvalet som helt eller 
huvudsakligen har varit "hemma" under förskoleåren. Men att barnet 
haft sin omsorg hemma betyder inte alltid att någo n av föräldrarna varit 
hemma på heltid. De flesta av de här barnens mammor har verkligen 
varit det, men precis som den äldre generationens kvinnor förvärvs
arbetade på tider när barnen kunde tas om hand av maken eller större 

- 94 -



Kap. 5 Små barn, arbete och omsorg 

barn har vissa i den här generationen gjort så.22 Några har haft dagbarn 
och några har varit hemma på heltid några år och sedan börjat arbeta 
mer eller mindre regelbundet. Kerstins korta berättelse om sina barns 
omsorgshistoria illustrerar denna varierande praxis: 

Så du jobbade när [16-åringen] var liten ? 
Men jag jobbade mycket kvällar. Han var nog ett och ett halvt år innan jag böljade 
jobba. Jag var hemma och sen hade vi dagmamma och sen jobbade jag tills [12-
åringen] föddes. Det är fyra år emellan dem. Sen var j ag tjänstledig och sa upp 
tjänsten när den gick ut. Sen var jag hemma tills hon var fem år. O ch sen jobbade 
jag i affär igen och hoppade in på kvällar och helger. Det var faktiskt bra. [...] 
Var det som du ville ha det så? 
Ja, det var det. Jag tyckte det var så skönt att ha haft mamma hemma och det hade ju 
min man också, så det var ju skönt. Och då jag var hemma så var det ju många som 
var hemma hos sina barn. Man gjorde mycket och träffades och fikade och så där. Jag 
hade lite dagbarn till och från, bekantas bekanta. 
Privat, eller? 
Ja. - Litegrann. Men jag trivdes med det. 

I några familjer har föräldrarna praktiserat att arbeta i regelbunden skift
gång eller på helger. I de flesta av de här familjerna har man emellertid, 
vid den här tiden, haft en komplementär och traditionell arbetsdelning 
mellan makarna. Mannen har lönearbetat och hustrun har skött hem och 
barn och i den mån hon arbetat har det, som Kerstins exempel visar, 
haft extraknäckskaraktär och inte inkräktat nämnvärt på det som varit 
huvuduppgiften just då. 

Hur har de föräldrar som själva tagit hand om all, eller nästan all, 
barnomsorg resonerat?23 Svaren varierar från en bestämd önskan att 
själv ta hand om barnens hela vård och fostran till en resignation inför 
oförenliga krav och en vilja att då göra det bästa av situationen. Det 
finns hänvisningar till såväl lust som plikt och till vad man själv velat 
och trivts med, likaväl som till barnens väl och ve. 

För dem som såg det som ett positivt val att själva ta hand om all 
omsorg framstod inte sällan den egna barndomen med mor hemma som 
ett ideal. "Nybakta bullar och alltid nån hemma när man kom från 
skolan." - "Jag hade klasskamrater som hade mammor som jobbade. 
Dom hade nyckel runt halsen och fick gå hem och klara sig själva... Jag 
tyckte synd om dom." (Minnena är alltså från skoltiden, inte små
barnstiden, naturligt nog!) En del av både mammorna och papporna har 
sagt ungefär att "sätter man barn till världen ska man väl ta hand om 
dem själv och inte hysta iväg dem till något daghem!" En pappa ansåg 
t.o.m. att det var ett villkor för att de skulle ha barn överhuvudtaget. 

22 Detta var också vanligt i arbetarfamiljerna i Brembecks undersökning. Brembeck, 
1992, s. 33-34. 

23 Med några få undantag var detta (då) arbetarfamiljer. 
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När barnen var små var ju Birgitta hemma... Hur tänkte du om det, tänkte du att det 
var en självklarhet eller var det... 
Att hon skulle vara hemma? Oh ja. Annars skulle vi inte ha några [barn]. Det var en 
förutsättning att hon skulle vara hemma. [...] Jag har alltid haft en negativ 
inställning till att lämna bort barn. Skaffar j ag barn s ka jag kunna ta hand om 
barnen, det är min förutsättning. Och det tycker jag vi lyckades rätt så bra med. Det 
ordnade sig på så vis att hon var hemma och sen jobba hon på kvällarna is tället, för 
pengar måste man ha i varje fall. Och då kom jag hem och tog hand om dom och 
lekte en stund och så där... och ställde till det! [skrattar] Ah, det där var väldigt bra! 

Genom att arbeta deltid och på s.k. obekväm tid kunde mamman i den 
här familjen uppfylla inte bara mannens, utan också sina egna, önske
mål angående barnen. "Jag har inte velat att någon annan ska uppfostra 
mina barn. Utan vi har velat att det ska vi göra. Så när jag har jobbat 
sena eftermiddagar och kvällar, då har ju han varit hemma hos dom." 
Men det förutsatte förstås att makarna samarbetade. Den enda nackdelen 
som de ser med att Birgitta minimerade sitt lönearbete var att familjen 
inte haft råd med riktigt allt som de önskat, men barnen har fått det bra 
på andra sätt. De immateriella värdena väger tyngre, menar de, även om 
det har funnits en längtan efter resor och annan lyx. Barnom
sorgsperioden ligger nu ganska långt tillbaka i tiden för den här famil
jen, där 12-åringen är yngst. Många av de intervjuade föräldrarna med 
liknande förhållanden säger apropå familjernas hemmamammetid att "då 
gick det ju, men nu skulle det inte gå". Den mamma som vid inter
vjutillfället var urvalets enda hemmamamma tyckte emellertid att det 
fortfarande gick bra. När hon arbetade, innan barnen kom, sparades 
hennes inkomst, "så vi har jämt levt på en lön." 

De enda som talade om att leva på en lön som ett visserligen över
gående, men dock avsevärt problem, var en tjänstemannafamilj. När 
föräldraledigheten efter det första barnet gick ut ville de ha en dag
mamma till barnet. Barnet stod i den kommunala barnomsorgskön men 
var utan plats när mamman återgick till sin heltidstjänst. Först anlitade 
de en barnflicka ungefär ett halvt år och sedan en privat dagmamma. 
Men så, efter ytterligare något halvår, skulle denna vara föräldraledig, 
och då tyckte både mamman och pappan att det skulle vara "synd om 
pojken att flytta honom fram och tillbaka och kors och tvärs...". Han 
hade ju redan haft flera vårdare, och skulle det fortsätta på det sättet... 
Mamman skulle helst velat arbeta deltid, men det gick inte arbetsgivaren 
med på. Makarna beslöt att hon skulle säga upp sig "så får vi se vad 
dom säger." Arbetsgivaren gav inte med sig och hon slutade. Ekono
miskt var det första året "hemskt tungt", men de anpassade sig "ganska 
snabbt". När 12-åringen föddes var det ingen diskussion om något 
annat än att mamman skulle fortsätta vara hemma eftersom hon trivdes 
med det och den ekonomiska omställningen redan var gjord. Dessutom 
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var makarna överens om att det var det bästa för barnen att mamma var 
hemma och några år hade hon dagbarn.24 Pappan menar också att han 
knappast kunde ha haft det arbete med mycket resor, som han hade 
under en del av den här tiden, om familjen behövt passa flera tider än 
hans. 

Att ta hand om all barnomsorg inom familjen handlar alltså inte bara 
om vilja att vara den som själv fostrar barnen, utan kan vara den lösning 
som återstår om man inte kan lösa omsorgen på något annat sätt som 
man tycker är rimligt, för både sig själv och för barnet. När Inger efter 
föräldraledigheten skulle återgå till sitt ackordsarbete på en manligt 
dominerad arbetsplats tyckte hon att dottern (12-åringen, som i den här 
familjen är det äldsta barnet) var alldeles för liten och alldeles för bero
ende för att lämnas på daghem. 

Hon var bara sex månader och jag sa att jag inte ville jobba heltid och lämna en sån 
liten så länge på dagis. Hon var rätt så jobbig för hon sov aldrig på nätterna. Och så 
ammade jag henne fortfarande. Så jag ville jobba sex timmar och så skulle min 
mamma ha henne. Jag ville jobba mellan sex och tolv men det fick jag inte. Då 
skulle jag inte få ha mitt jobb kvar utan jag skulle få byta och då så sa jag upp mig. 

Det Inger tyckte var acceptabelt var att arbeta förmiddagar, så att hennes 
egen mor, som hade sitt arbete på eftermiddagar, skulle kunna ta hand 
om flickan på förmiddagen och hon själv resten av dagen. Hon tyckte 
verkligen att det tog emot att lämna bort flickan, "för det kändes som att 
hon behövde mig", men detta skulle ha varit en godtagbar kompromiss. 

[...] sen tänkte jag, att när hon skulle bli lite större, kunde hon vara på dagis, 
eventuellt. 
Hur stor tycker du att hon borde ha varit? 
Tre år. 
Varför just tre? 
Därför att då som först tycker jag att dom börjar ha nåt utbyte av andra barn. Innan 
dess är dom rätt så bundna tycker jag till... 

När föräldraledigheten var slut stod hon alltså med ett litet beroende och 
krävande barn, en bestämd idé om hur hon skulle kunna ordna det på ett 
bra sätt för både sig och barnet men med en arbetsgivare som var ogin 
och inte ville medverka till att förverkliga hennes idé. Hon slutade 
jobbet, men inte för att bli hemmamamma. 

24 Privat, men förmedlat genom kommunens barnomsorgsavdelning. Den här grå
zonen mellan privat och offentligt, när kommunernas köer markant översteg plats
tillgången och kommunens tjänstemän pragmatiskt förmedlade kontakt mellan 
köpare och säljare av barnomsorg och blundade för att uppgörelserna hölls utanför 
den formella ekonomin är i s ig en intressant del av barnomsorgens historia. 
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Då tänkte jag att jag skulle få tag i något halvtidsjobb. Men precis i den vevan så 
vart det ju så svårt med arbete. Så jag var hemma då. Ja, jag sökte ju jobb, men jag 
fick ingenting så jag struntade i det. Så jag var hemma och sen fick vi ju [8-åringen]. 
Och sen vart ju hon sjuk, så då var jag hemma för det. 
Fick du vårdnadsbidrag då ? 
Jaa, det fick vi... ett halvt vårdnadsbidrag. Och då var jag hemma då ända tills [barnen 
var tio resp. sex], tror jag. Då började jag jobba. 

Inger var alltså hemmamamma på heltid under tio år därför att hon inte 
kunde få de arbetstider hon behövde för att kunna ordna barnomsorgen 
på ett sådant sätt som hon tyckte var bra, dvs. med en så nära och lik 
ersättare för henne som möjligt; hennes egen mor, som hon tycker om 
och uppskattar. Hennes man säger att han tror att den långa hemmatiden 
frestade på hennes självförtroende, men själv lyfter hon fram det som 
hon ser som värdefullt, nämligen att det var bra för barnen. 

Tycker du att det var bra att det blev som det blev? 
Att jag var hemma, ja. [...] 
Ja, det ångrar jag inte. Jag tycker mina barn har mått bra av det. Så det tycker jag att 
jag känner som en... ja, belöning eller vad ska man säga. Ja, jag känner de t, det 
känns bra för mig själv att det har varit det. För det vet jag, att dom har mått bra. 
Var det jobbigt för dig ? Det kan ju bli enahanda ? 
Jaa, jag tyckte nog det kanske när [12-åringen] var liten. I och med att hon... hon var 
jobbig med att hon inte sov och hon var väl digt energisk - väldigt energisk. Hon 
kröp när hon var fem månader. Och - ja, hon var vaken d ygnet runt, tycker jag. Hon 
sov aldrig... 

När Inger så småningom böljade arbeta igen var det på halvtid och i en 
helt annan och kvinnodominerad bransch. Den yngsta, som gick i del
tidsförskola, skulle då vara hos dagmamma viss tid. Det blev emellertid 
så dyrt att det knappast lönade sig alls med Ingers förvärvsarbete. Den 
här gången lyckades hon emellertid lägga om arbetstiderna, så att det 
gick bra att arbeta när pappan kunde vara hemma i stället. Och så har de 
försökt alltfort, även när hon nu arbetar 75 procent. Pappan arbetar 
heltid men med viss flexibilitet i tiderna och tillsammans kan de 
tillgodose sin ambition att när barnen är hemma efter skolan ska någon 
av föräldrarna också vara det. 

Som kontrast till mammorna, som inte lyckades få ändra sina ar
betsvillkor så att de blev förenliga med familjens övriga behov, kan man 
framhålla Viveka. Hon arbetade i en av de kvinnodominerade indust
rierna och hade egentligen tänkt sig att barnen skulle vara på daghem, 
men kön var lång och det dröjde med plats. Hon lyckades då ändra sin 
arbetstid till kvällsskift på fabriken och detta föll så väl ut att föräldrarna 
fortsatte att saxa sina tider i många år. När hon gick till jo bbet hade 
mannen hunnit hem och kunde "vara barnvakt", som han själv uttryckte 
det. "Du är väl inte barnvakt, det är dina egna barn du tar hand om!" 
protesterade hustrun. Samtidigt illustrerar nog uttrycket ganska väl, att 
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både männens och hustrurnas förväntningar på mannens insats var just 
barnpassning. Vivekas man karaktäriserar detta som en heltidssyssel
sättning. Den pappa, som ställde som ett ovillkorligt krav att barnom
sorgen skulle skötas i familjen, säger att hustrun hade gjort undan 
hushållsarbetet och att han själv kunde ägna sig åt att enbart leka med 
barnen. Han säger också, lite ursäktande, att han ibland var så trött av 
sitt försörjningsarbete att han somnade ifrån barnen på golvet. 

Barnomsorg utanför familjen 
De flesta av barnen i urvalet har haft barnomsorg utanför familjen under 
den större delen av förskoleåren.25 För en del har det varit så i stort sett 
sedan föräldraledigheten tog slut medan andra varit hemma kanske 2-3 
år. För föräldrarna har det i allmänhet varit självklart att de skulle arbeta 
och att de därmed skulle ordna någon form av barnomsorg utanför 
familjen för barnen. Det strategiska beslutet här gällde alltså inte 
förvärvsarbete eller ej för hustruns del, utan mera hur omsorgen istället 
skulle ordnas. Gick barnomsorgen att ordna på ett sätt som både föräld
rarna och barnet var tillfreds med så blev beslutet heller inte omprövat 
(som för ett par av familjerna i hemmagruppen). 

Liksom det fordrats att makarna var överens om hur de skulle arran
gera för att själva sköta all barnomsorgen måste makarna som båda ska 
förvärvsarbeta och leja bort barnomsorg vara överens. Oftast tycks 
männen inte tagit särskilt aktiv del i beslutet - man får ett bestämt intryck 
av att hustruns åsikter varit avgörande, men att det har varit en 
underförstådd självklarhet att han ska förvärvsarbeta. 

Vad har du egentligen haft för synpunkter på hur ni skulle ordna för barnen när dom 
var små? 
Nej det har - E ftersom min fru har en hygglig utbildning, och hon... hon har velat 
jobba, så har jag ju liksom inte - jag har in te satt mig emot det heller. Det har jag 
inte. 

Och: 

Eftersom jag kände att hon själv också ville ha det på det sättet, så det har ju aldrig 
varit någon konflikt eller någon diskussion egentligen. Hon skulle vara hemma 
under föräldraledigheten och sen skulle hon ut på arbetsmarknaden igen, under 
förutsättning att det gick att lösa det här [dvs. omsorgen om barnen] på ett bra sätt. 

Anledningarna till att det var så pass självklart att förvärvsarbeta, inte 
bara för männen, som de här två citerade, utan också för kvinnorna, är 
emellertid olika. Någon har haft ekonomin att tänka på, som en mam

25 Till dem hör de flesta av barnen i urvalets (då) tjänstemanna- och företagarfamiljer, 
men också en del av barnen i arbetarfamiljer. 
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ma, som säger att eftersom hennes man hade underhållsskyldighet för 
barn i ett tidigare äktenskap var det inget att välja på, även om hon i och 
för sig kanske gärna skulle varit hemma. Andra har velat syssla med det 
de har utbildat sig för och investerat tid, intresse och pengar i. För en 
del har det varit viktigt att inte vara borta från yrket särskilt länge, 
eftersom man tappar kompetens och det blir svårt att komma ikapp igen. 
Det är inte fråga om kvinnor som har vad man vanligtvis uppfattar som 
"karriäryrken", som säger detta. Det kan vara lärare, frisörer, sjuk
sköterskor och liknande. Ett par hade inte avslutat sina utbildningar 
ännu och någon erbjöds som nyutbildad vikariat inom sitt yrke och 
därmed chans att komma in på arbetsmarknaden. Andra har helt enkelt 
tyckt att det blev för enformigt att vara hemma. "Det blev bara att vara 
här och laga mat [...] Jag tyckte det var jobbigt att inte se något resultat 
av en hel dag, det var lite instängt." 

Men om båda ska finnas på arbetsmarknaden måste man (eller hon!) 
lösa barnomsorgen. Familjerna i urvalet visar en provkarta på praktiskt 
taget alla sätt: barnflicka, dagmamma genom kommunen eller privat 
("svart"; dvs. utanför arbetsmarknadens formella avtal och regler), 
daghem, släktingar. Många har prövat flera arrangemang. De flesta har 
alltså en rik och varierad erfarenhet, och kan jämföra olika former för 
omsorg med varandra. Eftersom den kommunalt arrangerade omsorgen 
var ganska dåligt utbyggd när de här barnen hade behov av den fick 
många köa för plats och något annat måste ordnas under väntetiden. En 
del fick förändrade familjeförhållanden. Föräldrarna skildes t.ex. och 
omsorgsbehovet förändrades, samtidigt som man hamnade i en annan 
regelgrupp (ensamstående föräldrar hade i de flesta kommuner och även 
i Katrineholm förtur till kommunal barnomsorg). 

Valen styrdes av en kombination av faktorer: kö- och regelsystemet i 
kommunen, tillgång till plats i den ena eller andra formen när omsorgen 
behövdes och där man då bodde, föreställningar om vad som är bra och 
vad som är dåligt för barn i allmänhet men det här barnet i synnerhet 
samt, naturligtvis, ekonomi. Att man själv tycker sig ha viss kontroll 
över till vem och vart barnet lämnas är centralt för de flesta. Den första 
frågan blev: skulle omsorgen ordnas privat, eller genom det allmännas 
försorg? En privat lösning har man kanske större möjligheter att o rdna 
efter egna önskemål, men i allmänhet blir det dyrare än den 
skattesubventionerade kommunala omsorgen.26 Det är också en fråga 
om på vilka tider omsorgen behövs samt om man vill acceptera att det är 
någon annan än man själv som väljer vårdare till barnet. 

Familjen Andersson illustrerar väl de faktorer, som gör att privat 
omsorg bedömdes som det bästa alternativet. När 12-åringen, som är 
äldst, föddes arbetade mamman på regelbunden kvällstid och pappan på 

26 Det är bara om omsorgen behövs under få veckotimmar som privata lösningar 
brukar bli billigare. 
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oregelbundna och obekväma tider, men för båda var detta som de ville 
ha det. Någon allmän barnomsorg som motsvarade de tiderna fanns 
inte. En väninna tog hand om flickan de kvällstimmar det behövdes, 
och när skiftet var slut vid 21-tiden hämtades hon hem, fortfarande 
vaken. "Ja, sen sov vi istället tills klockan nio på morgonen. Men det 
funkar ju jättebra, så länge dom inte går i skolan." När föräldrarna ar
betade på helgerna hade dagmamman också hand om flickan. Den här 
lösningen fungerade så länge den kvällspigga flickan var endabarn, men 
så fick familjen också ett morgontidigt barn. Dagmamman och arbets
tiderna behölls, men nu fick mormor rycka in och hämta barnen "senast 
klockan sju på kvällarna" och lägga dem. Med de tider den här familjen 
behövde barnomsorg kunde endast en privat lösning komma i fråga, 
men mamman tror inte heller att hennes arbetstid per vecka var till
räcklig för att berättiga till kommunal omsorg. Hon skulle knappast ha 
velat heller: "Jag vill veta vem de är hos." 

Att anställa en grannfru eller en väninna som dagmamma var inte all
deles ovanligt. När Mona gjorde ett av sina dagmammeval, hade hon 
fäst sig vid att en av grannfruarna skilde ut sig från de andra. När bar
nen skulle komma in gick hon ner på gården, letade reda på barnen och 
kallade in dem istället för att stå på balkongen och vråla högre och högre 
på ungarna som inte lydde. Här handlar det alltså om kontroll i själva 
urvalsprocessen, men knappast sedan. I bästa fall har man gjort en god 
bedömning och valet faller väl ut. 

Grannskapet var avgörande för de flesta. Alltför långa avstånd mel
lan barnets hem och familjedaghemmet är både opraktiskt och socialt 
olämpligt. Barnet bör kunna ha samma lekkamrater hemma och hos 
dagmamman, och när det ska gå i deltidsförskolan bör det själv kunna 
gå dit och hem. Att dagmamman ska kunna följa barnet är ofta inte 
realistiskt med tanke på övriga barn i familjedaghemmet. För barn på 
daghem verkar det som om man tolererade större avstånd, men de bar
nen ska ju ofta inte på några andra aktiviteter. Närhetsprincipen, att bar
net som får kommunal omsorg ska ha den så nära hemmet som möjligt, 
ingår också i allmänhet i de kommunala reglerna. En mamma, som 
erbjöds kommunal dagmamma efter föräldraledigheten, var inte nöjd 
med urvalet utan ville ha en viss väninna som också var kommunal 
dagmamma. Denna bodde emellertid i en annan stadsdel, vilket inte var 
förenligt med reglerna. Hellre än att acceptera den placering som hon 
själv inte valt anställde den här mamman väninnan privat. Hon ansåg att 
det var av ren oginhet från kommunens sida att hon inte själv fick 
bestämma. 

Ja, dom har såna konstiga regler... det är dom som ska bestämma, vi föräldrar får inte 
bestämma som vi tycker och... tycker att det är bra för barnas del. Det tycker inte jag 
i alla fall. 
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Andra har haft hjälp av regelsystemet. Ensamstående har t.ex. 
kunnat få privata dagmammor godkända som kommunala eller förtur till 
daghem. 

Några av familjerna har haft barnflickor, men bara ett par för just 12-
åringarna. En mamma tycker att det här var den knepigaste av alla 
omsorgsformerna (familjen har hunnit pröva de flesta) och pappan i en 
annan familj säger att det berodde ju på: "Ibland har man haft kanonbra 
flickor och ibland har det varit problem." Utfallet är mycket person
beroende, men det är det med dagmamma också. Skillnaden mellan 
barnflicka och dagmamma ligger fr. a. i att dagmamman är mer erfaren 
och kompetent, och att det oftare är en mer långsiktig placering. Som 
förälder har man dock möjligen större insyn i vad barnflickan gör, i 
varje fall om man kan komma hem till lunch eller förlägga en del arbete 
till hemmet. 

De flesta har antingen varit nöjda med omsorgen eller lyckats göra 
något omarrangemang om det behövts, men det finns också de som 
benhårt litat på att det första valet var rätt. En mamma berättar t.ex. hur 
hon inte lät sig rubbas i sin starka övertygelse om att daghem var det 
bästa för hennes barn, trots att han själv till en böljan envist demonstre
rade sitt missnöje: 

Han trivdes jättebra där. D et fungerade perfekt. Ja, han har alltid varit ett sånt här 
utåtriktat barn. Han har tyckt om att vara i grupp och vara med andra barn. 
Så du behövde aldrig gå därifrån med hjärtat i halsgropen? 
Han skrek i och för sig en hel månad när vi skulle skola in honom. Då, när han var 
ett år, tog det en månad att skola in honom. Men sen när det gic k över då ville han 
alltid gå dit och var jätteglad och nöjd och tyckte att det var så trevligt där. 
Men den månaden, blev du ängslig att det var fel? 
Nej, jag trodde hela tiden att det var rätt. Annars hade jag gett upp. 
Det är ju en lång period ändå... 
Men jag var helt övertygad om att det skulle vara rätt. 
Hur kom det sig att du kunde vara övertygad om det? 
Jag kände bara att det var så. Jag tvekade aldrig själv på det. 
Visste ni - ? 
Nej. Det visste jag ju i och för sig inte, men jag visste ju vad jag själv ville. Min 
övertygelse styrde över det hela. 

Det är emellertid mer vanligt än ovanligt att barnen bytt omsorgsform 
eller vårdare en eller flera gånger under småbarnsåren. I några fall beror 
det på att barnen inte trivts, men andra skäl är vanligare. Det kan vara att 
man kommit fram i kön till de n kommunala omsorgen och kan sluta 
med den privata dagmamman, att familjen fl yttar, att föräldrarna skiljs 
och mamman måste ändra sysselsättningsgrad och eventuellt finan
sieringsform, eller att barnet får syskon. När det blir fler barn i familjen 
betyder det nästan alltid ett brott i de äldre barnens omsorg. För en del 
har det varit efterlängtade avbrott och ibland en lösning på en situation 
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som föräldrarna har bedömt vara alltför jobbig för barnet. Har man 
kunnat komplettera hemmavistelsen med kyrkans barntimmar, 
skogsulleskola, deltidsförskola eller någon annan social och pedagogisk 
aktivitet anser åtminstone föräldrarna att det hela varit bra och lyckat. 
Det finns också exempel på att man har bytt från daghem till dagmamma 
det sista året före skolstarten, för att barnen skulle få del av 
deltidsförskola därför att man, i de fallen, uppfattat den som en bättre 
förberedelse för skolan. 

Vilka valde vad? 
Vilka strukturella faktorer finns då i de familjerna som själva ordnat 
barnomsorgen inom respektive utanför familjen? De flesta föräldrarna i 
hemmagruppen var vid den här tiden arbetare. De arbeten mammorna 
hade hör inte till de välavlönade. För de flesta har det heller inte fordrats 
fortlöpande kontakt med jobbet för att man inte ska tappa kompetens. 
Ett par av mammorna i den här gruppen var svagt förankrade på ar
betsmarknaden innan de fick barn. Många har uppenbarligen känt sig 
uppskattade och kompetenta genom hemarbetet. De flesta säger också 
att de trivdes med det. I gruppen med utomfamiljär omsorg har möd
rarna ofta, men inte alltid, arbeten med förhållandevis höga kvalifika
tionskrav. Med något undantag hör deras yrken dock inte till de riktigt 
högavlönade och, med ytterligare några undantag, inte heller till d e låg
avlönade. I de flesta fallen krävs en längre utbildning. Faktisk kontakt 
med arbetet uppfattas i många fall som nödvändig för att den profes
sionella kompetensen ska uppehållas. Det finns både arbetar- och 
tjänstemannafamiljer i den här gruppen, med en viss övervikt på de 
senare. Tidigare arbete som barnflicka eller "husmorsutbildning" har 
inte lett till att ma n blivit hemmamamma själv. Av dem är det faktiskt 
färre som har ordnat barnomsorgen hemma än lämnat barnen till utom
familjär omsorg. 

I båda grupperna har 12-13-åringen ofta äldre syskon. Det avgö
rande beslutet fattades många gånger för dessa äldre barn och den lös
ning som blev då kom att gälla också för de yngre. Samtidigt verkar det 
vara mera självklart att barn som i en eller annan mening kan betraktas 
som endabarn fick omsorg utanför familjen. Det kan vara första barnet 
om det andra inte följde ganska tätt på eller ett sladdbarn samt natur
ligtvis verkliga endabarn. Det blev viktigt för föräldrarna att de här 
barnen fick vara tillsammans med andra jämnåriga barn. 

I hemmagruppen kan relationen inom föräldraparet, särskilt när bar
nen var mindre, beskrivas som mer komplementär än symmetrisk, 
medan det är tvärtom för de andra. Männen i hemmagruppen har varit 
införstådda med att de mer eller mindre ensamma skulle stå för in
komsterna eller att de skulle gå i skift med hustrun. Ingetdera tycks de 
ha sett som en nackdel. Männen har tyckt att hustrun (huvudsakligen) 
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skulle vara hemma "så länge barnen är små". Ibland har det blivit 
diskussion om hur länge detta tillstånd egentligen skulle anses vara och 
flera män hade gärna sett att tiden sträckts ut lite längre än vad hustrurna 
ville. En pappa var t.ex. tveksam till att hustrun skulle ta ett erbjudet 
arbete när den yngsta var åtta år. De hade ju blivit bortskämda med att 
hon var hemma, säger han. En par andra pappor, som haft oregel
bunden arbetstid genom skiftgång eller mycket resor i tjänsten, säger att 
deras tider inte skulle gått att förena med ytterligare ett arbetsschema och 
därmed också barnomsorgstider att passa. 

I gruppen med utomfamiljär omsorg har männen, som oftast har 
utbildningar och yrken av ungefär samma slag som hustrurna, haft 
förståelse för att också hustrurna betraktar sig som yrkesarbetande och 
de har insett att deras hustrur lika lite som de själva skulle vara tillfreds 
med att vara hemmaförälder någon längre tid. Några (5) stycken har 
prövat på hur det kan vara genom att utnyttja någon eller några månader 
av föräldraledigheten eller annan längre tjänstledighet.27 Men de här 
kvinnornas arbeten ligger nästan alltid på en lägre nivå än männens, har 
något kortare utbildningstid och avlönas sämre. Det är kvinnorna som i 
längden arbetar deltid, även om männen också kan göra det något år 
eller så för att barnet ska få kortare dagar på dagis eller för att man ska 
kunna saxa arbetstiderna. Och det är utan tvekan kvinnorna som tagit 
huvuddelen av ansvaret för barnavården (liksom hemarbetet i övrigt), 
även om männen bidragit i större eller mindre utsträckning. 

Intervjumaterialet som helhet visar att det har funnits reella möjlig
heter för kvinnorna att välja och välja om efterhand som inre och yttre 
förhållanden förändrats. De flesta föräldrarna ger intryck av att barn
omsorgen har ordnats på ett sätt som de har trivts med och tyckt var 
bra, oavsett om det var hemma eller "borta", och också av att man har 
kunnat ändra sig. För en del av hemmamammorna blev det tydligt att 
trevnaden med att vara hemma på heltid inte varade hur länge som helst. 
När barnen blev större och man behövdes mindre, när färre andra 
mammor var hemma och det blev ensamt och långtråkigt, då ville flera 
ut och jobba och "träffa folk". Det förefaller inte troligt att ekonomin 
tvingade dem. Ingen har anfört det som skäl och några av föräldrarna i 
hemmagruppen betonar mycket bestämt att de tyckt att även om det 
krävt en del försakelser, så har det varit viktigare att ge barn tid och 
engagemang än materiella ting. Men det står också klart att så små
ningom har inkomsten inte heller varit utan betydelse. Ekonomiska 
fördelar blev ett tilläggsmotiv till de sammanfallande huvudmotiven 
"ville ut och träffa folk" och "för lite att göra hemma när barnen blev 
större". 

Strukturella faktorer utanför familjen, som haft direkt betydelse, är 
dels tillgången till barnomsorg, hur reglerna för denna passat eller inte 

27 Alla har haft tjänstemannabefattningar vid resp. tidpunkt. 
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passat familjens egna villkor och krav, dels arbetsmarknaden i allmän
het och respektive arbetsgivares beredskap att låta kvinnorna förena 
föräldraskap med anställning i synnerhet. Flera av kvinnorna uppger 
som skäl till att de började jobba igen, att de helt enkelt erbjöds arbete, 
ungefär samtidigt som de själva började tycka att det var dags. Om de 
då kunde ordna en bra barnomsorg utanför familjen fanns inget skäl att 
inte ta jobbet. 

En annan strukturell faktor utanför familjen är det ekonomiska sys
temet. Det är tydligt att den här föräldra- och barngenerationen hamnade 
i en övergångsfas eller i ett systemskifte. Det ekonomiska systemet har 
direkt missgynnat dem som ordnade sin barnomsorg hemma, både 
genom skattelagstiftningen och genom att den offentliga barnomsorgen 
subventionerats kraftigt. Samtidigt har inte den offentliga omsorgen 
varit utbyggd på ett sådant sätt att den räckt för alla. Den har inte heller 
varit så individuellt anpassad att den stämt med de enskildas önskemål 
och därmed har den i vissa fall inte heller framstått som så kvalitativt 
god som man önskat. 

Skolbarnsomsorg 

Föräldrarna har inte tyckt att barnen var stora nog att klara sig ensamma 
efter skoltid under de första skolåren. De flesta, 20 av de 32 barnen, har 
haft någon slags barnomsorg efter skolan, åtminstone under lågstadiet. 
Oftast är det dagmamma. Fritidshemmen var ganska dåligt utbyggda 
och de som fått plats har oftast också haft varit på daghem tidigare. Men 
flera föräldrar har föredragit dagmamma. Det räckte med en institution, 
menar man, och tyckte att det borde vara lugnare och mer vilsamt med 
familjedaghem. De barn som inte har haft någon skolbarnsomsorg har 
endera mödrar och i några fall fäder som har anpassat sina arbetstider 
till skoltiderna eller mammor som varit hemma av annan anledning. 
Några var föräldralediga med yngre barn, sjukskrivna eller fortfarande 
hemmafruar under lågstadietiden.28 

Barnen själva tröttnade ofta ganska tidigt på att vara någon annan
stans på eftermiddagarna, bl.a. därför att det inkräktade på deras eget 
umgänge med kamrater. För dem har tryggheten med att få tillsyn och 
mellanmål inte uppvägts av besvärligheterna med att inte självständigt 
kunna stämma träff med kamrater. En del har slutat redan efter årskurs 
1. Mitt intryck är att det är barnen själva som ofta tyckt att nu klarar jag 
mig själv, och att föräldrarna mer eller mindre godvilligt accepterat 
detta. Barnen ansåg ofta att de klarade att vara ensamma tidigare än vad 

28 Jfr Björnberg & Bäck-Wiklund, 1990, s. 85. Ungefär hälften av barnen på mellan-
och högstadiet hade någon förälder hemma när d e kom från skolan. Detta var 
vanligare i arbetar- och företagarfamiljer än i tjänstemannafamiljer. 
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föräldrarna gjorde, men arbetade mamman deltid var det ofta fråga om 
kort tid som barnet behövde vara ensam. Kommunen måste emellertid 
gjort beslutet lättare genom att erbjuda en billig och minimal form av 
tillsyn i from av fritidsklubb för mellanstadiebarnen. Klubben var öp
pen på eftermiddagar och under loven också på förmiddagar. Barnen 
kunde komma och gå ganska fritt bara de ringde och sade ifrån. Många 
av barnen talade om den här verksamheten i uppskattande ordalag, ef
tersom de kunde gå dit på egna villkor och det fanns möjlighet att göra 
sådant som de annars inte skulle kunna göra, t.ex. spela biljard, gjuta 
gipsfigurer och fotografera. Den lade heller inte samma hämsko på 
deras övriga umgänge som mer bunden omsorg, eftersom de kunde 
bestämma från dag till dag om de skulle gå dit eller inte. 

När barnen blivit 11-12 år kan det också ingå i uppfattningen om vad 
som är bra för barnet att det ska klara sig själv en stund på efter
middagen. Det finns några få föräldrar som säger att det är de och inte 
barnet som tyckt att det blivit dags att sluta med barnomsorg, men det 
vanligaste är alltså att barnet tröttnat redan innan. Och för en del av bar
nen var det riktigt skönt att komma hem och få ha hemmet för sig själv 
en stund, medan andra, som hade mamma hemma, uppskattade det 
minst lika mycket. 

Resonemangen och föreställningarna om barnomsorg 

Oavsett hur man arrangerat förhållandena för vård och omsorg om 
barnen har man naturligtvis haft vissa förväntningar på vad det ena eller 
andra skulle ge barnet. Som jag har påpekat tidigare kan man urskilja 
två viktiga förväntningar; trygghet och stimulans. Bådadera har fram
trädande positioner i den pedagogiska diskursen, särskilt för småbarns
åren, och de står alls inte i någon självklar motsatsställning till var
andra.29 Att barn behöver både trygghet och stimulans är okontroversi
ellt och konsekvent med att den tidiga barndomen uppfattas som vä
sentlig för både den personliga grundkonstitutionen och för lärande och 
träning av sociala och intellektuella förmågor. Det finns emellertid vissa 
skillnader i hur man betonar det ena eller andra. 

Trygghet betyder ofta i det här sammanhanget att barnet ska få vara 
hemma, eller i en annan välkänd, lugn och kanske relativt kravlös miljö. 
Man känner varann väl och man kan ta individuella hänsyn till sådant 
som intressen, tempo och inte minst dygnsrytm. Flera säger t.ex. att 
man slipper "slita upp ungen på rnornarna".30 Men trygghet betyder 

29 Detta finner också Persson, 1994, s. 260. Han menar emellertid att uppfatt
ningarna "delvis" konkurre rar, antag ligen därför att d e leder till olika önskningar 
om omsorgsform. 

30 Detta är en stående formulering som också citeras i Brembeck, 1992, s. 34. 
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ibland också att barnet får lära känna människor utanför familjen, inte 
minst kamrater, eller att det är bra människor som tar hand om barnet. 
Det kan betyda att det är utbildad personal, men ofta uppfattas nog 
personliga kvalitéer som viktigare. Trygghet kan alltså vara ett huvud
motiv för varför man vill att mamma ska vara hemma med barnen, men 
också för att de ska vara på daghem, där det finns välutbildad personal 
och barnen lär sig tampas med kamrater av båda könen. 

Kravet på aktivitet, eller på att stimulera barnet och arrangera en 
pedagogisk miljö med goda utvecklingsbetingelser, verkar allmänt om
fattat. Flera av mammorna, som har varit hemma under barnets för-
skoleår och eventuellt också tidiga skolår, betonar att de absolut inte 
"bara har varit hemma" utan att de verkligen har gjort saker tillsammans 
med barnet: farit på utflykter, arrangerat samvaro med andra mammor 
och barn, ordnat så att barnet kommit med i barnverksamheter av olika 
slag. En pappa förklarade delvis sin hustrus långa hemmafruperiod med 
att annars skulle ju barnen inte kunnat vara med i alla de småbarns
aktiviteter som de tyckte var viktiga.31 Olika lösningar på omsorgs
frågan värderas ofta efter ett slags aktivitetskriterium. En mamma talar 
t.ex. om en barnflicka som mycket passiv och detta som den form av 
barnomsorg hon värderar lägst, trots att sonen tyckte mycket om flickan 
och verkade fullt tillfreds. Men själv var hon inte det, eftersom flickan 
gjorde så lite. En annan ville ha en viss dagmamma därför att denna var 
ute så mycket med barnen, och ytterligare en säger om det daghem 
sonen kom till efter att ha haft dagmamma att det var bra därför att de 
var ute så mycket, även om det var kallt.32 

Huvudpunkterna på listan över vad som räknas som stimulerande för 
utvecklingen är sådant som att träffas och tampas med andra barn, vara 
utomhus i alla väder, delta i skapande lekar, grupptränas, vänja sig vid 
olika sociala förhållanden, uppleva och lära sig en massa olika saker 
samt förberedas för skolan. En del av detta antas främjas bäst genom 
daghem (gruppträning och varierade, lärorika sysselsättningar) men det 
kan också nås genom barntimmar. Deltidsförskolan ansågs i allmänhet 
förbereda för skolan på det bästa sättet. Den förutsatte i sin tur antingen 
en förälder hemma åtminstone på deltid eller dagmamma. Aktivitet och 
stimulans betonas av många, men starkast av medelklassföräldrarna. 

31 Det är möjligt, att dessa föräldrars utsagor inte bör generaliseras alltför okritiskt. 
Rosengren, som använde deltagande observation för sin datainsamling, menar att 
barnen förutsattes sysselsätta sig själva medan föräldrarna visserligen fanns till 
hands men ägnade sig åt sitt. Detta är ett mönster också andra funnit för fr.a. 
fostran i arbetarklassen. Rosengren, 1991, s. 86. 

32 Jfr Nilsson, J.-O., 1994, s. 45-99, om hur synen på hälsans beroende av bl.a. 
frisk luft och andra h ygieniska krav växer fram under modernismen (runt se
kelskiftet 1900). -1 mitt material är det två arbetarmödrar som nämner just detta. 
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Självständighet är ett högt skattat mål i nutida svensk barnuppfost
ran.33 Så framstår det också i mitt material. Men vad betyder egentligen 
självständighet? Daghemmet anses t.ex. kunna befordra såväl själv
ständighet som motsatsen. En del framhäver det positiva i att barnen får 
en större social säkerhet genom att de får träffa flera olika människor, 
lära sig att hantera varierade sociala situationer och lära sig att vara borta 
från mamma och pappa. Det är alltså dels individueringen, dels den 
sociala säkerheten man betonar. Andra hävdar att daghemmet inte tillåter 
individualism: Barnen "blir stöpta i samma form", som flera uttrycker 
det. Det varierade utbudet av sysselsättningar och lekmöjligheter menar 
en del leder till osj älvständighet genom att barnen "inte lär sig leka 
själva" utan ständigt måste "sysselsättas" och underhållas. En pappa 
härmar ironiskt barn i bekantskapskretsen, som varit på daghem och 
vant sig vid vuxenstyrd lek och pedagogiska leksaker och sedan 
oupphörligt hojtar "Mamma, vad ska jag göra? Mamma, vad ska jag 
göra för nånting?" Hans egna barn, som var hemma, vande sig vid att 
föräldrarna alltid gjorde något annat och att de var tvungna att själva 
hitta på och hitta lekmaterial - "tallkottar och så!" Självständighet kan 
emellertid också betyda självsvåld och samma pappa, som tyckte att 
daghemsbarn blir osjälvständiga i lekar, säger också att de lär sig att 
ifrågasätta alltför mycket och att det därför blir en massa auktoritets
problem i familjen. 

Den självständighet, som de betonar som föredragit barnomsorg i sitt 
eget eller någon annans hem, innebär en annan sorts individuering: att 
få bestämma över barnets fostran och kontakter och att låta barnet följa 
sin egen rytm och sina egna intressen. En mamma talar om dag
hemstillvaron som så inrutad att barnen kan tvingas avbryta sin lek för 
att sätta sig att göra gipsfigurer: "Mina barn skulle aldrig passa!" Att 
barnet ska betraktas och behandlas som en självständig individ är alltså 
inget som skiljer hemma- och daghemsföräldrarna åt, däremot i viss 
mån vad man lägger i detta. Jag tror att man också kan säga att det finns 
en skillnad i hur man ser på främst mammans individualitet. Hur 
mycket ska hon anpassa sig till barnet, och hur mycket ska barnet 
anpassas till det som passar henne bäst? 

Några är mycket negativa till daghem eftersom man ser dem som en 
symbol för att föräldrar inte tar ansvar för sina barn och inte vill utföra 
det arbete som barnen "kräver". Daghem är till för de vuxnas bekväm
lighet, inte för barnen, säger en pappa med direkt referens till psyko-
dynamisk teori: 

33 Jfr Ekstrand, 1990. Detta gäller emellertid främst för föräldrar i övre medelklassen 
enligt Brembeck, 1992, och högutbildade enligt Lassbo, 1988, s. 142-143. 
Persson, 1994, s. 125, finner dock inga sådana klasskillnader. 
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Man kan ju inte med bästa vilja i världen påstå att det är det bästa för barn. Då tycker 
jag att man talar emot all vetenskap och kunnande på området. Barns behov är ju... 
åtminstone under dom tidigaste åren främst sina föräldrar, mamman... i alla fall upp 
till tre års ålder [...] Det bästa för barnet är ju att vara hemma hos mamman. 

Men det beror förstås på vad det är för en mamma. Också de mycket 
daghemsnegativa föräldrarna kan tycka att daghem är motiverat och bra 
om hemmet är dåligt. Som kompensation eller korrektiv kan det fun
gera. De flesta av dem, som utnyttjat daghem, ser i stället daghemmet 
som en komplettering. Barnet får allt det som föräldrarna och hemmet 
kan ge, men det får dessutom också tillgång till en helt annan social och 
pedagogisk miljö som bidrar med andra kvalitéer till barnets utveckling. 
Denna uppfattning understryks av att de allra flesta mammorna också 
bland dem som haft barnen på daghem har arbetat deltid. För de barn 
som inte varit i grupp tidigt har föräldrarna ansett att barnverksamheter 
som Kyrkans barntimmar eller deltidsförskola har varit en utmärkt 
komplettering när barnen varit mogna för dem. Familjedaghemmen 
däremot framstår i en del intervjuer som lite mera av kompensation: 
Eftersom mamman tyvärr inte har kunnat vara hemma med sitt barn så 
som hon kanske egentligen skulle tyckt vara bäst, arrangerar hon så att 
barnet får vara hos en annan kvinna som är hemma. 

Heltidsförskolans, eller daghemmets, pedagogiska status är, som jag 
har visat, något blandad i föräldrarnas föreställningar. Deltidsförsko
lans, eller lekskolans, status är däremot hög. Den gamla distinktionen 
mellan barnpassning (i daghemmet) och skolförberedelse (i deltidsför
skolan) är ännu synlig. Att barnen skulle få både den sociala och peda
gogiska stimulans och träning, som deltidsgruppen antas ge inför skol
starten, såg de flesta som självklart och mycket önskvärt. I utsagorna 
finns ingen tveksamhet antydd mot att barnen skulle gå där. En del har 
t.o.m. låtit barnen byta daghem mot familjedaghem för att kunna kom
binera med deltidsförskola. Också barnverksamheter som Kyrkans 
barntimmar har detta goda pedagogiska rykte bland föräldrarna. Det är 
tydligt att deltidsförskolan inte på något sätt uppfattas som en inrättning 
som konkurrerar med hemmet, eller tar över det som familjen själv 
rätteligen borde sköta. 

Barnen själva talar om barnomsorgen (som de i allmänhet minns 
mycket lite av) helt personrelaterat: henne tyckte jag om, hon var dum, 
hon var så tjock, hon lagade god mat, hennes barnbarn fick göra vad 
dom ville men jag fick inte göra nånting. Efter den sortens kommentarer 
är det ofta färdigpratat om barnomsorgen före skolan. Också föräldrarna 
talar personrelaterat om formerna för barnomsorg, både i förhållande till 
den eller de som stått för omsorgen och i förhållande till det eller de 
barn omsorgen gällt. "Typisk dagismänniska! Älskar att det händer 
saker runt omkring henne!" säger en mamma om sin dotter som började 
på daghem vid nio månaders ålder. "Dagis har passat oss, och våra barn 
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har passat på dagis", säger en annan. Däremot verkar det inte vara 
någon regel att man individualiserat på allvar, dvs. aktivt sökt den 
omsorgsform som skulle passa varje enskilt barn i familjen bäst. I en 
del familjer har det visat sig att ett barn trivts bra med den ena eller 
andra omsorgsformen, medan denna inte alls passat ett annat barn. Man 
har emellertid alltid låtit syskon vara på samma ställe, såvida inte något 
regelsystem lagt h inder i vägen (t.ex. att bara det äldre fått kommunal 
plats och det yngre måste vårdas privat ännu en tid). Några föräldrar 
talar lite ruelsefullt om att det nog var en smula synd om storasyster 
eller lillebror, även om mellanbarnet trivdes som fisken i vattnet. De 
barn som beskrivs passa för daghem är naturligt nog de utåtriktade och 
sociala. De mera stillsamma och/eller individualistiska anses haft (eller 
skulle kunnat få) det svårare, men å andra sidan kan man ju säga att just 
de behöver "social träning". Om den ena eller andra dagmamman är 
"bra" för ett enskilt barn avgörs ganska mycket av om de fattar tycke för 
varann, liksom om det finns lekkamrater eller ej. För ett barn blev det 
stora svårigheter under något av de första skolåren när kamraterna 
slutade hos dagmamman och hon skulle vara kvar. I praktiken blev hon 
av med hela sitt sociala umgänge också i skolan, vilket ledde till att hon 
kände sig utstött och utanför och till att hon så småningom fick byta 
skola. 

Slutsatser - diskursen om trygghet och stimulans 

Frågorna om barnomsorg är oupplösligt förenade med frågor om 
kvinnors förvärvsarbete. Detta ä r tydligt både i intervjuerna och i det 
historiska materialet. Man kan inte tala om mödrars arbete utan att 
barnomsorgsfrågor kommer upp, men det går utmärkt bra att tala om 
fäders utan att beröra dem. Det betyder emellertid inte att barnomsorg 
skulle vara en fråga som inte berör männen. De flesta papporna har tagit 
del av omsorgen och de har och har haft synpunkter på hur det hela 
skulle ordnas, även om det förefaller helt klart att det är kvinnorna som 
haft det avgörande inflytandet. Det är också kvinnorna som utfört det 
mesta rent praktiskt: de har utnyttjat föräldraledigheten till allra största 
delen, de har skött administrationen av lejd barnomsorg, de har ofta 
arbetat deltid för att minimera omsorgstiden utanför hemmet och det är 
de som mer eller mindre frivilligt slutat sitt förvärvsarbete för att kunna 
vara hemma på heltid. 

Under 1940- och 50-talen, då föräldrarna i familjeurvalet växte upp, 
fanns det få andra möjligheter för familjer att organisera barnens vård 
och fostran inom familjen än att avdela moderns arbetskraft till de tta. 
Från och med 1970-talet blir det mer möjligt - och framhålls som 
önskvärt - att det faktum att en kvinna får barn inte ska betyda att hen
nes insatser undandras arbetsmarknaden och helt ägnas familj och barn. 
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För familjerna öppnas efterhand, men i sanningens namn ganska lång
samt, en alltmer realiserbar möjlighet för båda makarna att förena vård 
och omsorg av barn med förvärvsarbete. 

Det som hände var att barnens vård och omsorg inom familjen kunde 
kompletteras med en vård och omsorg utanför, men i samarbete m ed, 
familjen. Som jag har visat tyckte långt ifrån alla att detta var det bästa 
man kunde tänka sig, och somliga fortsatte att betrakta hemmet som den 
enda riktigt goda miljön för barn. Men för att detta ska betraktas som en 
god lösning under mer än barnets första två-tre år måste det finnas 
andra, som också har organiserat sitt liv på samma sätt, så att barnet får 
lekkamrater. Att "bara" vara hemma ses knappast som en god lösning. 
Föräldraskapet ska vara aktivt och barnet ska så småningom få sociala 
kontakter utanför familjen. Det dessa föräldrar ser som sin främsta 
pedagogiska och psykologiska uppgift är att ge barnen trygghet och de 
menar att det är just de själva som kan förverkliga detta. Den sociala och 
intellektuella stimulans barnet senare kan få genom kamrater och 
organiserad lekskoleverksamhet skattas i och för sig högt, men ses som 
något som kan och bör komma efter den "grundtrygghet" barnen kan få 
hemma. En del har gjort avsevärda ekonomiska uppoffringar för att 
kunna ge barnen dessa år hemma men menar att det varit värt dem. 

De som gladeligen anammade de nya signalerna och beredvilligt 
ställde sig till arbetsmarknadens förfogande såg oftast till att göra det på 
för dem ganska goda villkor. Något antingen-eller mellan arbete och 
familj, som för deras egna mödrar, behövde det sällan bli fråga om. 
Man utnyttjade barnomsorg, men såg den som ett komplement till det 
familjen själv kunde ge. Genom att mamman och ibland också pappan 
arbetade deltid menar man sig ha optimerat barnets utbyte av både 
hemmet och den sociala världen utanför.34 Familjen och föräldrarna ses 
som viktiga för barnen, men man ser också barnets behov som något 
mera, redan tidigt i livet. Föräldrarnas pedagogiska och psykologiska 
uppgift är att ge grundläggande trygghet men också att förmedla kon
takter för barnet till en mer varierad och därmed mer (socialt och kog-
nitivt) utvecklande miljö. Man kan nog säga, att jämfört med den förra 
gruppen föräldrar har dessa på ett sätt lägre tilltro till sina möjligheter att 
vara allt för barnet. Möjligheterna för barnet blir flera än vad föräldrarna 
själva hade, men därmed blir också kraven på vad som förväntas av 
barnet annorlunda. Normen förändras. 

Hur ska man då förstå barnomsorgsfrågorna? Kan de i betraktas ur 
ett i första hand pedagogiskt perspektiv? Eller ska de främst ses eko
nomiskt eller sociologiskt? 

Det är uppenbart, att de överväganden som har gjorts i var och en av 
familjerna angående barnets vård och fostran under småbarnsåren inte 
enbart har varit pedagogiska. Ingen har till exempel sagt att man valde 

34 Jfr K ihlblom, 1991, s. 187. 
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att börja arbeta igen när barnet var ett, två eller tre år därför att de ville 
att barnet också skulle få vara i en annan miljö än i familjen. Däremot 
har en del sagt att de ordnade det så att barnet inte skulle vara i någon 
annan miljö än familjen. Betyder det att de, som tyckte att familjen och 
enbart den skulle vara den exklusiva socialisationsmiljön för barnet 
under de första åren, tänkte mera pedagogiskt? På sätt och vis. Man 
hade i allmänhet en förebild - den egna barndomen - och ville reprodu
cera den så gott det gick. Man hade också en förebild för föräldraskap -
den egna modern - och ville reproducera också henne. Detta fick man 
göra i strid med vad som kan kallas den privilegierade diskursen, dvs. 
den som statsmakten vid den här tiden gynnade inte minst ekonomiskt 
genom skattesubventioner. Men det är möjligt att man i stället för att se 
barnomsorg som ett privilegium såg den som ett otillbörligt inslag av 
övervakning av familjen. Och skulle verkligen alla mödrarna vid den 
här tiden ha krävt offentlig och utomfamiljär barnomsorg för sina barn 
skulle systemet inte räckt till. Jag har visat på det i och för sig välbe
kanta faktat, att det inte räckte till ens för dem som krävde det, trots att 
så pass många faktiskt avstod och "ville" något annat. 

Men de som tyckte att också mammor måste eller bör förvärvsarbeta 
- tänkte inte de pedagogiskt? Både ock. Det verkar faktiskt som om 
tvånget eller viljan att förvärvsarbeta så att säga har kommit först i 
övervägandena, ibland dock med en viss beredskap att backa om det 
skulle visa sig att det inte blev bra för barnet. Men å andra sidan har alla 
försökt att ordna det för barnet så att det skulle bli bra, enligt de 
(skiftande) uppfattningar man nu hade om vad som var bra, och här har 
man ofta gjort pedagogiska överväganden som lett till skild a strategier. 
Genom att de så att säga accepterade den nya diskursen för föräldraskap 
(i stället för att reproducera den gamla) arrangerade de en sociali-
sationsmiljö, som var anpassad till tiden och rimligtvis kanske skulle 
vara mera "privilegierande". 

Men det förutsätter ett facit på vad som verkligen är privilegierande. 
Är det bättre med fler sociala kontakter från t.ex. ett-årsåldern, eller är 
det bättre att vänta med det till tre eller kanske fem års ålder? Förlorar 
barnet i kontakt med föräldrarna om omsorgen delas med vårdare och 
fostrare utanför familjen, eller tillförs barnet något av värde utöver det 
de ändå får av föräldrarna? Eller är det föräldraskapet som är problemet? 
Lär sig inte föräldrar att fostra och vårda på ett bra sätt om de inte både 
praktiskt och moraliskt har totalansvar och kan hållas räkning för 
utfallet? Ska man utgå från utvecklingspsykologin blir svaret det föga 
klargörande "det beror på". Klokare är kanske att utgå från idén om att 
barndomen, liksom föräldraskapet, är en social konstruktion och att 
konstruktionerna blir olika i olika sammanhang.35 Det finns inte en enda 
som är "rätt" och därmed inte heller något en gång för alla "rätt svar" på 

35 Jfr James & Prout (ed.), 1990. 
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frågan om vad barn "behöver". Däremot kan naturligtvis varje strategi 
vara mer eller mindre anpassad som förberedelse dels för nästa steg i 
"utvecklingen" (t.ex. skolan), dels för fler eller färre olika andra möjlig
heter. 

Många av de föreställningar och uppfattningar om barnomsorg i 
olika former, som kom till uttryck i de kommunala dokumenten från 
1940-talet och framåt, återfinns i föräldrarnas utsagor. Föreställningen 
att daghem nog kan vara bra från tre-årsåldern men knappast före är 
seglivad och kan teoretiskt hänföras dels till Gesells utvecklingspsyko
logi (från 1930-talet), dels till Bowlbys arbeten om bindningen mellan 
mor och barn (från sent 1950-tal). Enligt Gesell är barn "gruppmogna" 
först vid ungefär tre år. Enligt en spridd tolkning av Bowlby bör kon
takten mellan mor och barn inte brytas under barnets första tre år. En 
annan föreställning är att vården och omsorgen blir mera opersonlig i 
daghem än i familjedaghem. Detta kan ses som en fördel - barnavårds
nämnden såg ju "fostermodern" (dvs. dagmamman) som en konkurrent 
till mamman om barnets tillgivenhet - men numera ser nog fler det som 
en nackdel.36 Dencik, Bäckström och Larsson beskriver detta oper
sonliga förhållande som en "strukturell jantelag" för daghemmet: alla 
ska älskas men ingen får älskas mera än de andra.37 I utvecklings
psykologin brukar inte bara barnets behov av kontakt med vuxna beto
nas utan även av andra barn. De jämnåriga behövs t.ex. för att barnet 
ska lära känna sina egna förmågor genom att mäta dem med faktiskt 
jämförbara personer, och de äldre barnen behövs för lek- och regeltra-
dering.38 Denna tanke återfinns i föräldrarnas åsikter om det goda i 
barnomsorg utanför hemmet39 och också om deltidsförskolan. 

Den diskurs om barnet som framträder hävdar behovet av både 
trygghet och stimulans, och framhäver barnet som person (eller indi
vid). Här kan man nog säga att föräldrar och den psykologiska peda
gogiken ingått en allians, som är tänkt att gagna barnet.40 Att det råder 
så stor enighet om att detta är fundamentalt menar jag tyder på att här 
finns det en huvuddiskurs, men det är också möjligt att urskilja olika 
tolkningar av denna. Tonvikten läggs på trygghet i den ena, på 
stimulans i den andra. Familjerna är centrala som fostrande agenter i 

36 Jfr Persson, 1994. Bland hans informanter fanns t.o.m. en som föredrog daghem 
framför dagmamma för att inte få konkurrens i sin mammaroll. 

37 Dencik m.fl., 1988, s. 124-132. 
38 Jfr Dencik m.fl., 1988, och Strandell, 1994, som framhäver barngruppens mycket 

stora betydelse för barnens socialisation i daghem. 
39 Persson redovisar i stort sett samma föreställningar. Persson, 1994, s. 209-246. 
40 Ungefär som Donzelot menar att de medicinska och psykologiska vetenskaperna 

tidigare gjorde mödrarna till sina allierade angående barns vård och fostran. 
Donzelot, 1979. 
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diskursen, men beroende på hur starkt trygghet respektive stimulans 
betonas ser man familjen som mer eller mindre ensam ansvarig, eller 
allierar sig med andra socialisationsagenter.41 Man kan också tolka detta 
som en fråga om habitus. I vissa familjer sluter man sig samman, i 
andra tycker man det är naturligt att vaije individ i familjen ska ha flera 
olika kontaktytor under hela livet. Det är rimligt att vad som finns 
utanför familjen spelar roll. Uppfattar man att alternativet till familjens 
totalitet passar ihop med det man värderar högt, eller uppfattar man det 
som främmande och kanske hotande? De tänkbara alternativen till 
föräldrarnas egen vård och fostran bedöms på olika sätt beroende på 
föräldrarnas klassposition eftersom alternativen varken är eller uppfattas 
som klassneutrala. Daghemmen betraktas ofta som en alltför medel-
klassigt präglad inrättning,42 men å andra sidan bär de också på ett arv 
från fattigvårdens barnkrubbor. De präglas emellertid av ett pedagogisk 
ideologi som framför allt medelklassen omfattar och främst för yngre 
barn. I praxis ger den en förhållandevis lös struktur eller vad Bernstein 
kallat osynlig pedagogik. De svenska daghemmen anses vara goda 
exempel på denna och i synnerhet gällde det under slutet av 70- och 
början av 80-talet, då man ofta försökte tillämpa den föreskrivna 
"dialogpedagogiken".43 Osynlig pedagogik betyder att man arbetar fr.a. 
med att tillrättalägga en miljö som barnet ska kunna använda för sin 
utveckling. Vaije barn ses som en unik varelse som bör få utvecklas i 
sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. Barnets känslor eller inre 
tillstånd anses viktigare än dess yttre, dvs. hur det uppför sig. Det finns 
krav och regelsystem, men de är mera underförstådda än klart och 
tydligt uttalade och därmed alltså osynliga. Den styrning av barnets 
utveckling som ska ske görs indirekt, genom de möjligheter till lek, 
samvaro och lärande som erbjuds barnet, men det är barnet som ska ta 
för sig. Barnet får på det sättet ett eget ansvar för sin utveckling och 

41 Jfr Dencik m.fl., 1988. De menar att man måste räkna med att alltfler barn utsätts 
för en "dubbelsocialisation"; en i hemmet och en i barnomsorg utanför familjen. 
De båda soc ialisationsmiljöerna kan förstärka varandras g oda sidor, men också 
försvaga dem om det vill sig illa - den s.k. Matteuseffekten. Barn som har det bra 
hemma får det också bra i daghemmet, medan barn s om har svårigheter i sin 
hemmiljö får problem också i daghemmet. 

42 Jfr Chamboredon & Prévôt, 1979; Walkerdine & Lucey, 1989; Brembeck, 1992, 
s. 180-184. Persson, 1994, menar dock att detta är på väg att ändras därför att allt 
fler också från arbetarklassen fa ktiskt utnyttjar daghem för sina barn. - Detta kan 
man f.ö. nu (1996/97) se tydliga tecken på när allt fler kommuner inte låter barn 
behålla sin daghemsplats därför a tt föräldrarna blivit arbetslösa och dessa pro
testerar med argumentet att barnen därmed går mi ste om något som "alla" andra 
barn får ta del av. 

43 Dialogpedagogiken lanserades av Barnstugeutredningen, SOU 1972:26 & 27. Jfr 
Bernstein, 1990, s. 90-91, not 8, samt den kritiska analysen i Kallós, 1978. 

-  114 -



Kap. 5 Små barn, arbete och omsorg 

fostrarens, i det här fallet personalens, ansvar blir mera principiellt och 
riktat mot att barnet får tillgång till vissa möjligheter. Daghemmet blir i 
det här fallet verkligen hemlikt, åtminstone för de barn som kommer 
från medelklasshem, eftersom detta är en pedagogisk stil som ofta 
används där.44 

En annan variant av daghemmet som representant för medelklassens 
fostran finns i föreställningen att daghemmet nog kan vara bra för de 
barn vars föräldrar av en eller annan anledning inte kan fostra barnen på 
rätt sätt, oavsett om det beror på föräldrarna eller barnen. Här impliceras 
att det på ett övergripande plan finns en "riktig" fostran, nämligen att 
barnens behov och utveckling sätts i främsta rummet. Det goda hemmet 
är bäst skickat att förmedla den, men daghemmet kan också göra det.45 

Daghemmet blir alltså inte enbart komplettering till familjen, vilket ju 
många av framför allt medelklassföräldrarna ansåg, utan vid behov 
också kompensation och korrigering. 

I all utvecklingspsykologisk och pedagogisk teori stipulerar man att 
människan är som mest läraktig och formbar under de första åren och 
det är tydligt att föräldrar också räknar med den här tiden som betydel
sefull. Det finns utan tvekan en pedagogisk avsikt med det man 
arrangerar för barnet under den här tiden, även om det, som vi har sett, 
verkligen inte är uteslutande fostransambitioner som råder. Men för den 
här föräldra- och barngenerationen kan man se att möjligheterna till val 
utnyttjades och att föräldrarna i stort sett hade kontroll över om barnet 
skulle in i någon annan socialisationsmiljö. Valmöjligheterna var inte 
helt fria och kontrollen inte total, men fanns ändå för de flesta. När det 
gäller skolan, som jag nu ska behandla, är detta helt annorlunda. 

44 Mera teoretiskt korrekt skulle den pedagogiska situationen karaktäriseras som 
svagt klassificerad och svagt inramad. Klassifikation syftar på hur olika ting hålls 
i sär eller blandas ihop, och svag betyder att de blandas. Exempel på det är i 
daghemmet att olika personalkategorier inte har olika arbetsuppgifter utan utför i 
princip samma arbete, som barnskötare och förskollärare skulle göra enligt 
propåerna i Barnstugeutredningen, och att barnen s ysselsätts i temaområden där 
olika förmågor och färdigheter tränas samtidigt och integrerat. Inramning syftar på 
hur k ontrollen över situationen utövas, t.ex. över vad barnen gör och vad de lär 
sig av detta. Är den svag betyder det i det här fallet att det inte är personalen utan i 
stor utsträckning barnen som s.a.s. bestämmer över detta. - Bernstein, 1990, s. 
21-39; 70-73. 

45 Chamboredon & Prévôt, 1979; Hultqvist, 1990. 
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Kapitel 6 
Skolgång och utbildning 

Under 1950-talet påbörjades en genomgripande nydaning av utbild
ningsväsendet.1 Det gamla socialt segregerade och segregerande paral-
lellskolesystemet dekonstruerades, och det nya som konstruerades 
skulle, var det tänkt, vara såväl sammanhållet som sammanhållande. 
Folkskolan, där en del elever slutade tidigare än andra för att gå vidare 
till läroverk eller flickskola, ersattes av en enhetsskola och senare 
grundskolan.2 Enhets- eller grundskolan fick direkt koppling till den 
nya gymnasieskolan. Denna ersatte så småningom i sin tur dels den 
praktiskt inriktade yrkes- och fackskolan, dels den teoretiskt inriktade 
utbildningen i läroverkens högre klasser, d.v.s. gymnasiet. Visserligen 
var det stora skillnader mellan de teoretiska och praktiska linjerna, men 
formellt blev de ändå samlade i en enda gymnasieskola.3 

Som grupp betraktad hamnade föräldrarna i mitt urval mitt i dessa 
konstruktioner och dekonstruktioner. Formellt har förändringarna inte 
varit lika stora sedan dess, men reellt har både utbildning och skolgång 
fått annan betydelse. Mina intervjupersoner, föräldrarna och barnen, 
representerar alltså ett stycke utbildnings- och skolhistoria, som ska 
behandlas i det här kapitlet. I fråga om barnens skolgång undersöks 
relationen mellan familjen o ch skolan i förhållande till barnens fostran 
och utbildning. 

Föräldrarnas skolgång och utbildning 

I Katrineholm infördes enhetsskolan 1959 och de som var födda 1952 
eller senare gick följaktligen i den. Föräldrarna i urvalet utgör ett utbild-
ningsmässigt brett spektrum och snart sagt alla varianter av skolfor
merna finns med i intervjumaterialet. Det finns följaktligen de som, 
enligt den äldre ordningen: 

* slutade folkskolan efter de obligatoriska sju åren; 
* gick ett eller två frivilliga år efter det sjunde året i folkskolan; 

1 Se t.ex. Dahllöf, 1971; Richardson, 1978; 1983 &1984. 
2 Under 1950-talet, när skolformen utprövades, kallades den enhetsskola eller 

försöksskola, men därefter ändrades namnet till grundskola. Riksdagen beslöt 
våren 1962 att grundskolan skulle införas fr.o.m. ht 1962 för årskurserna 1, 4 
och 7 och skolplikten förlängas till nio år. 

3 Riksdagsbeslutet fattades 1968 och den infördes från 1971. 
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* fortsatte i yrkes- eller fackskola; 
* fick en plats som lärling - mer eller mindre kopplat till yrkesskola; 
* gick fyra eller sex år i folkskolan och därefter i realskola/läroverk 

eller flickskola; 
* efter real- eller flickskola fortsatte i gymnasium/läroverk eller på 

någon handelsskola eller liknande; 
* efter gymnasium fortsatte på högskola eller universitet eller på någon 

annan utbildning som krävde studentexamen; 
* efter avslutad folkskola återupptog studierna per korrespondens och 

avlade examina vid Hermods eller liknande; 
* gick på folkhögskola. 

Men det finns också de som, enligt den senare ordningen: 

* gick nio år i enhets- eller grundskola; 
* fortsatte efter enhets-/grundskolan i gymnasieskolans oftast 2-åriga, 

yrkesinriktade linjer eller gick i fack-/yrkesskola; 
* fortsatte efter grundskolan i gymnasieskolans teoretiska 3 eller 4-

åriga linjer eller det gamla gymnasiet; 
* efter gymnasium eller gymnasieskola fortsatte på universitet eller 

högskola; 
* som vuxen studerar eller studerade på Grundvux (för grundskole

kompetens), Komvux (för gymnasiekompetens) eller på folkhög
skola. 

Skolgång och utbildning fyller många olika funktioner, både för den 
enskilde och för samhället. Samhälleligt ska den borga för att alla har en 
minsta gemensam nämnare av kunskaper och färdigheter, normer och 
värderingar och dessutom för att det finns specialiserade kompetenser 
för olika behov. Folkskolan konstituerades som obligatorium för folket 
(1842) bl.a. därför att det antogs att familjerna inte kunde förse barnen 
med det nödtorftiga kunnande som krävdes av medborgarna i det 
moderna samhälle som började växa fram. Den skolgång som dittills 
varit frivillig eller villkorad förvandlades därmed i princip till ett t vång, 
och den obligatoriska skolan var alltså definitionsmässigt ett komple
ment till familjens fostran.4 De olika andra utbildningar som funnits 

4 Folkskolan skulle bygga på att barnen hade lärt sig läsa genom hemundervisning. 
Ganska snart visad e det sig att man inte kunde förutsätta detta och småskolan 
infördes som en, tänkte man sig, tillfällig lösning för att lära ut läsning. 
Småskolan hade alltså (i motsats till folkskolan) från början en kompensatorisk 
funktion och efterhand har kompensationstanken motiverat att vissa äm
nesinnehåll har införts i skolan, t.ex. hushållskunskap. Se Johansson, 1987. 
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(och finns) hör ihop med arbetsdelning och olika gruppers behov och 
intressen av skilda kompetenser. Skolan har också långvariga 
traditioner som förvaring av oregerliga unga som inte har någon annan 
plats i samhället. Ett andra skäl till obligatoriet var överhetens misstro 
mot de fattigas förmåga att inpränta moral och arbetsvilja i sina barn.5 I 
den meningen skulle skolan alltså kompensera för hemmets och fa
miljens brister. 

För den enskilde kan skolgång och utbildning vara ett privilegium 
och bidra till att utveckla anlag och intressen, men de kan också av
veckla och hämma dem och kännas enbart som ett tvång. Utbildning 
kan också vara vägen till en viss plats i samhället, oavsett om vägen 
uppfattas som intressant och givande eller som en ren transportsträcka. 
Under efterkrigstiden har uppmärksamheten alltmer fästs vid utbild
ningens betydelse för att bevara och förändra sociala positioner, vilket 
har varit ett intresse både för samhället i stort och den enskilda indivi
den eller familjen.6 

Det segregerade utbildningsväsendet ("parallellskolesystemet") be
fäste industrisamhällets klasskillnader och skolreformerna under 1950-
och 60-talen syftade alltså till att förändra detta. Både pragmatiska och 
ideologiska skäl talade för att flera borde få bättre utbildning och att 
inga andra faktorer än den enskildes egen håg och fallenhet skulle av
göra utbildningsvalen. Men om social mobilitet var målet på 1950-talet 
så fanns en reell möjlighet att gå vägen genom arbetet. Undersökningen 
av industrianställda i Katrineholm (och Huskvarna) 1950 visade till och 
med att det framför allt var genom arbete, inte utbildning, man eventu
ellt "kom sig upp": 

Skola vi draga nå gon slutsats av vårt material, så är det väl den, att ståndscirkula
tionen inte sker genom att m an väljer den teoretiska utbildningsvägen, utan genom 
att man, i sitt yrke och arbete, skaffar s ig kompetens för befordran och genom 
befordran tränger in i nya samhälls strata.7 

Så är det inte längre. Replikationsstudien visade att mobiliteten mellan 
klasser (eller strata) är liten, om man utgår från individers arbetslivser
farenheter. 

5 Jfr Sandin, 1986. 
6 För enskilda individer har skolreformerna verkligen inneburit en förändrings

potential, men strukturerna och hierarkierna mellan olika positioner har bestått. 
Jfr Abrahamsson, 1974, s. 309. 

7 Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 313-314. 
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[...] det huvudsakliga mönstret [är] att det råder en hög grad av stabilitet i klass
tillhörighet genom arbetslivet. Ungefar fyra av fem individer [ ...] befinner sig i 
samma klass vid 40 års ålder som de befann sig i när de var 25 .8 

Ska man "byta klass" (uppåt) får man i huvudsak förlita sig till ut
bildning, vilket kan ses som en avigsida av utbildningsreformerna. 
Utbildning framstår alltmer som ett nödvändigt, men inte tillräckligt, 
villkor och har visat sig vara ett strategiskt och betydelsefullt "kapital", 
med visst värde på arbetsmarknaden. Under den tid, som föräldrarna i 
mitt urval representerar, har utbildningspolitiken syftat till att göra ut
bildningskapital lika lättillgängligt för alla - givet håg och fallenhet -
men oavsett de goda demokratiska ambitionerna har det i p raktiken inte 
blivit så. Otaliga studier, både i Sverige och i andra länder, har visat att 
arbetarklassbarn oftare går igenom korta, praktiska utbildningar, medan 
medelklassbarn oftare går igenom längre, teoretiska utbildningar.9 Det 
är också så, att ba rn till föräldrar med högre utbildning mera sannolikt 
själva får en högre utbildning. Men det har också visat sig, att även om 
både föräldrarnas klass och utbildning betyder mycket för vilken ut
bildning barnen får, så minskade faktiskt betydelsen av detta för (bl.a.) 
1940- och 50-tals-barnen.10 Och intressant nog verkar just politiskt 
arbete och karriär vara ett område där formell utbildning fortfarande inte 
betyder särskilt mycket för framgång, att döma av en studie av eliten i 
Katrineholm.11 

Det generella mönstret är alltså välbekant och intervjuerna med för
äldrarna i urvalet visar inget annat, även om det finns avvikelser och 
variationer. Redovisningen och resonemangen här koncentreras därför 
främst på hur man tänkte och resonerade om utbildningsfrågor i infor-
manternas barndomsfamiljer, när det gällde dem själva. Det som måste 
övervägas, antingen det nu gjordes underförstått (vilket tycks ha varit 

8 Tåhlin, 1990, s. 370. 
9 Se t.ex. Bourdieu & Passeron, 1977; Jonsson, 1988; SOU 1993:85. Replika-

tionsstudien i Katrineholm visade i huvudsak detsa mma, Moqvist, 1990, s. 140-
144. 

10 Jonsson, 1988, s. 79-103. Han analyserar data från Levnadsnivåundersökningar na 
och jämför födelsekohorter från 1892-1905 till 1950-1959. Den minskande 
betydelsen av föräldrarnas klass och utbildning är, m ed det materialet, konstaterad 
från se kelskiftet till mitten av 1970-talet. - En vidareförd analys visar att den 
sociala snedrekryteringen till olika nivåer av sekundär utbildning (d.v.s. 
utbildning efter obligatoriet) totalt sett minskade mest för årskullar födda på 20-, 
30- och 40-talen. SOU 1993:85, s. 158-160. 

11 En undersökning av makthavare inom både den politiska och den ekonomiska 
sfären i Katrineholm visade att formell utbildning på högre nivåer inte var v anlig 
i den förra, men väl den senare. Drugge & Svallfors, 1991, s. 23-24 samt 
personlig kommunikation med Ulf Drugge 1996 10 07. 
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vanligast) eller uttalat, var helt enkelt utbildningens värde. Det var inte 
självklart att mer än en mindre andel av befolkningen skulle gå i skola 
mer än 7-8 år.12 För dem som gjorde det var utbildning möjligen en 
förmån, men förmånen betraktades ganska allmänt som klassrelaterad. 
Det var heller inte självklart att karriär inom ett visst fält krävde utbild
ning, eftersom erfarenheten dittills varit att man kunde visa sin duglig
het genom arbete och därigenom förbättra position, inkomst och ar
betsvillkor. 

Valen och utbildningsvägarna 
Det avgörande vägvalet under skolgången var för 1940- och 50-tals-
barnen och deras föräldrar valet mellan kort, praktisk utbildning eller 
längre teoretisk. Skulle folk- eller grundskola räcka, eventuellt kombi
nerad med en yrkesutbildning genom yrkesskola, lärlingsskap eller 
(senare) gymnasieskolans 2-åriga linjer? Eller skulle man lämna folk
skolan för att gå över till realskola och kanske gymnasium med de 
möjligheter till vidare studier det medgav, alternativt efter enhets-
/grundskolan söka till gymnasieskolans teoretiska linjer, etc.? Vilka 
överväganden gjordes i familjerna, när man i princip skulle avgöra de 
ungas framtid, oavsett skolsystem? 

Det är slående i intervjumaterialet att i den här, som man kan tycka, 
centrala frågan, säger påfallande många att de inte funderade eller reso
nerade särskilt mycket alls. Det var ofta ganska självklart att det blev 
som det blev. Men det självklara tar olika form beroende på materiella 
möjligheter, traditioner och uppfattningar om värdet av utbildning, lik
som den enskildes intressen och självuppfattning. 

Mamma och dom var väl g lada om vi fick gå ut och arbeta fortast möjligt. Då fick 
dom ju minst... mindre bekymmer med oss, när vi var barn. [...] Nej, men jag har 
inte intresse för sånt där [d.v.s. utbildning].... Men det kanske är fe l. Man kanske 
skulle lära sig och ha mera intresse för sånt... Nej. Jag har inte intresse för det. Jag 
har ju haft lite svårt i skolan också när jag växte och var barn. 

Eller: 

Jag hade ju ganska lätt för mig i skolan [...] Så för min del tror jag aldrig att det var 
några tveksamheter.... När man tänker tillbaka, så tycker man att allting gick så 
linjärt på något sätt...Fyra år i f olkskola, sen var det fyra år i realskola, sen var det 
fyra år i gymnasium - pang, bom... Nästa termin var man inne på universitetet. 
Egentligen hade det aldrig fu nnits tid att fundera på någonting. Pusselbitarna kom 
liksom flygande direkt. Men... Nog har jag haft stöd [av föräldrarna] när det gäller en 
sådan här typ av utbildning. Det måste jag säga. 

12 Tidpunkten då minst hälften av en årskull var engagerad i heltidsutbildning inföll 
för 13-åringar på 1930-talet; för 14-åringar i början av 50-talet, för 15-åringar i 
slutet av 50-talet och för 16-åringar i början av 60-talet. SOU 1993:85, s. 54-55. 
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Det första citatet handlar om en arbetarfamilj med folkskoleutbildade 
föräldrar, lågbetalda anställningar och flera barn. Informanten själv 
trivdes visserligen i skolan, men någon skolframgång upplevde hon 
inte. Att hon skulle sluta folkskolan efter åtta år och arbeta i familj tills 
hon blev gammal nog för att få ett fabriksarbete utan särskilda kvalifi
kationskrav tycker hon nu kanske var lite dumt. Men vid den tiden hade 
hon ingen lust att fortsätta i skolan och framför allt skulle det ha betytt 
att hon låg sina föräldrar till last längre. Den skulle alltså ha inneburit en 
kostnad och det fanns uppenbarligen inget i hennes skolerfarenheter 
som kunde motivera den som en investering för framtiden. Jobb kunde 
hon ju få i alla fall. 

Det andra citatet handlar om en tjänstemannafamilj. Modern hade 
folkskoleutbildning och fadern hade genom vuxenstudier meriterat sig 
för sitt arbete. Modern var i princip hemmafru, men hade som ung 
skolats in i ett serviceyrke under lite "finare" förhållanden och extra-
knäckte ibland. Fadern hade utöver sitt arbete en mängd olika uppdrag i 
föreningar och annat. Informanten hade lätt för sig i skolan. Själv-
klarheterna för honom och för föräldrarna tycks ha sammanfallit. Det 
kan knappast råda något tvivel om att fadern såg utbildning som 
möjligheter. Själv hade han fått skaffa den så att säga på egen be
kostnad genom långa vuxenstudier och därigenom lyckats i karriären. 
Den närhet till högre klasser som modern fick genom sin "fina" 
arbetsplats kan också ha påverkat synen på utbildning.13 En investering 
i utbildning bör alltså ha tett sig högst motiverad för alla inblandade, 
och familjens villkor var sådana att den lät sig göras. 

Att barn liknar sina föräldrar förvånar ingen, och knappast heller att 
föräldrar och barn kan sträva efter likhet. Fostransprocessen går ju fak
tiskt ut på att överföra normer och värderingar, kunskaper och färdig
heter från en generation till en annan bland annat i familjen.14 Men det 
är inte alltid detta ansetts rätt och riktigt. Under parallellskolesystemets 
tid var en av folkskollärarnas uppgifter att uppmärksamma den så kal
lade begåvningsreserven,15 d.v.s. arbetar- och landsbygdsbarn med 

13 Jfr Neves och Morais, 1992. 
14 I sin analys av unga vuxna från arbetarfa miljer som har använt utbildning för att 

byta klass diskuterar Trondman socialisationsprocessen i familjen som 
"misslyckad" i så måtto att barnet inte har internaliserat den egna klasstillhö
righeten. Han utnyttjar Berger & Luckman, som definierar "framgångsrik" so
cialisation som hög grad av symmetri mellan objektiv och subjektiv verklighet. 
Trondman, 1993, s. 147; Berger & Luckman, 1967, s. 163-173. 

15 Eller "utbildningsreserven". E nligt en uppskattning som gjordes vid mitten av 
1950-talet (av Universitetsutredningen) antogs nära nog 30 procent av en årskull 
pojkar ha begåvningsmässiga förutsättningar för att kunna avlägga stu
dentexamen, att jämföra med de 8 procent som då gjorde det. Bland flickorna 
förmodades en lika stor andel ha förutsättningar för studentexamen, men sif-

-  122 -



Kap. 6 Skolgång och utbildning 

läshuvud och försöka slussa dem till högre utbildning. På det sättet 
skulle segregationen motverkas och fler begåvningar utnyttjas för högre 
utbildning och mer kvalificerade yrken. I några av intervjuerna finns 
berättelser om hur detta gjordes, men det finns också ett par utsagor om 
hur skolan understödde segregationen genom att göra skillnad på barn 
från olika familjer: "Hade pappan en titel så f ick dom bättre betyg fast 
dom var sämre. Så upplevde jag skolgången." Den auktoritet läraren 
fortfarande hade i ett samhälle som Katrineholm kunde alltså användas 
både till att hålla nere vissa barn och till att åtminstone försöka lyfta 
andra. Vissa lärare försökte, som de skulle, att motverka den klass
mässiga uppdelningen av barnen. En av mammorna berättar att hennes 
lärare tyckte att hon borde få börja i realskolan, men det diskuterades 
överhuvudtaget aldrig därhemma. Självklarheten i familjens habitus 
rådde lärarauktoriteten i det fallet inte på. 

Vi som var arbetarbarn, vi gick sjuan och åttan. Dom som hade föräldrar som hade 
högre utbildning gick över till realskolan. Det var faktiskt så då... det är ju 
fortfarande så, jag vet. 

En annan mamma, som växte upp på landet, berättar att läraren talade 
med föräldrarna om att hon borde få gå på läroverket några mil därifrån. 
Det var långt ifrån självklart att hon skulle få studera. Föräldrarna var 
bönder och rädda för utgifter. Några år tidigare hade lärarna förgäves 
försökt övertala föräldrarna att låta ett av hennes syskon få gå i lä
roverket, men att han skulle ha lantbruksutbildning och ta över gården 
hade föräldrarna redan bestämt. Hur det var med de ännu äldre syst
rarna vet hon inte, men hon, som var yngst i syskonskaran, fick trots 
allt börja. Hon tror att det avgjordes av att det blev bussförbindelser 
med staden, så att hon inte behövde vara inackorderad. Men det var inte 
ovanligt i den här generationen att yngre syskon hade fördel av sin po
sition i syskonskaran. Investeringskostnaderna för föräldrarna blev ofta 
lägre både genom bättre kommunikationer och allmänna satsningar för 
att göra utbildning tillgänglig, samtidigt som deras försörjningsbörda 
naturligtvis var mindre när de äldre barnen antingen lämnat hemmet 
eller i varje fall bidrog till sin egen försörjning. 

Diskussioner blev det om föräldrarna såg utbildningen som en kost
nad, som de inte ville ta på sig, men barnet absolut ville fortsätta skol
gången. En av papporna i urvalet kommer från en av de många järn
vägsfamiljerna i Katrineholm och ville s om den förste i släkten gå i 
realskola och sedan studera vidare till något "teoretiskt" pappersarbete. 
Hans far var tveksam: 

ferunderlag saknades. Andelen flickor som då avlade studentexamen var emellertid 
bara 4 procent. SOU 1958:11, s. 87-88. 
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Pappa hade nog gärna sett att jag hade börjat på järnvägen jag också. Där hade man 
ju fått jobb och praktisk utbildning, samtidigt som man hade varit avlönad. Men jag 
hade en bror där också och jag tyckte att vi inte skulle ha järnvägen till nåt 
familjeföretag. 

Man kan förstå faderns tvivel, men sonen stod på sig och fick som han 
ville och i och med det också föräldrarnas stöd. Att skolan fanns på 
orten underlättade naturligtvis. I en annan familj blev det, trots det, en 
hårdare konfrontation: 

Pappa, han sa att jag fick inte börja i realsk olan. Det var tvärnej. Men då var m am
ma faktiskt ganska stark, för hon förstod att... Det ville hon att ja g skulle få göra. 
Det hade ju min bror fått göra också... Det var hon stark i, men det var min morfar 
som gick in och skulle täcka upp med lite extra pengar. Men det är klart att pappa 
ville ju att jag bara sk ulle gå sjuan och åttan och sen börja jobba på SKF. Det var 
vad han sa. 'Något annat är inte aktuellt', sa han. Men där var mamma stark, 
faktiskt. 

Familjen var fattig medelklass och fadern klarade familjeförsörjningen 
dåligt. Modern ville emellertid inte att den här sonen skulle få mindre 
hemifrån än vad den betydligt äldre sonen hade fått. Lösningen blev att 
hennes fars ekonomi mobiliserades för de kostnader realskolestudierna 
förde med sig. Modern såg uppenbarligen utbildningen som en investe
ring som man som förälder har ansvar för. För sonen innebar realsko
lan verkligen vinster, inte bara genom att den blev grundplåten i hans 
utbildningskapital, utan också genom de kamrater han fick. 

En annan mor, som blev änka när barnen gick i läroverket, ville inte 
höra talas om annat än att barnen skulle slutföra skolgången, trots att 
familjens ekonomi blev mera osäker i och med att hon ensam skulle 
fortsätta att driva makens rörelse: 

Utbildning var ju så oerhört viktig för mamma. Det är klart att det kostade mycket 
mera att låta oss gå i skolan, än om vi skulle börja jobba och bidra lite med 
försörjningen. Men hon... Sen stod hon emot, när min ena bror kom hem och sa: 
'Jag ska sluta skolan'. [...] Hon, som annars var så mild. Då bestämde hon och då 
blev han tyst. Hon var mycket bestämd på den punkten. Och oerhört rädd att jag 
skulle ut och slarva och bli med barn och inte kunna få någon utbildning. 'Vad du än 
gör, så se till att du får en utbildning först!'16 

Diskussioner kunde det också bli i familjer där t.ex. pubertetsuppror 
eller otillräcklig disciplin hotade det klassmässigt "självklara" utbild
ningsprogrammet. En av mammornas realskolestudier föll inte väl ut. 
Skolan var alldeles ny: "Lärarna provade sig säkert fram och ingen 

16 Det är ingen, som har angett tidig graviditet som skäl för att sluta skolan, men en 
av mammorna, som slutade grundskolan med vaga föreställningar om att senare 
börja någon yrkesutbildning bildade familj efter något år. 
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visste riktigt nånting och ingen brydde sig väl egentligen så där väldigt. 
Det var lite vind för våg." Modern, som själv var välutbildad, ingrep 
efter ett par tre terminer och flyttade dottern till en flickskola med strik
tare ordning. Som kontrast framstår en av papporna från arbetarklass 
som kom in på en realskola där studierna var upplagda efter en modell 
för distansstudier. Han orkade inte med den studiedisciplin som ford
rades: "Det var roligare att leka." Föräldrarna agerade inte och han fick 
återgå till folkskolan för att senare bli lärling i samma företag, som hans 
far arbetade i. 

Många föräldrar i urvalet fick emellertid ett starkt stöd av sina för
äldrar för att ta vara på de chanser som en god utbildning kunde inne
bära, och det är uppenbart att många av 1950-tals-föräldrarna verkligen 
såg utbildning som ett strategiskt kapital.17 Generellt var det mycket få i 
den generationen som hade fått någon annan utbildning än obligatoriet 
och eventuellt lärlingskap och utbildning var, ur den generationens per
spektiv, en begränsad resurs som få fick tillgång till. När det nu blev 
möjligt för flera att få den, varför skulle man inte ta chansen? En av 
mammorna berättar hur hennes far- och morföräldrar hade bemödat sig 
om att hennes föräldrar skulle få bättre livsvillkor än de själva. 

[...] föräldrarna strävade väldigt mycket för att dom skulle få en utbildning. Det var 
ju inte alls givet då på den tiden. Så det pratade man om, det kommer jag ihåg. Hur 
bra det var att ha ett yrke, inomhusarbe te (tyvärr!) och slippa frysa. Och det här med 
pension och allt det här - det var ju inte heller givet! 

Sensmoralen var att hon och hennes syskon skulle vara tacksamma för 
att de nu utan vidare fick en möjlighet som tidigare varit så exklusiv. 

Av materialet framgår att det f inns bestämda skillnader i hur möjlig
heterna mottogs. Framför allt var det de bland 1950-tals-föräldrarna 
som själva hade någon utbildning utöver folkskola och eventuellt en 
praktisk yrkesutbildning som såg optimistiskt på utbildning. En del av 
dessa hade också vad som kan kallas "folkrörelsekapital" och för

17 Jämfört med urvalet i Trondmans studie om "klassresenärer" förefaller mina 
informanter i mindre grad ha haft utbildning som ett "eget" projekt. Det är 
emellertid inte enkelt att jäm föra, eftersom Trondman per definition undersöker 
dem som byter klass genom högskoleutbildning. Han har också ett yngre urval än 
mitt, och det verkar som om de yngre fått mer stöd av föräldrarna än de äldre. Men 
det som bl.a. kännetecknar uppväxtförhållandena för de sexton arbetarbarnen i 
hans studie är att de som regel var duktiga i skolan och fick bra bety g, fostrades i 
och till skötsamhet samt upplevde sig som udda och utanför gemenskapen. 
Föräldrarna var sällan aktiva i folkrörelser eller offentligt liv i övrigt men 
åtminstone endera modern eller fadern ägnade sig gärna åt läsning. Det fanns alltså 
ofta en viss förbindelse med kulturellt kapital, men mera sällan med s.k. 
folkrörelsekapital, socialt kapital eller förstås ekonomiskt. Trondman, 1993, s. 
147-211. 
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knippas med en tro på egen förmåga, utvecklingsoptimism och sköt
samhet.18 Ytterligare några hade också kapital i mera traditionell be
märkelse; i de här fallen mindre företag. I några familjer kan man t.ex. 
se att kombinationen politiska uppdrag och egen rörelse har gynnat 
utbildningssatsningar, även om föräldrarna själva inte hade mer utbild
ning än obligatorisk skola. 

Men det var inte enbart föräldrar i familjer, som så att säga hade ett 
kapital att konvertera, som såg utbildning som vägen till en bättre 
framtid. En del utgick helt enkelt från sina egna arbetserfarenheter och 
önskade något annat och bättre för barnen. En av informanterna berättar 
till exempel hur hennes föräldrar, som båda arbetade i textilindustri, 
månade om att hon skulle få en riktig yrkesutbildning. De hade sett 
alltför många exempel på hur unga flickor drabbades av vad som kan 
kallas förtjänstens förbannelse. Flickorna kom direkt från den obligato
riska skolan till fabriken, lärde sig snabbt de få moment som krävdes av 
var och en, fick därmed ett bra ackord och tyckte att de tjänade bra. 
Men arbetet innebar monotoni, förslitningsrisker och inga utveck
lingsmöjligheter. Föräldrarna förbjöd uttryckligen sin dotter att börja 
arbeta där och såg till att hon fick en praktisk utbildning till ett vård
yrke. 

Att de här sistnämnda föräldrarnas oro var välgrundad visar andra 
berättelser i intervjuerna. Önskan om att tjäna pengar var för många en 
stark drivkraft ut ur skolsystemet, och om den understöddes av trista 
skolerfarenheter och/eller inte motarbetades av föräldraambitioner var 
det lätt att sluta om det fanns jobb att få. Det gjorde det uppenbarligen 
ofta, även för dem som inte hade några skolmeriter: 

Dom som slutade skolan när jag var ung, dom kunde ju i princip gå till ett jobb 
dagen efter. Det fanns precis hur mycket jobb som helst. Alla jobb var inte bra, men 
även den mest korkade eleven... Även dom som hade C och BC, som det hette på 
den tiden, dom klarade s ig hyggligt dom också. För att d om kom ju in ändå på S J 
och dom kom in på SKF och - ja, dom fick arbete ändå. 

Med underkända betyg (som dessutom, säger den här pappan, offent
liggjordes genom uppläsning) lär jobb ha tett s ig som ett bättre alter
nativ än fortsatt skolgång. Så var det också för flera i urvalet, även om 
skolgången inte beskrivs som lika bedrövlig. Att börja arbeta tidigt 
verkade helt enkelt roligare och bättre och var absolut inget negativt val. 
Jobb framstod som ett bra alternativ också för dem som var trötta på 
skolan och som det näst bästa för dem som sökt men inte kommit in på 
en viss önskad utbildning. Det var lätt att få jobb, säger många, och 
härligt att tjäna pengar! 

18 Hultqvist, 1988. Jfr också Drugge & Svallfors, 1991. 
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Jag tjänade ju himla bra. Man jobbade på ackord och stod vid maskin. Jag tjänade ju 
nästan bättre än pappa då! [ ...] Det var kul. Jag var femton år när jag började. Jag 
tyckte jag hade jättemycket pengar. 

Och: 

Man tänkte nog att man skulle börja jobba för att tjäna pengar. Jag kan väl säga att 
jag sparade ihop till min första bil och till bohag och allting... 

De flesta, som slutade skolan för att tjäna pengar, kommer från arbetar-
eller småföretagarfamiljer. För en del var egen förtjänst nödvändig för 
att kunna flytta hemifrån, men det är uppenbart att det överhuvudtaget 
fanns en stark glädje över att känna sig ekonomiskt oberoende eller 
över att kunna "hjälpa mamma" genom att betala fö r sig hemma. Oav
sett om den egna inkomsten användes för att bilda ett eget hushåll, spa
rades för framtiden eller spenderades på bilar och nöjen är det tydligt att 
den var en del i individens konstitution som vuxen, oavsett kön. Och i 
de här fallen uppfattades inte utbildning som en investering, utan sna
rast som något som skulle fördröja egna inkomster. En av papporna 
slutade till exempel sin Verkstadstekniska gymnasielinje efter ett år ef
tersom han fick jobb på en av fabrikerna. Då behövde han ju inte ut
bildningen. 

I en del av intervjuerna framställs föräldrarna i barndomsfamiljerna 
som likgiltiga eller hjälplösa inför frågor om skola och utbildning. Det 
gäller både en del av dem som hävdade att barnen skulle utbildas och 
sådana som lät det bero på barnet självt. Det kan till exempel helt enkelt 
ha berott på distansen mellan de egna kompetenserna och skolan, som 
när man inte kunde hjälpa barnet med svåra läxor. Andra problem i 
familjen kan också ha överskuggat skolfrågorna. Ett par av papporna i 
urvalet berättar t.ex. hur deras föräldrars äktenskapliga misshälligheter 
fick konsekvenser för deras skolgång.19 Men i bägge fallen blev också 
skolans agerande avgörande. Den ena berättelsen beskriver hur infor-
manten ungefär samtidigt som föräldrarna flyttade isär började skolka 
och umgås i ett "olämpligt" gäng. Skolan hörde inte av sig till föräld
rarna om hans frånvaro. "Det var ju när flumpedagogiken kom. Om 
man ville lära sig så fick man, ville man inte så behövde man inte. Och 
det ville jag inte..." Själv kunde han alltid låtsas att han var hos den 
andra föräldern om den ena frågade. Föräldrarna tycks inte ha talat med 

19 En genomgång av engelska och amerikanska undersökningar visar att famil
jeförändringar p.g.a. skilsmässor för den här generationen tycks ha haft förödande 
konsekvenser på barns skolgång och utbildning och enligt någon studie i 
betydligt högre grad än förändringar p.g.a. den ena förälderns dödsfall. David, 
1993a, s. 192-196. - Svenska undersökningar gäller senare årskullar men visar att 
barn i två-förälder-familjer i allm änhet har bättre utbildningschanser än barn i en-
förälder-familjer. Murray & Sandqvist, 1990. 
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varandra. Dessutom, tror han själv, kom hans strulande i skymundan 
av ett syskon som det var mycket mer krångel med, med mobbning och 
droger. "Då var det väl inte så allvarligt det jag gjorde." Men i avgångs
betyget från grundskolan blev det enbart streck. Den andre av de här 
båda papporna var också med i ett gäng med vad som kan kallas hög 
riskbenägenhet utan att föräldrarna, som var upptagna av att etablera 
sina nya liv efter skilsmässan, kände till det. Men han undsattes av en 
av lärarna i skolan. 

Jag hade rätt så bra kontakt med en lärare här på skolan. Han kände till vår familj för 
att vi bodde i samma område, så han hjälpte nog rätt mycket. Jag tror att han hjälpte 
mig in på yrkesskolan. Han ordnade nog så att jag kom in. Jag hade inte så bra 
betyg. Jag hade 3:or. Det krävdes nästan 4,5 för att komma in. Det var många som 
pratade om det där. Jag kom i alla fall in och det gick ju skapligt. 

Det redde upp sig för honom som fick streck i avgångsbetyget också. 
Hans far kunde hjälpa honom till ett jobb på en liten firma. Chefen där 
satt i lärlingsnämnden och hjälpte honom efter något år in på motsva
rande gymnasielinje. Under ferierna kunde han fortsätta jobba och den 
här gången fungerade skolgången väl.20 

Man kan anta, att de föräldrar, som själva arbetade i yrken som ho
tades av strukturomvandlingen, skulle vara angelägna om att barnen 
skulle bli något annat. Hantverk började försvinna, små specialbutiker 
ersättas av affärskedjor eller varuhus och småbruk inom jordbruket blev 
olönsamma. Det är emellertid bara några enstaka som talar om sina 
föräldrars eventuella kalkyler på det sättet. De som gör det är stadsbarn 
och barn till handlanden och hantverkare. Andra talar tvärtom om att 
föräldrarna (oftast fäderna) velat att något av barnen skulle "ta över" 
gården eller företaget, och om sorgen om ingen av barnen har gjort det. 

Ett specialfall av utbildning som har ett visst intresse i en familjeun
dersökning är hushållsutbildning. Som nämnts tidigare, i kapitel 4, har 
flera av mammorna i urvalet detta i någon form, och några av papporna. 
För ett par av mammorna var en eller två terminer på hushållsskola en 
slags propedeutisk kurs inför andra utbildningar, men de flesta verkar 
ha betraktat de här kurserna mest som något som kunde vara "bra att 
ha", inte som utbildning till något, även om en hel del av dem som har 
hushållsutbildning också har arbetat som barnflickor. "Det var roligt," 
säger en av dem som gick "hemtekniska" efter grundskolan, "men 
ingen utbildning. Det var ju något annat - laga mat, baka och tvätta. Det 
var liksom inget annat." Om någon såg den som ett kapital att omsätta 
på äktenskapsmarknaden är det i varje fall ingen som sagt så, även om 

20 Bägge ynglingarna fick möjligen en ytterligare puff mot "skötsamhet" genom att 
de ungefar vid samma tid som läraren resp. fadern ingrep började sällskapa med 
sina blivande hustrur. 
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det är flera som framhållit att de fick kunskaper som kommit till pass 
när de väl fått familj och hushåll. Som jag påpekade i kapitel 4 blir den 
som tagit del av innehållet naturligtvis bättre förberedd att ta sig an 
hushållets inre arbete, oavsett kön. Eftersom utbildningarna nästan 
uteslutande riktades till flickor kom de att understryka genusmönstret i 
och med att den vanliga könssocialisationen kompletterades med en 
formellt förvärvad kvalifikation. 

Man kan se i intervjumaterialet både hur klassmässiga habitus och 
olika kapitaltillgångar disponerar för det ena eller andra valet i fråga om 
utbildning och arbete. Någon automatik är det trots allt inte fråga om, 
eftersom den enskildes erfarenheter av skolgång (särskilt skolfram-
gång) också läggs i vågskålen när utbildning värderas. Men man kan 
också se, att den värdering man själv och/eller föräldrarna en gång 
gjorde inte alltid stått sig. En del har tagit upp studier igen som vuxna, 
sedan de upptäckt vilka återvändsgränder de hamnade i: arbeten med 
dåliga eller inga utvecklingsmöjligheter eller rentav fortskridande de-
kvalificering i takt med ökad mekanisering och automatisering på 
arbetsområdet. Förutsättningarna för vuxenstudier har utnyttjats både 
av sådana som ansågs tillhöra begåvningsreserven, men som den 
gången hindrades av sitt klasshabitus och av sådana som slarvade med 
skolgången och senare kommit att sakna de kunskaper de inte fick med 
sig från skolan. I Katrineholm finns traditioner av vuxenutbildning 
sedan början av 1900-talet genom Katrineholms Praktiska Skola, se
nare Katrineholms Enskilda Läroverk och Katrineholms Tekniska 
Skola. Den senare är nu en del av gymnasieskolan och fungerar bl.a. 
för vuxna i omskolning. Chanserna för att ta igen, eller välja om bland 
utbildningar, har ökat betydligt genom de offentliga satsningarna på 
vuxenutbildning. 

Utbildningens "värde" 
Hur gick det då med individernas livschanser efter skola och utbild
ning? Räknar man bort utbildningsinflationen, d.v.s. att mer utbildning 
krävs för samma utbildningsvärde, är det drygt hälften av informan-
terna som har en högre utbildning än sina föräldrar,21 men en del av 
dem har studerat som vuxna. Några har lägre utbildning än föräldrarna, 
och resten ungefär samma. Av dem som har lägre utbildning än sina 
föräldrar är alla kvinnor, men annars är könsfördelningen jämn. Andra 
kapitalslag än utbildning (som sociala kontakter, engagemang i politiska 
föreningar etc.) som kan ha funnits i familjerna och som skulle kunna 

21 Egentligen: högre än den förälder som har högst utbildning. Men uppgifterna om 
föräldrarnas utbildning är ganska osäkra - många vet helt enkelt inte så noga - och 
jag har ibland använt uppgifterna om arbete/yrke för att bestämma (den troliga) 
utbildningsnivån. 
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befrämja utbildning för barnen, fanns både i medelklass- och 
arbetarklassfamiljer, men oftare i de förra. I det här materialet förstärker 
de huvudsakligen det mönster som klasstillhörighet ger. 

De positioner informanterna har fått på arbetsmarknaden visar att 
utbildningen tycks ha lönat sig bättre för männen än för kvinnorna. 
Men i stort sett och för både män och kvinnor har utbildning på teore
tisk gymnasienivå eller högre lett till tjänstemannaarbeten av olika slag 
och praktisk utbildning till arbetaryrken. Egenföretagarna är utbild-
ningsmässigt en mycket blandad grupp och i den finns exempel på 
karriär utan utbildning. Det är också några av de manliga arbetarna som 
har avancerat inom sina yrken eller till tjänstemannabefattningar utan 
vidareutbildning. Inga män i urvalet har sänkt sina positioner jämfört 
med fadern, men det har några av kvinnorna gjort. I en del fall beror det 
på att de har lägre utbildning än fadern, i andra har utbildning på samma 
nivå inte räckt till en position i nivå med faderns. Om utbild
ningsväsendet betraktas som ett konverteringsställe för det kapital som 
kan ha funnits i barndomsfamiljen kan man alltså säga att väx elkursen 
är lägre för kvinnor. Men det finns ingen utsaga i intervjuerna som 
tyder på att några genusmässiga skäl för det ena eller andra valet skulle 
ha funnits med i diskussionerna eller övervägandena i barndomsfamil
jerna. De olika uppfattningar om vad som lämpade sig för flickor re
spektive pojkar (som man kan anta fanns åtminstone i fråga om hus-
hållsutbildningama) var sannolikt underförstådda. 

Det är möjligt att utsagorna i intervjuerna om hur informanterna och 
deras föräldrar tänkte, trodde och handlade i fråga om utbildning inte 
gör fullständig rättvisa åt hur det verkligen var. Den r isken finns alltid. 
Men huvudintrycket är att de här frågorna ofta behandlades en smula 
lättvindigt. Det framstår åtminstone så i kontrast mot hur man nu själv, 
som förälder, ser på sina barns skolgång och utbildning. Att utbildning 
har fått en annan dignitet i förhållande till uppfattade livschanser blir 
tydligt när vi nu övergår till att u ndersöka skola och utbildning för 12-
13-åringarna. 

Barnens skolgång 

Jag tycker att utbildning blir mer och mer viktig. I framtiden så tror jag att 
det kommer att ha en väldigt stor betydelse. I vissa tidsperioder har man ju 
flummat sig igenom, men jag tror inte att den tiden kommer tillbaka, i varje 
fall inte inom överskådlig tid. Jag tror att vi kommer in i ett 
konkurrenssamhälle som gör att man är tvungen att bjuda till. 
Du tror alltså att konkurrensen ökar ? 
Konkurrensen tror jag ökar, ja det tror jag. Helt klart alltså. Det tror jag. 
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Att skolgång och utbildning har en annan och högre dignitet blir 
tydligt i intervjuerna när uppväxt under 1980- och 90-talen relateras till 
uppväxt under 40- och 50-talen. Man kan säga, att frågor om barnens 
utbildning har blivit viktiga frågor för fler och fler föräldrar, oavsett 
klass. Det betyder inte att det inte finns klasskillnader i hur föräldrarna i 
urvalet ser på utbildning för sina barn, utan att allt fler betraktar 
utbildning som allt mer betydelsefull: som ett nödvändigt men kanske 
inte tillräckligt villkor för en god framtid. Pappan som citeras ovan 
menade att för hans generation fanns det möjligheter till arbete oavsett 
skolframgång och även "den mest korkade eleven" kunde klara sig 
"oroväckande bra, men jag tror inte att dom har samma möjligheter 
idag." Få betraktar sina barns utbildning med samma självklarhet som 
de betraktade sin egen, och som många förmedlar att deras föräldrar 
också gjorde. Framför allt verkar de intervjuade föräldrarna ta en 
förhållandevis aktiv del i barnens skolgång och acceptera att d e har ett 
visst ansvar för hur den förlöper. Utsagorna visar, att i diskursen om 
den nutida goda föräldern ingår tveklöst att vara delaktig i barnens 
skolliv. 

Utbildningssystemet som barnen möter är formellt detsamma som 
det de yngre bland föräldrarna var pionjärer i. Det betyder nioårig 
grundskola som obligatorium. För många framstod dock deltidsför
skolan (oftast året före skolstarten) som en faktisk del av utbildnings
väsendet, eftersom man ansåg att den just förberedde för skolan. Efter 
grundskolan kan eleverna söka till den frivilliga gymnasieskolans varie
rade utbud av teoretiska eller praktiska linjer (eller program, som nu är 
den aktuella termen). Frivilligheten är emellertid knappast längre reell, 
eftersom det numera sällan finns några alternativ i form av arbete för 
16-19-åringar. Därefter finns universitet och högskola för dem som 
genom gymnasieskolan skaffat sig behörighet och erforderliga betyg. 
Utöver detta finns möjligheter till om val och påbyggnad genom olika 
former av vuxenstudier, vid kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor 
o.dyl. Vilka möjligheter till reorientering i utbildningssystemet som 
kommer att finnas för den generation, som 12-13-åringarna i urvalet 
tillhör, är för närvarande en öppen fråga. På samma sätt som urvalets 
föräldrageneration var inne i en turbulent period vad gäller utbildning 
tycks barngenerationen vara det. Generationerna skiljer sig emellertid åt 
genom att valen numera skjuts allt längre upp i åldrarna. 

De fem olika skolor som barnen går i är fördelade på tätorten Katri 
neholms olika rektorsområden. Alla rektorsområdena har både villa-
och hyreshusområden inom sina gränser, varför den bostads- och där
med klassmässiga segregationen inte är särskilt påtaglig.22 En del av 
skolorna inryms i de gamla skolhus som byggdes i Katrineholm när 

22 Vilket annars är vanligt i svenska kommuner; jfr Arnman & Jönsson, 1983. 
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samhället var nytt och befolkningen ökade i en takt som skapade stän
diga lokalproblem. Andra ligger i de nyare bostadsområdena, men är 
inte yngre än att en del föräldrar har gått i samma skolor som barnen nu 
gör. Barnen har tilldelats plats enligt "närhetsprincipen," d.v.s. man går 
i den skola som ligger närmast bostaden. I praktiken väljer man alltså 
skola åt sina barn när man väljer bostad.23 Många har bott i samma hus 
sedan barnen var mycket små, eller inte ens födda, och säger att de inte 
alls tänkte på skolan när de flyttade in. Det är bara en familj i urvalet 
som verkligen valt bostad med tanke på vilken skola barnen skulle 
hamna i. 

Innan vi bestämde var vi skulle bo, ringde jag till skolkontoret och pratade med nån 
som verkade väldigt trevlig och då sa jag; 'Jag har barn i den och den åldern. Om du 
hade barn i den åldern, vilken skola i stan skulle du sätta dom i?' Och då sa hon: 'Då 
skulle jag sätta dom i X-skolan [låg- & mellanstadieskola] och i Y-skolan 
[högstadieskola]. 

Några privata skolor fanns inte och ingen av de intervjuade verkade 
heller känna behov av någon. Den enda variationen inom skolsystemet 
som barnen i urvalet var delaktiga i var en årskurslös klass som funnits 
under flera år och några gick i. Katrineholms mångnationella befolk
ning avspeglas i skolan bland annat genom de hänsyn till olika religio
ner och kulturella sedvänjor man tar - inte alldeles utan konflikter.24 

När intervjuerna gjordes befann sig barnen - och föräldrarna - vid 
den punkt i utbildningssystemet där de skulle göra det val som mer eller 
mindre destinerar mot teoretiska respektive praktiska utbildningar i 
gymnasieskolan. Konkret betyder det att de skulle ta ställning till valet 
av allmän respektive särskild kurs i matematik och engelska, samt yt
terligare ett främmande språk eller annat tillval. De särskilda kurserna 
och ännu ett språk anger en teoretisk inriktning. Valet gjordes i årskurs 

23 I länder som Storbritannien och USA, där det finns en annan tradition med privata 
skolor, väljer ändå de allra flesta föräldrar skola efter närhet och i viss mån 
allmänt rykte. Speciell pedagogik har mindre betydelse. Även om bo
stadssegregationen emellertid är mycket påtaglig, tycks det finnas en tilltagande 
tendens att man om så behövs väljer ne gativt. För att undvika t.ex. muslimska 
invandrargruppers barn kan man sålunda välja en katolsk skola. David, 1993a, s. 
116-136. 

24 En del föräldrar menade att man tar så stor hänsyn till andra kulturella sedvänjor 
och religiösa uppfattningar att de svenska/kristna traditionerna urholkas på ett 
otillbörligt sätt. Det kunde gälla sådant som att det anses omöjligt att använda 
formerna stjärna och nymåne vid pepparkaksbak i förskola/skola inför jul, eller 
Luciafirande och skolavslutningar i kyrkan. - En dryg tiondel av eleverna i 
grundskolan i Katrineholm är invandrarbarn ( enligt definitionen "berättigad t ill 
hemspråksundervisning"), vilket motsvarar riksgenomsnittet. Skolverket, 1994a 
& 1995a, grundskolan tab. 2. 
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6. Det är troligt att själva valsituationen fungerade som något av ett 
utvärderingstillfålle angående barnets skolgång. Det aktualiserade dels 
utbildningens betydelse för framtiden, dels de erfarenheter barnet dittills 
gjort och vilka slutsatser man borde dra för framtiden. Sannolikt var det 
också en påminnelse om att barnet nu, i och med övergången till hög
stadiet, skulle bli mera hänvisat till eget ansvar för sin utbildning, både 
genom att undervisningen organiseras annorlunda än i de lägre stadi
erna och genom att föräldrarnas förtrogenhet med det stoff som för
medlas ofta är mindre. Jag tror att det kontext, som intervjufrågorna om 
barnens skolgång och utbildning därmed hamnade i, möjligen bidrog 
till att problem och farhågor ventilerades. 

Förhållandet mellan familjen och skolan 

I intervjuerna har jag utgått från att skolan, när det gäller barnens socia
lisation och fostran (som utbildning är en del av) är ett komplement till 
familjen. Visserligen har skolan efterhand fått en hel del kompensato
riska inslag genom ämnesinnehåll som hem- och barnkunskap och 
service som skollunch, men formellt definieras den som ett komple
ment: "Skolan kompletterar hemmets påverkan och fostran", fastslog 
den läroplan som gällde när intervjuerna gjordes.25 Även barnomsorgen 
(och fritidsverksamheterna) kan vara komplement (jfr kapitel 5 och 7), 
men skolan har en särställning genom att den är obligatorisk. Ingen kan 
välja bort skolan. Skolan är också så väletablerad som institution i 
samhället att få egentligen ifrågasätter den, varken till f orm eller inne
håll. Därför är det kanske inte ägnat att förvåna, att få i familjeurvalet 
uppfattar att de har något väsentligt att säga till om el ler att de kan välja 
något bestämt, eller att de ens skulle ha något behov eller intresse av 
det.26 Läroplanen angav visserligen att föräldrar skulle kunna ha ett 
reellt inflytande och att "de vuxna i skolan skall stödja föräldrarna i 
deras uppgift att fostra",27 men det verkar inte vara som om föräldrarna 

25 Skolöverstyrelsen, 1980 (Lgr 80), s. 17. Passusen fortsätter: "Huvudansvaret vilar 
alltid på hemmet. I samarbete med hemmen har skolan ett medansvar för att 
barnen utvecklas till demokratiska och ansvarstagande människor. De vuxna i 
skolan skall stödja föräldrarna i deras uppgift att fostra. Skolan har å sin sida rätt 
att förvänta att föräldrarna stöder dess arbete." 

26 Intervjuerna gjordes innan regeringen Bildt (1991-1994) infört systemet med 
skolpeng och förstärkte föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Frågan dis
kuterades dock. 

27 Skolöverstyrelsen, 1980 (Lgr 80), s. 17. - I den läroplan som Bildt-regeringen 
arbetade fram, Lpo 94, och som införs successivt från ht 95, lyder motsvarande 
formulering: "Skolan skall [...] vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling. Skolans arbete måste därför ske i samarbete med 
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i urvalet i någon större utsträckning hade uppfattat att de skulle vara 
överordnade skolan. Det är överhuvudtaget inte vanligt att föräldrar 
upplever sig ha något inflytande i skolan.28 Föräldrarna var (och är) 
enligt läroplanen välkomna till skolan. Men de kommer som gäster och 
det föräldrarna tycker förväntas av dem är att de ska "ställa upp" på 
olika arrangemang som stödjer skolan (t.ex. lägerskola) eller på sådant 
som ligger utanför skolans självklara uppgifter (t.ex. skoldiskotek). 

Att man knappast ifrågasätter skolan betyder inte att man tycker att 
skolan skulle vara perfekt, utan snarare att den är. För många är sko
lans uppgift så självklar och odiskutabel att frågan om vad den bör ge i 
förstone förefaller fånig. Och att man skulle kunna ställa krav på den 
tycks en del aldrig ens tänkt på: "Fordra av skolan!?" - med ohöljd för
våning. Eller: "Jaa..." och sedan tystnad. Eller: "Bra fråga!" 

Men med den uppfattning många har om skolgångens och utbild
ningens betydelse för framtida möjligheter kännetecknas föräldrarnas 
hållning i skolfrågorna definitivt inte av likgiltighet utan snarast av 
anpassning. Skolan är som den är, men det gäller att barnet får ut det 
mesta möjliga av den, för att hon eller han ska vara så väl ru stad som 
möjligt inför framtiden. Förälderns uppgift och plikt blir att hjälpa 
barnet att tillgodogöra sig möjligheterna. Därför hade föräldrarna ändå 
en hel del att säga om sina barns skolgång och det är troligt, att just 
svårigheter, problem och oro framhölls, i och med att intervjuerna 
gjordes när valen inför högstadiet aktualiserade såväl skolgångens 
hittillsvarande effekter på barnet som barnets fallenhet och vilja i 
förhållande till skolan, och inte minst utbildningens långsiktiga betydel
se. 

Relationen mellan familjen och den obligatoriska skolan baseras i 
grunden på samhällets misstroende mot föräldrars möjlighet att för
medla ett visst, samhälleligt bestämt, innehåll i fostransprocessen.29 Det 
är visserligen länge sedan detta låg i öppen dag, men jag menar att det 
ändå präglar förhållandet mellan hem och skola och det blir tydligt om 
man jämför föräldrarnas inställning till barnomsorg och fritids
verksamheter med inställningen till skolan. Skolan har man mycket 
mindre inflytande över, och dess uppgift är mycket mera entydigt be
stämd. Den ska, säger de intervjuade föräldrarna tämligen enstämmigt, 
framför allt förmedla kunskaper. 

hemmen." Utbildningsdepartementet, 1994, Lpo 94, s. 7. - Möjligen kan detta 
tolkas som en tydligare markering av föräldrarnas huvudansvar för barnet, men 
någon avgörande skillnad är svår att upptäcka. 

28 Jfr Ribom, 1993, s. 144, och Petersson, Westholm & Blomberg, 1989, s. 192-
193. - Också internationella studier visar att grundantagandet om samarbetet mel
lan skola och hem är att det sker på skolans villkor, d.v.s. att h emmet ska stödja 
skolan. För en översikt, se David, 1993a. 

29 Framför allt mot föräldrarna i "underklassen". Sandin, 1986, s. 227-261. 
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I skolan ska barnen följaktligen lära sig de baskunskaper som be
hövs nuförtiden: språk, matematik, allmänbildning, dvs. "sånt som är 
viktigt", som en förälder formulerade det. Det ligger implicit i svaren, 
att det som skolan lär ut är något annat än vad barnen kan lära sig 
hemma eller genom andra aktiviteter. "Skolan står för utbildningen och 
vi för värderingarna" förklarade en pappa ansvarsdelningen. Skolans 
uppgift kan också ses i relation till utb ildningsväsendet i sig, vilket be
tyder att den ska ge tillräckliga kunskaper för att barnet ska kunna 
komma vidare inom systemet. Utöver det traditionella ämnesinnehållet 
förväntar en del av föräldrarna sig att skolan borde bidra till att utveckla 
barnens sociala förmågor, både i form av gruppvana och samarbets
förmåga och i form av självförtroende och självdisciplin. Ansvar och 
solidaritet med andra nämns också. 

Jämför man föräldrarnas förväntningar på skolan med de målsätt
ningar som anges i den då gällande läroplanen (Lgr 80) måste de be
tecknas som tämligen anspråkslösa. Läroplanens mål om individuell 
utveckling, jämlikhet, samarbete och solidaritet (d.v.s. demokratisk 
skolning) finns emellanåt i föräldrarnas utsagor, men jämfört med kra
vet på kunskapsförmedling sker det sällan och framställs mer som en 
önskan som inte uppfylls än som ett självklart krav. En del av dem som 
menar att skolan verkligen borde hjälpa till att ge barnen självförtroende 
säger samtidigt att det gör den inte alls. Mycket nämns negativt: lite mer 
hyfs och folkvett skulle inte skada; barnen borde lära sig samverka med 
andra bättre; skolan borde se till lära ut ett realistiskt ekonomiskt 
tänkande. 

Betoningen av skolan som förmedlare av ett specifikt kunskapsom
råde - de traditionella skolkunskaperna - anger samtidigt att föräldrarna i 
det här urvalet definitivt inte uppfattar att skolan borde fostra barnen i 
föräldrarnas ställe. Jag menar att en rättvisande tolkning av föräldra-
utsagorna är att man inte överlämnar något av familjens uppgift till 
skolan, men att man väntar sig att skolan verkligen ska förmedla något 
annat än vad familjen och hemmet gör. Det är alltså inte skolans kom
penserande drag man ser utan de kompletterande. Föräldrar har vissa 
uppgifter och skyldigheter i förhållande till barnen och skolan har 
andra. Föräldrarna bestämmer inte över skolan, men i intervjuerna 
framstår en slags arbets- och rollfördelning: 
* Föräldrarnas skyldighet är att se till att barnet kan gå i skolan. Under 

småbarnsåren ska fostran därför bland annat gå ut på att barnet blir 
"skolmoget". 

* Skolans skyldighet är å andra sidan att se till att barnet lär sig "det de 
ska," d.v.s. kunskapsförmedling. Sättet detta görs på kan fordra 
hemmets stöd och samarbete, och i så fall ska hemmet ge det 
(framför allt i arbetet med läxor). 
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* Om barnet ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper skolan förmed
lar måste hon/han faktiskt vara där. Föräldrarna ska se till att barnet 
fullgör skolplikten, men skolan måste låta föräldrarna veta om barnet 
inte är i skolan, eller om några förhållanden i skolan hotar barnets 
lärande. 

* Att vuxnas auktoritet upprätthålls inför barnen och utnyttjas för fost
ran och utbildning har föräldrar och lärare ofta ett gemensamt in
tresse av och en del i arbets- och rollfördelningen handlar om detta. 

Om listan ger intryck av att barnen skulle betraktas som passiva objekt 
för föräldrarnas och skolans ambitioner och åtgärder, så är det fel. Bar
nen ses i de flesta fall som egna aktörer i förhållande till sin utbildning. 
De flesta föräldrarna verkar utgå från att barnet har en egen, personlig 
läggning, som disponerar för det ena eller andra, och detta ska dels 
respekteras, dels optimeras. Det är också vanligt att föräldrarna talar om 
barnets vilja och intressen på ungefär samma sätt. Förälderns uppgift 
blir att fungera som en slags agent för barnet genom att se till att ut
vecklingspotentialer realiseras och genom att stödja intresset och viljan i 
en så gynnsam riktning som möjligt men utan att direkt tvinga eller 
forcera barnet. 

Barns skolmognad 
Den första delen i arbetsdelningen gäller alltså skolmognad. Familjerna 
ska (eventuellt med hjälp av hel- eller deltidsförskola) fostra barnen 
innan de kommer i skolpliktig ålder, och på denna grundläggande fost
ran har skolan vissa krav. Barnet ska t.ex. behärska elementära be
grepp, förstå vissa relationer, kunna inordna sig i en grupp, arbeta 
självständigt men under lärarens styrning, sitta stilla, vänta på sin tur 
osv. Både drifts- och impulskontroll krävs, samt diverse kunskaper och 
färdigheter som hör till förskoleålderns "normala" uppsättning och 
behövs för att skolan ska kunna börja med sina uppgifter och arbeta 
enligt sina pedagogiska traditioner. Detta kan utan tvekan komma att 
kollidera med kravet på individualitet. Som alla sociala sammanhang 
sätter skolan gränser för individualiteten och fordrar en viss 
"normalitet". En mammas förtrytsamma berättelse om prövningen av 
sonens skolmognad illustrerar en del av de krav som ställs: 

Hon [psykologen] lägger fram ett äpple och ett päron och sen säger pojken att det är 
ett äpple och ett päron, men det passar inte - det skulle vara gult och grönt! Kan du 
begripa vad det är för nånting? Han såg ju att det var ett äpple och ett päron, va! Han 
tänkte väl inte på färgen! 
Neej - var det det han skulle ha tänkt på? Men hon sa väl nånting då? 
Nej, det passade inte. Och sen satte hon fram en katt och en råtta och... katt visste 
han, men en råtta hade han aldrig s ett i hela sitt liv, då, när han var liten. Ja, då 
visste han ju inte det. Det skulle han ta samband som djur. Ja, sen så satt hon och 
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bläddra i en bok såhär, att så och så ska det vara, så och så ska det vara. Jamen, alla 
barn är väl inte lika dana! Sen skulle han lägga ett pussel med ett hästhuvud och där 
skulle han ha vissa minuter att lägga ihop det där... Och sen skulle ju jag - jag 
skulle ju inte få vara med, på den där testen , jag skulle bara lämna upp honom och 
så skulle jag hämta honom om två timmar. Det vägrade ju han! Han släppte ju inte 
mig. Så jag fick gå ut i lärarrummet där och sätta mig. Dörren var öppen och han 
kunde ropa 'Mamma!?' Och svarade inte jag, blev det ett liv utan like! Jag förstod 
mig inte på det där, jag. 

Den här mamman kunde inte acceptera att hennes pojke jämfördes med 
en opersonlig norm frän en bok. Normen angav att han inte var skol-
mogen i den meningen att han förstod sig på begrepp som likheter och 
skillnader, över- och underordning eller form och flerdimensionalitet.30 

Inte heller socialt så att han självständigt kunde gå in i en sakorienterad 
relation med en obekant vuxen. Sitta stilla kunde han heller inte. Det 
kan han förresten inte än i denna dag, säger mamman.31 

En annan mamma berättar hur hon självkritiskt rannsakade sig när 
sonen visade sig vara alltför "viljestark" för att hon skulle kunna in
vänta skolstarten utan oro. 

Då funderade jag mycket på hur man var som förälder... hur man skulle göra för att 
göra rätt. Man ställer väldigt stora krav på sig själv, för man är ju rädd att det ska gå 
snett. 

Hur förbereder man då barn inför skolan? Det finns inte så många ut
sagor i materialet som tyder på att detta har problematiserats över
huvudtaget. De flesta barnen i urvalet har uppenbarligen ansetts vara 
"skolmogna" och börjat skolan vid sju års ålder. Deltidsförskolan be
traktade många av föräldrarna som en god skolförberedelse. Den skulle 
ge viss gruppträning och vana vid skolliknande arbetsformer (sitta 
stilla, följa instruktioner t.ex.). Men en del barn har bedömts annor
lunda. En flicka hade vissa talsvårigheter och mamman sökte och fick 
talträning för henne för att undvika problem i skolan. Det blev det nu 
dessvärre i alla fall. Pojken, vars mamma berättade om skolmognads-
testet, skattades av daghemspersonalen som knappast skolmogen. För 
mamman var själva testningen av allt att dö ma en traumatisk händelse 
och jämförelsen med den abstrakta normen suspekt, men hon tycker 
trots allt att det var bra att man kunde testa: "Är dom inte mogna så är 

30 Jfr Bernstein, 1983 och Dahlberg, 1985 om hur barn från arbetarklassen i prov 
som detta svarar kontextberoende, medan medelklassbarn i större utsträckning 
svarar abstraherande och kontextoberoende och därmed bättre, enligt provens kon
struktion. Den här typen av testuppgifter exemplifierar alltså vad som räknas som 
legitim resp. illegitim kunskap i skolan. 

31 Sonen själv jävar emellertid detta genom att sitta blick stilla en lång stund medan 
mamman berättar bl.a. detta. 
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dom inte mogna, det är inte mycket att göra åt det." Hon ser detta som 
ett utslag av pojkens personliga förutsättningar och inte som något man 
riktigt kan påverka. Han är född sent på året och att han fick skolupp-
skov uppfattar hon som motiverat och logiskt. Ett annat barn i urvalet 
(f.ö. fött i början av året) bedömdes som tidigt skolmogen och dag
hemspersonalen föreslog föräldrarna att hon skulle få börja skolan ett år 
tidigare i stället. 

Alla ser emellertid inte förutsättningarna som så bestämt knutna till 
barnets mer eller mindre medfödda disposition. Ett par av föräldrarna 
som är lärare talar i anslutning till sina arbeten om problemen med barn 
som inte förberetts tillräckligt för skolan och hur detta har förändrats 
under senare år. En berättar hur hon valde sitt yrke utifrån idyllen i Elsa 
Beskows läseböcker, där barnen snällt arbetar med sina uppgifter och 
lär sig läsa, räkna och skriva utan protester.32 Nu är hennes arbete 
framför allt inriktat på social fostran, menar hon. Barnen har ibland inte 
den koncentrationsförmåga som krävs i skolan. De kan t.ex. inte fästa 
blicken och inte lyssna. Varje barn måste tilltalas särskilt, och när man 
har fångat ett barns uppmärksamhet har man tappat de andras: "Min 
uppgift är att hela tiden vara överallt." Tillsägelser verkar bara "rinna 
igenom" dem, de är utåtagerande mot varann och mycket jagcentrerade. 
Att det blir så här tror hon beror på flera orsaker. En del kan förklaras 
med problem och splittring i barnens hem, men att allt färre får "just 
den träning inför skolan" som deltidsförskolan innebar har också bety
delse. Heltidsförskolan (daghemmet) förbereder inte på samma sätt, 
anser hon, och hon tror att det inte är lika lätt att avgöra i en daghems
grupp om någon av de 6-åringarna inte är skolmogen.33 Hur det ska bli 
om alla 6-åringar ska in i skolan, oavsett barnens mognad och oavsett 
att skolan inte är förberedd på det "med lokaler och förskollärare vägg i 
vägg och allt det här som vi behöver", det vill hon bara inte tänka på. 

Beror barnens allmänna oro och bristande anpassning till skolans 
krav på en tidstypisk stress? Den här läraren menar att numera finns de 
här problemen mer eller mindre hos alla barn: 

32 Vill du läsa? av Elsa Beskow och Herman Siegvald. Den kom ut i två delar 1 935 
resp. 1936 och var ledande på marknaden i ca tjugo år. 

33 Bedömningen, menar hon, försvåras av att barngrupperna är åldersblandade och 
förskolelärarna därmed inte får så mycket att jämföra var och en av 6-åringarna 
med. - Detta illustrerar f.ö. en av skillnaderna mellan praxis i förskolepedagogiken 
och skolpedagogiken, eller mellan osynlig och synlig pedagogik. I den förra 
betonas barnets unikitet och personliga särdrag accepteras därmed lättare. Att 
jämföra barnet med t.ex. en åldersnorm blir följaktligen ganska ointressant. I den 
senare finns mera av jämförelser och graderingar mellan barn och personliga 
särdrag blir mera problematiska. Jfr Bernstein, 1990, s. 71. 
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Vi diskuterar mycket vad det beror på. Det är mer uttalat i svåra områden, för där har 
de kanske inte heller den där stilla hemmiljön, grundtryggheten. Men jag tror det 
ligger i tiden. Man kan ju märka ibland, att m an har inte lyssnat på vad ens egna 
ungar har sagt. Man har nyss kommit hem och har huvudet fullt. Du vet, allting är i 
rullning hela tiden. Man har tankarna någon annanstans. Men det är väldigt sorgligt 
när barnen är s å, för de behöver ha den där trygga kärnan för att orka med det man 
kräver i skolan. 

Hennes oro delas av flera i urvalet, både skolfolk och andra. En be
kymrad pappa ger ungefär samma bild av barn som inte fostrats på rätt 
sätt inför skolan, men han ser problemet som mera begränsat till vissa 
grupper. Vissa föräldrar gör helt enkelt inte det som ankommer på dem. 
Han gör en klar boskillnad mellan hemmens fostrande och skolans 
kunskapsförmedlande uppgift. När föräldrar inte fullgör sin del kan inte 
heller skolan sköta sin, även om det kanske egentligen bara är en 
handfull familjer per klass som fallerar: 

Men dom fostrar inte heller. Nej, dom sitter hemma och tror att skolan ska fostra 
barnen [...] 
Lärarna tycker att det tar för mycket av kunskapsdelen att lära barn att sitta stilla, 
kunna lyssna när någon annan talar och... kunna föra sig vid maten och när man står 
i ett led, att m an står stilla och inte håller på och far runt. Elementära grejer som 
lärarna får börja jobba med och det är inte alls deras del. Och då blir ju dom barnen 
som vill lära sig lidande, för hela klassens kunnande dras ju ner för att det går så 
mycket tid till annat. 

Föräldrarna bör alltså skolförbereda barnen genom att se till att de får 
såväl "grundtrygghet" tidigt i livet, som de elementära kunskaper och 
färdigheter som tillskrivs utvecklingsfasen "förskoleåldern" och en viss 
social träning före skolstarten. Det som man fordrar att barnen ska till
ägna sig före skolstarten, och som de intervjuade föräldrarna i allmän
het tycks mena att deras barn verkligen har gjort, är ett tydligt exempel 
på en social konstruktion av "normalitet". Vad som fordras är givet dels 
av de krav skolan ställer med sin organisation och sitt arbetssätt, dels av 
de erfarenheter som barn i allmänhet gör före skolstarten, till exempel i 
förskolan. Kraven kontrasterar mot vad som var vanligt på 1950-talet. 
Då väntade sig ingen att man skulle ha "gruppträning" innan man kom 
till skolan, säger till exempel en mamma. 

Kunskapsförmedling och lärande 
När barnet böljar skolan kan denna, om barnet är lämpligt förberett, ta 
itu med den kunskapsförmedling som föräldrarna menar är dess for
mella mål och mening och utgör nästa område i arbetsdelningen. Men 
också i samband med den betraktar man oftast barnet som ett eget 
subjekt och dess intresse och vilja som ett fundamentalt faktum. För
äldrarna kan stimulera och uppmuntra intresset för skolarbetet genom 
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att själva visa intresse för det, men de kan knappast trolla fram det. 
Samspelet är egentligen ganska komplicerat och ansvaret delat: 

För att hon ska lära sig måste hon vara intresserad själv också, och motiverad att lära 
sig. Skolan är väl bara grunden, sen får hon jobba lite själv, tycker jag. 
Tycker du att du har med det att göra? 
Att hon ska lära sig? Ja, det har jag väl. [...] Jag måste ju se till att hon lär sig 
någonting. Om hon skiter i alltihop så blir det ju ingenting! 

Det barn ska lära sig är dels de kunskaper och färdigheter som utgör en 
minsta gemensam nämnare i samhället, dels tillräckligt mycket för att 
kunna avancera inom utbildningsväsendet i enlighet med de förutsätt
ningar var och en i övrigt har. Detta är också, som nämnts ovan, det 
som de flesta föräldrarna tycker att de kan fordra att skolan ska ge bar
nen och det är säkert också det de flesta lärare tycker är rimligt att för
söka förmedla. I den politiskt antagna läroplanen finns mål och innehåll 
förtecknade.34 

Det mesta av skolarbetet görs naturligtvis under lektionerna och vad 
som händer där har få föräldrar insyn i.35 Den inblick föräldrarna får i 
skolan ges alltså huvudsakligen genom vad barnen berättar och genom 
barnens läxor, som i praktiken blir den vardagliga förbindelsen mellan 
skola och hem. I läroplanen36 kallas de följdriktigt hemuppgifter, som 
ska "lära eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras indi
viduella förmåga". Detta sägs vara "en väsentlig del av den karaktärs-
daning som skolan ska ge."37 Att barnen får träna ansvar, arbetsmoral 
och självdisciplin ansåg, som nämnts, en del föräldrar vara en av sko
lans viktiga uppgifter, och de allra flesta såg också att de själva hade en 
uppgift att fullgöra och accepterade en hjälp- och kontrollfunktion. 
Många betonade, liksom läroplanen, att kunskaperna kan behöva nötas 
in lite mera än vad som hinns med under lektionstid: "Hemuppgifter bör 
också utnyttjas för att ge eleverna tillfälle till sådana övningar och 
repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och färdig

34 Lgr 80, s. 63-151. Lpo 94, som från och med läsåret 95/96 ersätter Lgr 80, är 
mindre detaljföreskrivande. I stället ska varje kommun och varje sko la göra egna, 
mera konkreta planer för hur de allmänna målen ska realiseras. 

35 Under de första skolåren utnyttjar en hel del föräldrar möjligheten att komma till 
skolan och vara med under skoldagen, men ju äldre barnet blir desto sällsyntare 
blir föräldrabesöken. Det är bara någon enstaka förälder (mamma), som berättat att 
hon varit i skolan på något annat än föräldramöten eller kvartssamtal under 
mellanstadiets senare del. Rera har berättat om att de medverkat i lägerskola eller 
på utflykter, men då är det inte det ordinarie skolarbetet de får ta del av. 

36 Det vill säga då gällande läroplan, Lgr 80. 
37 Lgr 80, s. 50. Lpo 94 anger inget om läxor eller hemuppgifter, men betonar att 

eleven ska ta ansvar för sina studier och successivt få större självständiga 
uppgifter. Lpo 94, s. 12-13. 
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heter."38 Läroplanen säger inget om att föräldrar ska ha ansvar för bar
nens kunskapsinhämtande. Andå är det uppenbart att de allra flesta 
uppfattar detta som en plikt, men antagligen mer mot barnen än mot 
skolan. De flesta verkar betrakta barnens studier som betydelsefulla för 
deras framtid och som förälder måste man ta konsekvensen av detta: 

Skolan sätter jag ju som viktig. Det är kanske för att jag själv slarvade bort skolan 
och har ångrat det lite. Jag vet att mina föräldrar inte direkt brydd e sig om hur det 
funkade för mig i skolan. Så jag fick ju inga bra betyg och jag kunde skolka en dag 
om det var roligare. Jag hade inte svårt för mig i skolan. Men jag hade så mycket 
annat som var roligare så jag brydde mig inte [...] Och mina föräldrar, dom hade 
liksom inga som helst krav på mig om skolarbetet. Så det har ja g faktiskt haft på 
mina barn. [Vi] ser alltid till att d om gör läxorna. Camilla har vi alltid hjälpt med 
läxorna. Vi är väldigt noga med hennes läxor, för jag hade läxor när ja g gick i 
skolan, men jag sa hemma att jag hade inga läxor. Mamma och pappa frågade aldr ig 
efter det heller. Dom tog inte reda på om det var så. 

Egna erfarenheter blir till en pedagogisk strategi och misstag kan man 
åtminstone lära sig något av. Den här mamman vill att hennes barn ska 
förstå att hon och pappan bryr sig om dem och därmed deras skolar
bete.39 

Man kan utan vidare dra slutsatsen att föräldrarna ser att deras upp
gift i fråga om kunskapsförmedling är att hjälpa barnen att studera 
hemma: nöta in stoffet, repetera, se till att det sitter och så gott det går 
försöka förklara och instruera när barnet inte förstått eller varit upp
märksam tidigare. Emellanåt kolliderar detta med uppfattningen om att 
barnets individualitet i vilja, intresse och inlärningstakt också ska re
spekteras och föräldern hamnar i ett dilemma: 

Om man inte har det där riktiga intresset, då tror inte jag på att tvinga på det. Eller 
forcera. D et måste komma självmant. Nackdelen är ju om dom hamnar för långt 
efter. 

Den gängse föräldrainställningen motsvarar ganska väl den Bernstein 
uttrycker när han skriver att hemmet måste upprätthålla en officiell pe
dagogisk disciplin, eftersom skolans arbete organiseras så att det är 
omöjligt för barnen att hinna lära sig allt de ska under den tid de till
bringar i skolan: 

I shall propose that the schools' academic curriculum, if it is to be effectively 
acquired, always requires two sites of acquisition, the school and the home. Curricula 

38 Lgr 80, s. 50. 
39 Vogel redovisar att 87 procent av ungdomar i åldern 16-29 år anser att deras 

föräldrar ansåg att utbildning var viktigt. I allmänhet var föräldrar ock så upp
muntrande och stödjande. ( De tillfrågades om de förhållanden som rådde när de 
själva var 15 år.) Vogel, 1994, tab. 3.3. 
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cannot be acquired wholly by time spent at school. This is because the pacing of the 
aquisition is such that time at school must be supplemented by official pedagogic 
time at home, and the home must provide a pedagogic context and control of the 
pupil to remain in that context. There must be an official pedagogic discipline in the 
home.40 

På vardagarna ägnar som regel åtminstone någon av föräldrarna någon 
halvtimme eller så åt att förhöra läxor eller göra något annat 
skolrelaterat.41 Men för att föräldrarna ska kunna etablera det 
pedagogiska sammanhang, som förlänger skolan, krävs det att skolan 
är tydlig ifråga om vad barnet ska göra hemma. Det får inte råda någon 
större oklarhet om huruvida läxa ska göras, vad som är läxa, eller vilka 
fordringar som ställs på "när man kan". Några föräldrar talade om att de 
inte tyckte att de kunde hålla efter barnens läxor, helt enkelt därför att de 
inte visste så noga hur det var med dem och detta var en anledning till 
missnöje med vissa lärare. Men det blev också tydligt, genom både 
barns och föräldrars utsagor, att det kunde leda till misstro mot barnet, 
när föräldern helt enkelt inte tror på barnet, som säger att det inte har 
några läxor. Mamma "fattar inte" att vikarier inte ger läxor, säger en 
pojke. 

Alla barnen går i klasser där läxor normalt ges i åtminstone några 
ämnen.42 Hur de sedan hanteras är emellertid vitt skiftande. Några barn 
gör dem praktiskt taget genast sedan de kommit hem från skolan, på 
eget ansvar och av egen ambition och ibland tillsammans med någon 
kamrat. Andra kommer inte ihåg dem förrän sent på kvällen - ibland för 
sent. Ett par av barnen tycks helst förtränga dem och när föräldrarna 
frågar säger de kanske att de inte har några läxor. I en del familjer vet 
emellertid föräldrarna mycket noga vilka läxor som ska göras till re
spektive veckodag och har inplanerat i sitt dagsprogram att på ett eller 
annat sätt hjälpa till med dem. Att "hjälpa till" varierar i sin tur från 
enkla påminnelser och en beredskap att på anmodan rycka in med för
klaringar eller förhör till att bokstavligen läsa läxorna tillsammans med 
barnet. Både barn- och föräldraintervjuer vittnar om bråk och tjat om
kring läxorna. Flera föräldrar talar om att läxor faktiskt tar lång tid, åt
minstone om man har mer än ett barn som ska få hjälp eller bli för
hörda. I praktiken hinner man då inte så mycket mera på vardagskväl
larna. Läxorna är inte bekymmerslösa för föräldrarna, eftersom barnen 
lär sig andra saker och på andra sätt än de själva en gång gjorde. Alla är 

40 Bernstein, 1990, s. 76-77. 
41 Detta framgick också av de journaler vissa av föräldrarna förde över ett dygn. 
42 I en del klasser arbetar man huvudsakligen med beting, d.v.s. barnen får en viss 

tid på sig för att fullgöra vissa uppgifter, och för somliga blir det då mycket lite 
läxa om arbetet hinns med under skoltiden. Men t.ex. engelska glosor eller 
rättstavning kan ändå vara en läxa för alla. 
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inte förtrogna med engelska och mattetalen ska plötsligt ställas upp 
annorlunda så att man inte tycker sig kunna räkna. Barnen vänder sig 
ibland till äldre syskon, som förmodligen har stoffet mera aktuellt, för 
att få hjälp. "Är det så här riktigt svåra problem som inte ens föräldrarna 
vet - då frågar man brorsan." 

Tre mödrar berättar om en mycket omfattande läxhjälp till något av 
barnen i familjen. Barnen ifråga hade haft svårt att lära sig läsa så att 
text verkligen vidarebefordrade information till de m. Ingen av dessa 
föräldrar hade sett problemet som uteslutande skolans eller att pedago
giken totalt borde anpassats till barnets förutsättningar. De accepterade 
läsinlärning som en grundläggande förutsättning för skolarbetet. När 
barnet inte förvärvade den färdighet som behövdes under den tid som 
var utmätt för detta, blev det förälderns uppgift att lotsa barnet runt det 
hinder som själva texten utgjorde genom att läsa texten för henne eller 
honom.431 en familj hade man använt bandspelare, men i de två andra 
läste mamman eller pappan texten. 

Vi gör så här att när Marie har exempelvis historia i läxa - och det tycker hon är 
jättejobbig text. Hon har fullt sjå med att läsa orden som står i texten och sen ska 
hon ju också hinna med att förstå vad det innebär. Det är inte så enkelt. Då fick vi 
ett förslag från [sys terns] lärare och det kör vi stenhårt med nu. Först läser hon en 
text för oss, och då läser hon den rakt upp och ner. Sen kanske hon badar o ch då 
brukar jag sitta där inne och läsa för henne - högt - och då kan hon lyssna. Hon säger 
att hon lyssnar även om hon blundar - hon är rolig ibland! Då tar hon det till sig. 
Sen är det i allmänhet frågor, och då kanske hon har förstått den här texten såpass bra 
att det ger henne nånting, så att hon förstår det... Annars är det ingen idé att hålla på 
med det tycker jag. Så så har vi gjort. 

Båda barnen i den här familjen har läxor. 12-åringen har svenska ord en 
dag, engelska glosor en annan, engelska verb en tredje och då också 
matematik (som hon lättare klarar själv) och sedan orienteringsämnen: 

[...] och det är tunga bitar. Då har dom i allmänhet läxa i ungefar tv å veckor med 
kanske två dagar i veckan med det här a vsnittet och så kanske prov i vecka tre. Så 
när dom där tre veckorna har gått, då kan ju jag med allting om Karl XI! [...] Det tar 
mycket tid. Och har man andra aktiviteter så är det ju frågan hur man ska hinna allt. 
Och det är ju då man skulle vilja jobba deltid för att ge dom allt... [Systern] hjälper 
vi också jättemycket med tyska och engelska speciellt och även SO-ämnena. Det kan 
ju inte vara fel att hjälpa dom. Det tror jag inte, fast det tar mycket tid. 

Pappan talar också om barnens verksamheter som tidsslukande, men är 
överens med mamman om att detta är rätt och rimligt. 

43 Detta är ett exempel på att skolan inte kan individanpassa undervisningen annat än 
inom ganska snäva ramar. De barn som inte följer gruppens takt i 
kunskapsinhämtandet, måste hjälpas individuellt av föräldrarna, om konse
kvenserna av deras problem ska minimeras,. 
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Man kan säga, att vardagkvällarna efter ridning och fotboll och sånt där blir det inte 
nånting mera över utan då är det läxorna som gäller. Det tar jättelång tid. Samtidigt 
så vill man ju hjälpa till så mycket man kan o ch ställa upp. Och sen - just mal 
Marie så vill man försöka ligga steget före hela tiden så att man vet vad som 
kommer på nästa läxa. I och med att hon har lite svårt så måste man ha lite 
framförhållning. Det tycker jag är värt ganska mycket om man kan det. För det 
underlättar väldigt för henne. 

Det flickan själv säger om sina läxor bekräftar bilden av att de är svåra 
och tröttsamma för henne men hon nämner inget om föräldrarnas hjälp. 
Föräldrarna är emellertid överens om att utbildning är mera viktigt än 
förr. Pappan har klarat sig bra med folkskola och lärlingsskap och 
något annat var det aldrig tal om för hans del. Mamman har postgym
nasial utbildning för ett tjänstemannaarbete, men den utbildning hon 
helst skulle velat ha misslyckades, eftersom hon saknade reella, men 
inte formella, bakgrundskunskaper. Nu är båda angelägna om att bar
nen ska få alla de chanser som rimligtvis finns och att inga möjligheter 
ska försummas. De resurser de har att satsa är sin tid, omsorg, kun
nande, intresse samt administrativ förmåga. Tid har de inte så mycket 
som de skulle önska eftersom båda arbetar heltid och han har resor i 
tjänsten. Men skulle de arbeta annorlunda blev förtjänsten mindre och 
då vore det andra saker barnen inte kunde få. Barnens olika och dyra 
idrottsintressen uppmuntras, och semesterresor blir samtidigt språk
resor. 

En annan mamma fick också rådet att läsa läxan högt för sonen när 
han gick i lågstadiet och hon gjorde som fröken sade. Kortsiktigt fun
gerade det, men långsiktigt var det inte så klokt. 

Hon [läraren] erkände sen att det var nog fel av henne att säga så. När han hade OÄ-
läxa och mycket text, så sa hon till att nu får mamma hjälpa d ig att läsa, för han 
hade svårt att läsa. Och då kom han in och sa att ja g skulle läsa. Och läste inte jag 
då blev han arg. [...] 
Han är inte intresserad av att läsa. Han kan ju läsa tidningen, det är ju ett framsteg, 
men inga böcker. Flickorna, dom kan ju sluka böcker. Men det är skillnad på pojkar. 

Mamman framhåller framstegen - och så är han ju pojke, påpekar hon. 
Det finns en kulturell förväntan att pojkar jämfört med flickor mognar 
senare, är mindre läsintresserade och har svårare att inordna sig under 
formella auktoriteter. Detta kan användas som en tröstande förklaring. 
Mamman har hela tiden varit beredd att göra vad hon kan för att lässvå
righeterna inte ska hindra honom. Men hon är klart missnöjd med att 
skolan inte bistår ordentligt med det hon uppfattar som dess uppgift, 
nämligen att verkligen se till att barnen lär sig något. Sonens klasslärare 
kontrollerar inte läxorna och markerar inget missnöje, vilket hon tycker 
blir problematiskt. Ska hon kunna upprätthålla krav på att läxor ska 
göras måste läraren också markera tydligt för barnet att hon eller han 
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inte accepterar slarv. Hon tycker att läraren borde ringa hem och klaga 
eftersom det skulle stödja föräldrarnas övervakning och krav. Av prov
resultaten att döma tycks det för övrigt räcka med det kunnande han 
"snappar upp" på lektionerna. Själv säger pojken att han ofta glömmer 
bort att han har läxa som ska göras, och när han (upprepade gånger) 
påminns av föräldrarna skjuter han ändå upp det tills det ofta är för sent 
och han själv för trött. Mamman jämför med ett av de andra barnens 
lärare som från början såg till att alla hade läxor varje dag och var 
"stenhård" i sin kontroll. Föräldrarna fick veta att en halvtimme per dag 
skulle barnen ägna åt läxan och det dög inte att komma till skolan att 
säga att "jag hade inte tid igår". Mamman värdesätter den arbetsdisciplin 
det barnet lärde sig. 

Avsikten med läxorna är inte bara att nöta in det för tillfallet aktuella 
stoffet, utan också att träna goda arbetsvanor, ansvar och självständig
het. Många föräldrar uppfattar att läxorna blir viktigare och viktigare ju 
längre upp i utbildningssystemet man kommer och att det därför gäller 
att grundlägga goda vanor. Läxorna blir betydelsefulla inte bara för att 
garantera att barnet lär sig det som det ska kunna på proven, utan själva 
läxläsandet blir en symbol för att man förstår utbildningens värde och 
att man kan disciplinera sig och uthärda en tråkighet nu mot någon 
förmodad framtida belöning. Det är alltså ett slags investeringstänkande 
det handlar om. "Man får inte något gratis" säger en pappa att han bru
kar framhålla för barnen, men hans 12-åring "förstår det väl inte riktigt 
än." 

Att läxor är disciplinerande och viktiga för att träna upp arbetsmora
len inför utbildningens senare delar betonar också föräldrarna i en an
nan familj. 12-åringen går i en klass där man har tagit lätt på detta och 
mamman anser att han varken lär sig att utnyttja sin kapacitet eller pla
nera sitt arbete. 

Nej, jag tycker inte att det har varit så stor pres s med läxor... det tycker jag inte. Om 
jag jämför med [systern] så har det varit b etydligt lindrigare för Jens. Jag tror det 
beror på att alla liksom ska hinna precis lika långt och hinner man då med mycket i 
skolan så får man inga läxor. [...] Men jag tycker att läxor i sig är värdefullt. [...] 
Jag tror inte att det är så där jättehöga krav heller på det här betinget. [...] Jag tror att 
han skulle klara högre krav. Det kan ju vara olika.... Men som [i systerns klass], där 
har det varit s å att man har fått läxa efter sin förmåga och att fröken har ungefär 
räknat ut att det tar lika lång tid att göra läxan. Så att i ettan, då, e ller i tvåan, när 
dom kunde läsa lite så hade dom olika läseböcker, men det skulle ta ungefär lika lång 
tid. 

Pappan menar att 12-åringens klass är alltför ojämn och att det leder till 
att de som har lätt för sig inte utmanas. Arbetet organiseras efter de 
svagares förmåga och de duktigare behöver inte anstränga sig. Det 
"ligger många bromsklossar i klassen" och styrgruppen blir med andra 
ord inte den rätta. 
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De strategier de här föräldrarna säger att deras barns olika lärare har 
använt sig av kan båda tolkas som jämlikhetsinriktade. Den ena ser till 
att barnen ska ha lika mycket arbete med läxorna (eller åtminstone till
bringa lika mycket tid med dem), den andra ser till att de ska hinna 
ungefår lika långt i arbetsböckerna. Men resultatet blir naturligtvis långt 
ifrån jämlikt. I den förra klassen accelererar antagligen skillnaderna, i 
den andra stannar eventuellt alla verkligen på "bromsklossarnas" nivå, 
som pappan säger. I varje fall såvida föräldrarna inte upprättar en alter
nativ pedagogisk disciplin med större krav för att, i det fallet, kompen
sera där skolan brister. 

De flesta föräldrarna menar att skolan bör ge läxor, inte minst för 
arbetsträningens skull. Det är faktiskt bara en förälder som direkt ifrå
gasätter läxorna och att hemmet ska skapa en pedagogisk miljö som 
förlänger eller kompletterar skolan. Den föräldern jämställer barnens 
skolgång med de vuxnas arbete, vilket innebär att skolarbetet ska utfö
ras i skolan. Men också arbetsmängden ifrågasätts: 

Skolan är bra. Men... en sak som jag däremot inte gillar - varför sk a dom ha så 
förbaskat mycket läxa med sig hem för? Är det meningen att ungarna ska sitta ett par 
tre ti mmar hemma och jobba och slita? Nämen herregud, det ska dom ju göra i 
skolan! Dom har ju längre dagar... om du räknar ut så har dom ju nästan längre dagar 
än vad vi vuxna har. 
Det beror väl på hur lång tid läxorna tar... 
Visst. Visst är det väl bra att de ska lära sig saker och ting, det håller jag fullkomligt 
med om, och... grabben han har ju hemläxa så jag läser ju engelska med honom och 
sen räknar han ju hemma och då tittar ja g över det och ser om det är rätt och så... 
Och det är allright, men jag tycker det blir för mycket för dom. [...] För - alltså -
ungarna, dom ska leka när dom är små. Dom ska inte jobba och slita. För det räcker 
ju med vad en annan fick göra som liten. Alltså, när man kom hem från skola n då 
skulle man bära in ved och... sånt där allt möjligt skit man skulle hålla på med. 
Men det är klart att jag är ju inte karl att... att... veta exakt hur det ska vara. [...] 
Du tycker att det borde vara så att man klarar upp skolarbetet i skolan? 
Jaa, det tycker jag absolut. 

Frågan om läxor ställer arbetsdelningen mellan hemmet och skolan på 
sin spets. De flesta föräldrarna delar föreställningen att skolans arbete 
inte enbart kan eller ens bör skötas enbart i skolan utan att innehållet 
behöver stöttas genom övningar och repetitioner som genomförs 
hemma. De försöker verkligen att upprätthålla en "officiell pedagogisk 
disciplin" i hemmet. I huvudsak gör de det för att barnen ska klara 
skolarbetet så bra som möjligt och därför att de anser att deras föräldra-
uppgift är att stödja barnets gynnsamma utveckling på olika sätt. Men 
genom sin lojalitet mot barnet är de också lojala mot skolan. Det är ju 
den som har bestämt att arbeta på ett sätt som kräver att föräldrarna 
stöttar den genom att också upprätthålla en pedagogisk disciplin. Då bör 
man också som förälder kunna ställa krav på att skolan, liksom 
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hemmet, upprätthåller en viss pedagogisk disciplin och är lojal mot de 
mera långsiktiga intressen föräldrarna lägger in i fostransprocessen. 
Läxan om Karl XI eller vad som helst handlar, i det perspektivet, var
ken om Karl XI eller om kursfordringarna i historiedelen av de sam-
hällsorienterade ämnena på mellanstadiet. Den handlar om arbetsmoral 
och arbetsdisciplin, om att kunna arbeta självständigt under eget ansvar 
med en viss, i sig ganska likgiltig, uppgift. Ju längre upp i utbildnings
systemet barnet kommer desto större kommer kraven på att klara den 
typen av arbetssätt att vara. Det vet föräldrarna och i synnerhet dels de 
som själva har relativt mycket utbildning, dels de som slarvade med 
sin. Det tycker de också att lärarna ska veta. Många av föräldrarna vet 
också att skillnaden mellan vad de själva kan och det barnet behöver 
lära sig efterhand ökar. De kommer ofta inte att kunna hjälpa sitt barn 
särskilt mycket på högstadiet eller i gymnasiet och därför är det viktigt 
att barnen i god tid ska ha skaffat sig egna strategier för att lära sig "det 
dom ska".441 de fall man menar att läraren inte också arbetar med detta, 
uppfattas det som att läraren underminerar föräldrarnas möjligheter att 
hävda både den skolstödjande pedagogiska disciplinen hemma och 
deras långsiktiga mål för fostran. I en allt mer oförblommerad 
konkurrens vill de flesta naturligtvis undvika det för sina egna barns 
del. Några talar också i det här sammanhanget om betyg och den in
formation man får om barnets status vid kvartssamtalen. Man vill ha 
ordentlig feed-back om barnets förmåga och hur barnet står sig jämfört 
med andra 45 

Återkoppling från skolan om hur barnet tillägnar sig stoffet och ut
vecklas i övrigt kan sägas tjäna flera syften. Det mest uppenbara är att 
den rangordning av barnen som skolan utför synliggörs för föräldrarna. 
Den bidrar också till den kunskap föräldern kan anse sig behöva för att 
kunna fostra individuellt och "osynligt", vilket självklart kan vara stra
tegiskt värdefullt när det gäller att hjälpa och kanske lotsa barnet. Det är 
därför ganska följdriktigt, att flera föräldrar tycker att det är just den 
individuella informationen skolan borde koncentrera sig på. De vill ha 

44 Vogel redovisar att vid 15 års ålder fick 46 procent av tillfrågade 16-29-åringarna 
"ofta" läxhjälp av föräldrarna. Skillnaderna mellan föräldrars olika bakgrund 
betyder mycket: 33 procent av invandrarbarnen fick denna hjälp och 51 procent av 
tjänstemannabarnen. Vogel, 1994, tab. 3.3. 

45 Föräldrarnas oro över hur deras barn egentligen hävdar sig i konkurrensen 
förefaller vara högst relevant, eftersom skolprestationer mätt med betyg verkligen 
tycks ha fått en allt större betydelse för rekryteringen till högre studier än vad som 
var fallet för föräldragenerationen. Den sociala snedrekryteringen var tidigare mera 
direkt än nu när m an kan se en tendens till att den sker via skolprestationer. 
"Rätt" klasstillhörighet är följaktligen inte tillräckligt, man måste ha bra betyg 
också. SOU 1993:85, s. 221-224. 
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flera kvartssamtal och/eller betyg och färre möten för hela klassens 
föräldrar. 

Jag tycker det är så viktigt att man kan diskutera problem. Att man kan diskutera sitt 
eget barn. Föräldramöten som jag har varit på har mest blivit en massa gagg för db 
föräldrar som skriker mest och vill framhålla sina egna barn. D et är bara dom som 
diskuterar på ett föräldramöte. Jag tycker inte att jag fått ut något av de föräldramöten 
jag har varit på. Utan jag tycker att det ska vara [kvarts-]samtal oftare. 

Närvaroplikt och kontroll 
Det enda ovillkorliga kravet som ställs på föräldrarna i fråga om bar
nens skolgång är att de ska se till att barnen verkligen är i skolan. "Det 
råder närvaroplikt i skolan. Föräldrar är skyldiga att övervaka att barnet 
fullgör sin skolgång."46 På låg- och mellanstadiet brukar det inte vara 
något problem med närvaroplikten, eftersom både lärare och föräldrar 
har relativt god kontroll på barnen och barnen sannolikt få alternativa 
ställen att vara på. Men på högstadiet blir det annorlunda och de föräld
rar som talat om detta har gjort det utifrån egna erfarenheter eller äldre 
barn. På högstadiet får barnet flera olika lärare och det är inte säkert att 
alla lärare barnet ska ha en viss dag är informerade om vilka elever i de 
olika klasserna eller undervisningsgrupperna som är sjukanmälda. För
äldrarna har små eller inga möjligheter att kontrollera om barnet verkli
gen är i skolan. Det enda de möjligen kan veta är om barnet är hemma 
eller inte, och inte ens det är enkelt om föräldrarna arbetar. Och barnen 
själva drar sig oftare undan vuxenkontrollen i den här åldern. 

Hur det än är så är det mycket svårare att hålla kontroll överhuvudtaget när dom 
kommer på högstadiet. Åtminstone åttan, nian. Då tycker jag det börjar... sjuan kan 
vara någorlunda skaplig. Men just när dom kommer lite högre så är det väldigt svårt 
att hålla koll. 
Jaa. Skulle du önska att skolan var annorlunda? 
Ja framför allt mera... vad ska jag säga, tillmötesgående på vissa grejer. D et är i och 
med att vi själva har råkat ut för, att [16-åringen], han g ick hem. Och det var ingen 
som hörde av sig till nån utav oss eller nånting. Och det sa jag ändå åt klassföre
ståndaren, att är det så att han går hem på grund av en eller annan orsak... så ring 
bara, sa jag. För han ska inte vara hemma och springa runt oc h göra något utan han 
ska vara i skolan när han ska vara där. Då måste vi reda ut dom problemen. Då får vi 
hjälpas åt om det är så. Men det var aldrig nån som hörde av sig i varje fall. Det 
tycker jag är lite sorgligt. 

Pappan som berättar om detta menar att det var enklare med kontrollen i 
den skola han själv gick i där det var annan lärare bara i slöjd och 
gymnastik. Specialiseringen bland lärarna leder kanske till att barnen lär 

46 Lgr 80, s. 24. Lpo 94 har ingen motsvarande formulering. Skolplikten fastställs 
emellertid genom skollagen. 
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sig lite mer, förmodar han, men låter ett betänksamt "men..." hänga 
kvar. Och det är klart - ska barnen ha någon glädje av lärarens goda 
kunskaper måste de ju vara där! Mamman i samma familj nämner som 
kontrast hur det var för sonen och fortfarande är för dottern på mellan
stadieskolan där läraren ringer hem eller till föräldrarnas arbete om nå
got barn har gått ifrån skolan av någon anledning. 

Några av de yngre bland föräldrarna, som har gått i grundskola och 
alltså haft ovillkorlig skolplikt under de stökiga pubertetsåren, talar 
också om dålig kontroll av närvaron i högstadiet, och vilka konsekven
ser det hade för dem själva. En mamma berättar om en nu vuxen sons 
skolk under gymnasietiden. Han hade problem under hela grundskole
tiden med inlärning och utanförskap och "hamnade" på en praktisk 
gymnasielinje. Den arbetsplatsförlagda delen av schemat gick an, men 
resten skolkade han ifrån. 

Det var okej att jo bba, men dom stunderna dom satt på skolbänken, dom försvann 
han ifrån. I och med det så börja han komma på drift då och var ute med ungdomar 
som drack öl... Satt nere vid sjön här och drack öl i stället för att gå på lektions
timmarna. Och jag visste ingenting. Jag trodde han åkte till skolan. 
Var det ingen som pratade med dig? 
Ingen. Det här tycker jag är för djävligt rent ut sagt. För inte förrän han fick 
slutbetyget i skolan fick jag se hur många timmar han hade varit borta. 

En pappa menar dock att skolan förstår sig bättre på problem nu än när 
han själv gick i skolan. Då, säger han, hade lärarna ingen hand alls med 
sådant som dök upp, t.ex. thinnersniffning, som vissa skolkade för att 
hålla på med. Det var, säger han också, som om man skulle gå i skolan 
enbart för lärarnas skull: "Man insåg inte själv att det var för sin egen 
skull man gick." Nu, menar han, har barnen mera klart för sig att de går 
i skolan för sin egen skull och lärarna är mycket duktigare på att moti
vera vad skolan är till för.47 

Föräldrarnas bokstavliga ansvar för att barnen är i skolan kan illu
streras med de anteckningar en av mammorna gjort i sin tidsjournal 
över en viss dag. 12-åringen var skadad med ena benet i gips och skol
vägen för lång för att klaras med kryckor. Till skolan fick han skjuts av 
sin pappa, men för hemtransporten försökte mamman först engagera 
sin mor, vilket uppenbarligen misslyckades och på eftermiddagen måste 
hon själv hämta honom. "14.30. Hämtar Henrik med gipset i skolan. 
Tar 1/2 timma. På arbetstid!! Nöden har ingen lag." 

Den tolkning man kan göra av problemen runt närvaroplikten är att 
skolrutinerna inte har anpassats till den långa skolplikten (formell såväl 

47 Skolk är emellertid vanligt, att döma av att Vogel uppger att 57 procent inte 
skolkade när de var i 15-års-åldern. En ligt den tidigare refere rade undersökningen 
trivdes de flesta, 56 procent, i sko lan. Vogel, 1994, tab. 3.4. 
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som reell) och inte heller till familjens förändrade förhållanden; med 
båda föräldrarna i förvärvsarbete. Berättelserna om skolk visar att för
äldrar knappast har några möjligheter att veta vad barn har för sig eller 
var de vistas om de inte får veta att de inte är där de förmodas vara och 
att skolan borde ta konsekvensen av detta och visa ett större ansvar för 
att informera dem. Vissa lärare är av allt att döma helt införstådda med 
detta, men det problem utsagorna ändå pekar på är att det faktiskt står 
och faller med de enskilda lärarna, inte med skolans rutiner. 

Lärare och auktoritet 
Det framgår av en ganska stor andel av intervjuerna att det finns vissa 
lärare i barnens klasser som ogillas av både barn och föräldrar. Men att 
säga det är, för föräldrarna, inte riktigt acceptabelt. "Sen har dom en 
jättejobbig lärare. Det får man ju inte säga." 

De flesta som säger något negativt om en lärare markerar att yttrandet 
s.a.s. måste över en tröskel, men också att missnöjet är djupt känt. En 
mamma säger till och med att hon tycker klassläraren är bra, även om 
hennes tonfall, mimik och kroppsspråk berättar något helt annat. Men 
hon känner läraryrkets villkor ganska väl och tycker att lärare får klä 
skott för alltför mycket. 

Jag tror att hon är bra. Lärare ska ju vara i skottgluggarna och kritiseras och 
kommenteras, men jag tror att hon är bra. D et tycker jag nog... Dom har ju andra 
lärare lit e. Dom har ju slöjdlärare och musik, så det... dom... Jag tror det är till
räckligt bra. 

Barnets omdöme om samma lärare är hårdare: "helt korkad" - glömsk, 
vimsig, ilsken, omständig och långsam och underskattar eleverna. Bar
nens kritik gäller ibland lärares didaktiska stil, men oftare deras för
måga att upprätthålla auktoritet och använda den på ett för barnen gynn
samt sätt. De klagomål föräldrarna riktar mot lärare kan gälla läraren 
som person eller förhållandet till det egna barnet, men det som föräld
rarna framför allt klagar på är, liksom barnen, egentligen lärarens bris
tande eller missbrukade auktoritet inför klassen och inför de enskilda 
barnen. Detta aktualiserar ytterligare en lojalitetsaspekt i relationen 
mellan hem och skola. Både föräldrar och lärare ska i någon mån fun
gera som auktoriteter för barnen och i allmänhet uppfattar man att en 
ömsesidig solidaritet är viktig. Idealt ska alltså dessa båda olika aukto
riteter stötta varandra på vägen mot det gemensamma målet för barnet: 
den demokratiskt fostrade människan som utvecklar sina inneboende 
möjligheter med hänsyn till och i solidaritet med andra. Varken föräld
rar eller lärare förväntas i Sverige utöva auktoritet på ett auktoritärt sätt. 
Den får alltså inte vila på övermakt och våld utan ska grundas på soli
daritet med och respekt för barnet. Både föräldrar och lärare ska vinna 
barnets förtroende och erkännas som auktoriteter av barnet. Det finns 
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emellertid en skillnad i lärares och föräldrars (ideala) auktoritet, dels i 
det känslomässiga engagemanget i barnet, dels i situationen. Föräldrar 
kan och bör individualisera på ett sätt som lärare sällan kan eller bör. 
Läraren måste hantera en hel klass någorlunda lika och hennes eller 
hans kunskaper om det enskilda barnet är annorlunda än förälderns. 
Men det är också en skillnad i sekvensering. Föräldraauktorieten 
kommer först, och den blir på gott och ont prototypen för barnets 
uppfattning om auktoriteter överhuvudtaget.48 Innan barnet kommer till 
skolan bör det därför ha vant sig vid att betrakta den sorts auktoritets
utövare som läraren utgör som just en auktoritet. En av de intervjuade 
föräldrarna som är lärare talar om mödrar som inte orkar eller kan 
upprätthålla auktoritet inför sina söner, vilket inverkar negativt på de 
kvinnliga lärarnas möjligheter att göra det. 

Jag vill betona att det är problemen föräldrarna framför allt talar o m 
och att dessa därför överbetonas. I en tredjedel av familjerna nämner en 
eller båda föräldrarna problem med lärarna, och det är framför allt de 
utsagorna jag analyserar nedan. Två tredjedelar har alltså inte uppfattat 
att det finns några allvarliga problem som relateras till l ärarnas bidrag i 
fostransprocessen. En hel del av barnen har lärare som både föräldrarna 
och barnen tycker är bra och varje barn möter under låg- och mellan
stadierna ett varierande antal lärare även om de, som många av barnen i 
urvalet, har haft en bestämd klasslärare för huvuddelen av undervis
ningen under resp. stadium. Jag använder också barnens utsagor. Bar
nen ventilerar både sådant de tycker är bra och sådant de tycker är dåligt 
i större utsträckning än föräldrarna. 

Att kunskapskraven är för låga och/eller inte markeras av sanktioner 
är en vanlig anledning till föräldrars missnöje med lärare, vilket jag 
redan påtalat i avsnittet om läxor. Föräldrar kan knappast hävda högre 
krav på plugg och läxläsande än vad läraren gör, eftersom lärarens 
auktoritet i det fallet antagligen uppfattas både som mer legitim och mer 
absolut av barnen. Barnen har ju heller inga egna referenser till presta
tionernas betydelse mera långsiktigt, vilket föräldrarna har av egna och 
ibland äldre barns erfarenheter. En annan viktig del av lärarens auktori
tet är förmågan att upprätta en god stämning i klassen. Det är nog 
ganska självklart att lugn och ro för studierna är en del av denna efter
sökta goda stämning, men det är långt ifrån allt. Här handlar det också 
om att det enskilda barnet ska ses som den individ han eller hon är med 
sina särskilda styrkor och brister. Stämningen mellan barnen ingår 
också i detta, och det är intressant att notera att en lärare, som flera för
äldrar och barn tycker är besvärlig på många sätt, har en klass som i 
stort sett samma barn och föräldrar beskriver som visserligen livlig och 
lite bökig, men också trevlig och med "god sammanhållning". Hur 

48 I varje fall enligt psykoanalytisk teoribildning. 
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mycket av detta som faktiskt beror på läraren kan emellertid inte avgö
ras genom intervjuerna, men bland de goda sidor som i rättvisans namn 
också tas fram nämns att hon låter barnen arbeta mycket med 
uppträdanden och sådant som kan befordra social säkerhet. 

Gott självförtroende och social säkerhet nämnde en del föräldrar som 
viktiga mål för barnens skolgång, men alla hade verkligen inte positiva 
erfarenheter på det området. Det finns en del berättelser, som visar hur 
lärare missbrukar sin auktoritet, med påföljd att hon eller han istället 
skapar dåligt självförtroende. Flera barn var till exem pel rädda för att 
svara på frågor, eftersom de kunde bli h ånade av läraren om de svarar 
fel. En del föräldrar har själva upplevt att de inte ansågs mycket värda i 
skolan, och någon har just därför varit extra vaksam på hur barnet 
behandlas. En mamma, som inte minns sin skoltid med någon större 
glädje och lät den bli kort, ängslades över att de talsvårigheter dottern 
hade under förskoleperioden skulle leda till problem i skolan. Mamman 
ordnade därför så att flickan, Ulrika, fick talträning, men alldeles bra 
talade hon inte när skolgången började. Som mamman fruktat blev det 
problem, även om det dröjde ganska länge innan hon själv förstod det, 
eftersom ett annat av hennes barn var allvarligt sjukt och just då krävde 
mycket tid, kraft och uppmärksamhet. Några av pojkarna i klassen 
började retas med Ulrika och plåga henne på vägen till och från skolan, 
och till slut ville hon inte gå dit mera. Inte förrän då blev det uppenbart 
för mamman hur dottern hade det. Mamman gjorde då flera saker. Först 
talade hon med läraren, därefter med mobbarna och sedan började hon 
utnyttja sin rätt som förälder att besöka skolan och sitta med på 
lektioner. Att det blev så berodde på att läraren inte gjorde det Ulrikas 
mamma tyckte hon borde. När mamman talade med läraren, menade 
denna att Ulrika bara inbillade sig att hon blev mobbad, säger mamman. 
Men när flickan återigen kom hem gråtande och sade att hon inte ville 
gå till skolan mer, förklarade mamman för läraren, att om hon, fröken, 
inte tänkte tala allvar med pojkarna skulle hon själv göra det. Så blev 
det också. Pojkarna berättade själva beredvilligt om sina attacker, säger 
mamman, och när hon förklarat förstod de att de gjort flickan illa. Det 
hade inte alls varit meningen, sade de och lovade ångerfullt bot och 
bättring. För att försäkra sig om att löftet skulle hållas förklarade 
mamman för dem att hon skulle hålla skolvägen under noggrann 
uppsikt. Pojkarnas föräldrar hade fått veta om det genom vad pojkarna 
själva sagt hemma och på föräldramötet tackade de Ulrikas mamma för 
att hon ingripit. De var också upprörda över att fröken inte hade gjort 
det. Om det berodde på mammans ingripande och hennes desavouering 
av lärarens auktoritet inför andra föräldrar eller på flickans försenade 
språkutveckling är oklart, men mamman menar att fröken nu började 
hitta en massa fel på flickan: 
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Då var det fel på Ulrika, hon var inte 'riktigt utvecklad'. Då frågade j ag vad hon 
tyckte jag skulle göra åt det. Jag frågade om hon tyckte hon var dum i huvet på nåt 
vis. 'Nej, men nånting fel är det på henne', sa hon. 'Ja, det har inte jag fått 
upplysning om', sa jag. Men då började man nästan fundera på - är det det? Är hon 
utvecklingsstörd utan att jag själv vet om det? - 'Jaha, vad tycker du jag ska göra åt 
det då?' sa jag. - 'Ja, det är nåt fel på hennes ögon', sa hon då. 'Hon ser inte vad hon 
ska se.' - 'Nehej', sa jag. Så jag beställde tid på sjukhuset, på ögonmottagningen. 
Och dom kolla henne, men det finns inget fel på ögonen. Och så sa jag att det var 
lärarinnan som har sagt att det var fel på ögona. - 'Nej, det är säkert fel på 
lärarinnan', sa dom då, 'för det finns inget fel på henne.' Men Ulrika var ju livrädd, så 
hon vågade inte prata med vuxna människor. Ja, så sa hon att det var fel på hörseln. 
Då var vi på hörselkontroll, men det var heller inget fel. Då sa dom på sjukhuset, att 
det antagligen var det så att hon var så vansinnigt rädd, så att hon slog ifrån s ig och 
inte lyssnade på vad fröken sa. Och då pratade jag mycket med Ulrika och frågade hur 
det var, och hon sa att hon inte vågade svara, för hon var så vansinnigt rädd att hon 
skulle svara fel. Så därför svarade hon inte. 

Mamman hade börjat uppfatta läraren som elak och närmast som en 
som själv mobbade vissa av barnen. Det hade hon sett under de lektio
ner hon deltog i. "Hon var som en hök, över hela klassen." Barnen 
uppskattade när det var en förälder där, säger mamman, för läraren blev 
tydligen lite mindre elak då. Alla barnen i klassen tyckte emellertid inte 
att läraren var besvärlig. "Hon hade sina favoritsmåttingar", säger 
Ulrika. Hon kände sig påpassad av läraren - "hon nästan slog till mig 
direkt jag sa nånting fel." Hela lågstadietiden beskriver hon som ett 
elände då hon inte vågade säga något utom hos extraläraren, som hon 
fick gå till på grund av det som uppfattades som inlärningssvårigheter. 
Hennes rädsla och osäkerhet höll i sig hela lågstadiet och ett bra tag 
också efter det hon bytt klasslärare i och med övergången till mellan
stadiet. Den läraren tycker hon är snäll och bra och "nu är jag nästan 
bäst i klassen." Men flickan kan också se att skräckregementet fört med 
sig en god sak på så sätt att klassen är flitig och väldisciplinerad. 
"Lärarna tycker det är riktigt kul att ha en sån klass som vi, för vi är 
dom lugnaste som dom har haft på åratal. Det kan man nästan förstå!"49 

Att Ulrikas mamma reagerade så kraftfullt när hon förstod att dottern 
hade det svårt i skolan förklarar hon med att hon själv upplevt samma 
sak, men då var det ingen som förstod eller brydde sig om det. "Mina 
föräldrar dom - nej, dom fattade nog inte hur det var." Hon har fått lära 
sig att ta vara på sig själv och bevaka sina egna intressen, vilka 
inkluderar barnen. 

49 Och av vad hon säger om den läraren kan man tänka sig att barnen nu tränas i 
ansvar och omsorg om varandra. Ulrika berättar att hon och en kamrat brukar bli 
ombedda att ta sig an en flicka som är lit e utanför i gruppen och att d e gör det, 
trots att det frestar på den dyad hon och kamraten utgör. 
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Flera av de föräldrar, som är kritiska mot en viss lärare, är väl insatta 
i skolans arbete genom sina egna yrken och arbeten, och det är väl tro
ligt att det ger kritiken en särskild skärpa. En dålig lärare är till men inte 
bara för barnen, utan också för skolan som helhet och som institution. 
Men av alla de föräldrar som i intervjuerna berättar om lärare som de är 
kritiska till, är det ingen mer än Ulrikas mamma (som inte har någon 
yrkesmässig koppling till skolan) som konfronterat sin egen auktoritet 
gentemot läraren. Vanligare är att man försöker samarbeta och tona ner 
kritiken och inte visa den alltför öppet. En pappa med barn i en helt 
annan skola säger att han undvikit att besöka sonens klass därför att han 
är rädd att läraren ska märka hans avståndstagande och låta det gå ut 
över barnet. Helst ska kritiken också åtminstone formellt döljas för 
barnet, även om det också kan vara viktigt att barnet ändå förstår. 

Nu är ju Björn väldigt negativ till skolan. Han kommer inte speciellt bra överens 
med sin lärare. [...] 
Men är... Har han rätt i sin kritik av läraren då, eller? 
Ja jag tycker nog det. Tyvärr. Det är sånt där som man inte får tala om. Men han 
förstår ju i alla fall antagligen att vi står på hans sida. Ja, eller att vi tycker likadant. 

För barnen är lärarens auktoritet positiv om den utnyttjas för att se till 
att det blir någorlunda lugn och ro i klassrummet men ändå lämnar 
utrymme för ett visst socialt liv, som barnen själva kan styra. Sträng 
tillräckligt för att man ska lära sig något och snäll nog för att låta barnen 
prata och ha ett visst friutrymme i förhållande till uppgifterna. Humo
ristisk och underhållande nog för att levandegöra stoffet och kunnig och 
välstrukturerad nog för att barnen ska lära sig och för att de ständigt ska 
ha klara besked. Individualiserande nog för att anpassa sig till vars och 
ens inlärningstakt och "särskilda" behov i övrigt och omutligt rättvis 
och med respekt för varje barns integritet. Sådant blir porträttet av den 
goda läraren utifrån barnens utsagor.50 Det handlar inte enbart om 
auktoritet, utan också om de förutsättningar som behövs för att man ska 
kunna upprätthålla en auktoritativ och demokratisk ledning i klass
rummet.51 Det barnen mycket väl vet är, att om den vuxna läraren inte 
fungerar som ledare så gör någon annan det, och även om vissa är till
freds med detta, så är det många som absolut inte gillar det. 

50 Högstadieungdomarna i Jönssons m.fl. studie beskriver en bra lärare på ungefär 
samma sätt: välstrukturerad, hänsynsfull, hjälpsam, rättvis samt solidarisk med 
alla sina elever, inte bara de lyckade. Jönsson m.fl. 1993, s. 118-119; 142-144. 

51 Jfr Dale, 1981. 
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Barnens utbildningsval 

Mot slutet av mellanstadiet gör barnen en del val inför högstadiet. Valet 
har i realiteten betytt att man inriktar sig mot endera en längre "teo
retisk" studieväg eller en kortare "praktisk". Det val föräldragenera
tionen kunde göra, att arbeta efter den obligatoriska skolan, finns knap
past längre. Man kan också konstatera, att så särskilt kort är inte heller 
den praktiskt inriktade utbildningsvägen. Barnen i urvalet kommer san
nolikt att gå tre år i gymnasieskolan, oavsett vilket program de väljer. 
Men i årskurs 6 riktar man alltså in sig mot den ena eller andra vägen 
genom valet av allmän respektive särskild kurs i engelska och matema
tik, samt ett (andra) främmande språk respektive något mera praktiskt 
inriktat ämne. 

I fråga om den begynnande specialiseringen i och med kursvalen in
för högstadiet uppfattas i flera fall läraren besitta en viss auktoritet. Hon 
eller han förmodas känna till både vad barnet i fråga kan tänkas passa 
för och klara av, och vad som i övrigt kan vara klokt. Valet ä r ju i 
mångt och mycket en strategisk fråga. Men störst bestämmanderätt 
anses ändå barnet självt ha. Det vanligaste är att barnet "vetat" vad det 
skulle välja och att både föräldrar och lärare samtyckt till valet.52 Flera 
föräldrar betonar överhuvudtaget på tal om barnens skolgång att bar
nens eget intresse och vilja är fundamentalt. Men man bör inte glömma 
att barnets vilja kan uttrycka internaliserade föräldranormer. En hel del 
av föräldrarna antyder en diskret styrning: "Vi har inte sagt att hon ska 
ha det eller det, utan vi försöker hjälpa henne så att hon kommer fram 
till d et bästa." Det finns också någon enstaka förälder som i klartext 
villkorar barnets bestämmanderätt: "Han gjorde valet själv och jag har 
inga invändningar, eftersom han väljer särskild kurs." Det är emellertid 
ovanligt att man klargör en så direkt överordning över barnet, som den 
här pappan gör. Meningen är klar. Hade pappans normer och standard 
inte uppfyllts skulle han gripit in. Pappan anser både att sonen har god 
kapacitet och att han själv kan bedöma den. Hittills har pojken utnyttjat 
sina förmågor rätt - "jag har inte behövt pressa [honom] åt något håll 
än." 

De allmänna kurserna i engelska och matematik representerar i verk
ligheten inte den "allmänna" kursen i betydelsen "mest vanlig". Det gör 
i stället de "särskilda" kurserna.53 Det är dessa som i realiteten för

52 Det är inte i alla familjer som valproceduren i sig har kommit att behandlas i 
intervjuerna, men i 9 familjer har barnet bestämt sig utan vidare diskussion 
hemma och i 8 familjer har barnet samrått med föräldrarna. I 5 familjer talar man 
om att läraren konsulterats och i ytterligare 2 uttrycks lärarkontakten s om att 
läraren har "godkänt" valet. 

53 Höstterminen 1990 läste 63 procent av barnen i åk 7 särskild kurs i matematik 
och 70 procent i engelska. 15 respektive 16 procent hade al lmän kurs och 21 
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bereder för de teoretiska linjerna i gymnasieskolan. Om valstrategin är 
att välja så att man i fortsättningen ska ha så många ytterligare valmöj
ligheter som möjligt kvar, bör man alltså välja särskild kurs. Det gör 
också de flesta, trots att det kan vara lättare att få ett bra betyg i den all
männa kursen, eftersom betygsskalan är relativ. 26 av de 30 barn i ur
valet som hade gjort sina val när de intervjuades hade valt särskild ma
tematik och 23 stycken särskild engelska. Det verkar också som om 
detta är det råd barnen i allmänhet får, även om det kanske inte uttrycks 
riktigt så. Men de har klart för sig att det i princip är "bättre" att välja 
särskild kurs. Det värsta som kan hända är att det visar sig att den fak
tiskt är för svår, men då kan man ju "gå ner," som barnen säger. "Det 
är lättare att gå ner sig än att gå upp sig, så det är bättre att börja med 
särskild," förklarade en av 12-åringarna.54 

Språkliga tillval har samma långsiktiga effekt, och görs i större ut
sträckning än praktiska. Barnen i urvalet hade tyska och franska att 
välja mellan och de flesta valde tyska (15 resp. 6 stycken, och dess
utom hade 3 eller 4 - en var fortfarande obeslutsam vid intervjutillfället -
valt ett alternativ som innehåller både "turisttyska" och datakunskap och 
alltså blir ett mellanting mellan språkligt och praktiskt tillval).55 

De flesta barnen i urvalet har alltså strategiskt nog valt ett så 
teoretiskt alternativ som möjligt, d.v.s. särskild kurs i både engelska 
och matematik samt ett språk. Det är det valet som är normalvalet (tabell 
6.1).  

respektive 12 hade ej alternativkurs. Ca 1 procent av eleverna läste ej matte eller 
engelska. SCB, 1992c, efter tabell 3.11. - Statistiken för lå 90/91-92/93 redovisar 
att under he la högstadietiden läste 43 procent av pojkarna o ch 42 procent av 
flickorna särskild kurs i matematik. I engelska var det 59 resp. 66 procent. 
Allmän kurs i matematik under alla tre åren läste 17 resp. 16 procent och i 
engelska 19 resp. 11 procent. SCB 1995b, s. 39. 

54 Det kan vara bättre fö r betyget också, i varje fall med den relativa betygsskalan. 
Enligt utbildningsstatistiken höjer man sitt medelbetyg med i genomsnitt en 
betygsenhet, om man byter från särskild till allmän kurs i åk 9 . Av dem som gick 
i högstadiet lå 90/91-92/93 bytte 14 procent av pojkarna och 17 procent av 
flickorna från särskild till allmän kurs i matematik i åk 8 eller 9. I e ngelska var 
det 9 resp. 10 procent. Medelbetyget för dem som bytte ligger högre än för dem 
som hade särskild kurs hela tiden, vilket i sin tur lig ger högre än för dem som 
hade allmän kurs hela tiden. SCB 1995b, s. 39. 

55 Rikssiffrorna är något lägre: 63 procent av barnen i åk 7 höstterminen 1990 valde 
ett språk som tillvalsämne (45 procent tyska, 17 procent franska och 1 procent 
övriga språk). - Också här finns en avtrappning mellan åk 7 och 9. Andelen som 
läste 3-årig kurs i B-språk minskade med 14 resp 15 procentenheter bland dem 
som gick högstadiet mellan 1987 och 1989, resp. mellan 1988 och 1990. SCB 
1992c, efter tabell 3.12. (Redovisar höstterminssiffror.) 
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Tabell 6.1. Samband mellan föräldrarnas utbildning och barnets val 
inför högstadiet. 

Föräldrarnas 
utbildning 

Ingen förälder 
l.t. utbildning 

En förälder 
l.t. utbildning 

Båda föräldrarna 
l.t. utbildning 

Barnets val 
"Teoretiskt" 

4 fl. 
1 p. 

4 fl. 
1 p. 

3 fl. 
6 p .  

"Teoretiskt" med 
undantag av "data
bas tyska" 

1, ev. 2 fl. 

Blandat 

3, ev. 4 fl. 
2 p .  

"Praktiskt" 

1 fl . 

2 p .  

1 fl . 

Anmärkning 1: Med l.t. (lång teoretisk) utbildning menas i det här fallet minst 
studentexamnen i gamla gymnasiet; 3-4-årig linje i gymnasieskolan; utbildning vid 
handelsinstitut e.dyl. som motsvarar de längre nya gymnasieutbildningarna. 
Anmärkning 2: Två av barnen i urvalet hade inte gjort några val ännu. 

Central statistik visar att rester av den gamla klassmässiga segregatio
nen i utbildningen finns kvar i uppdelningen mellan allmänna oc h sär
skilda kurser.56 Av tabell 6.1 framgår, att barnen till föräldrar med rela
tivt lång utbildning riktar in sig på en egen längre utbildning, men också 
att en hel del av de andra barnen också gör det. De teoretiska valen kor
responderar med de yrken de flesta barnen har tänkt sig. Det är yrken 
som veterinär, läkare, polis, lärare eller något annat "med barn" som 
dominerar. Av dem som har valt praktiskt har två angett yrken som 
korresponderar med det valet och en har ännu inte tänkt "ett dugg" på 
det.57 

Två av dem som valt praktiskt är pojkar, och båda har föräldrar som 
varit de första att studera i sina familjer. Den ene, Niklas, har en hel del 
svårigheter i skolan. Han har haft svårt att lära sig läsa, är inte intresse
rad av skolarbetet och gör ogärna läxor. Föräldrarna försöker - sam
vetsgrant, men ganska fåfängt, verkar det - att stötta och hjälpa. De 

56 Barn til l tjänstemän väljer särskild kurs oftare än arbetarbarn; av barn till högre 
tjänstemän är det c a 30 procent fler än av barnen till ej facklärda arbetare . SCB 
1995b, tab. 17 och 18. - Efter grundskolan fortsätter framför a llt de som gått 
särskild kurs till teoretiska linjer i gymnasieskolan, men i skilda proportioner 
beroende på klass. SOU 1993:85, s. 179-181. 

57 Många av barnen markerar att de är obeständiga i sina föreställningar om framtida 
yrke, men svarar ändå något som de funderar på "just nu". 
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hoppas att han ska mogna och inte fördärva sina utbildningschanser, 
men det är nog rimligt att betrakta hans val inför årskurs 7 som ett från 
deras synpunkt negativt val. När det gäller den andre, Magnus, är det 
annorlunda. Hans praktiska val är helt klart ett positivt val. Han ger 
själv intryck av att vara både intresserad av skolan och mycket annat, 
men hans begåvning och intressen verkar både han själv och andra 
uppfatta som mest praktiskt inriktade. 

Jag har en liten plan. Jag ska gå B AP, "bearbeta praktiskt" [som tillvalsämne]. Man 
arbetar i stål, sv etsar och lite sånt där. Då finns det en linje för det sen på gymnasiet 
som jag inte vet riktigt vad den heter. Dels finns det bygglinjen och sen finns det en 
elektrisk linje. Jag har lite tänkt att b li elektriker. [...] 
Jag blev så inspirerad av det när vi i skolan, i slöjden, kopplade ihop kablar och 
gjorde en lampa. Då slog det mig att det här var ju roligt. Det är nånting att sats a på! 

Valen gjordes i samråd med både föräldrarna och läraren och det var 
"vad jag skulle passa in på och sånt där... " som diskuterades, säger 
han. Föräldrarna, som säger att de långsiktigt och "så att säga lite mera 
vuxet vägt för och nackdelar", beskriver honom som praktisk och 
händig. "Han blir en sån här snickers... snickarbraller och sånt där." 

Det tredje barnet som riktat in sig mot en praktisk utbildning är 
Veronica. Båda föräldrarna har kort praktisk utbildning och arbetar
yrken. Också det här valet verkar vara positivt. Veronicas framtids
planer är ännu mycket vaga, men hon talar med entusiasm om 
mammans jobb i ett serviceyrke och vill gärna hålla på med något 
liknande, om än i en mera glamourös stil. Pappan tycker att skolan är 
viktig och har engagerat sig mycket i skolfrågor, men skolframgång i 
form av goda betyg är inte allt: 

Visst är det bra med bra betyg, men om man försöker och hänga med och tar vara på 
dom viktiga bitarna, då klarar man sig om man är medel också. Man behöver inte 
vara en toppstudent... 

Det är de fem barnen som valt helt teoretiskt utan att ha någon förälder 
med längre utbildning, som kan sägas ge uttryck för den större valmöj
ligheten. Alla utom en är flickor och alla är duktiga i skolan; två av 
dem, Pernilla och Robert, till sina föräldrarnas uttryckliga förvåning, 
eftersom de själva var dåliga i skolan. Men det är egentligen bara Per
nilla och ännu en flicka, Sara, som alldeles saknar anknytning till ut
bildningstradition eller annat "kapital". Det är alltså dessa två som bry
ter av. Intervjuerna med Pernillas familj är ovanligt korthuggna. Prak
tiskt taget inga svar broderades ut eller motiverades särskilt utförligt och 
ett kvarstående intryck var att inte särskilt mycket i den familjen gjordes 
efter en planerad strategi eller i förväg uttänkta planer. Flickan bestämde 
själv sina utbildnings val, liksom föräldrarna gjort tidigare. Hon är 
duktig i skolan och det är naturligt att hon väljer som de andra hon kan 
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jämföra sig med i klassen. Sara har också jämfört sig med kamrater, 
men hon har känt sig osäker på om hon skulle klara de svårare kurserna 
och har behövt både lärares och mammas försäkran om att hon gör det. 

Det finns några bland dem som valt helt "teoretiskt", som tycks ha 
problem i skolan. Här får man anta att både barn och föräldrar ändå 
uppfattar barnet som i grunden begåvat och att försiktighet inte är den 
bästa strategin. Sannolikt har föräldrarna också bedömt sina egna möj
ligheter att hjälpa barnen som ganska goda.58 Vilka barn som kommer 
att hålla fast vid sina teoretiska val genom hela högstadiet och vilka som 
kommer att "gå ner" är naturligtvis en öppen fråga. Av den centrala 
utbildningsstatistiken att döma kommer en hel del att göra det. En 
kvalificerad gissning är nog, att fler i gruppen med föräldrar utan långa 
teoretiska utbildningar kommer att göra det, om inte annat så helt enkelt 
därför att det kommer att vara svårare för de föräldrarna att bistå om 
barnet får problem med kurserna.59 

Vilka är då självklarheterna för 90-tals-barnen och deras föräldrar? 
Den första självklarheten är att valet inte står mellan arbete och utbild
ning utan mellan den ena eller andra utbildningen.60 Den andra 
självklarheten är att man faktiskt kan välja efter intresse och läggning 
och inte efter sociala och ekonomiska villkor. En av föräldrarna, som 
aldrig reflekterade på annat än att börja arbeta efter folkskolan, säger: 

Om man ser skillnaden idag mellan våra barn och hur vi växte upp, så är det en 
väldig skillnad. [Hustrun], hon är så medveten om det där att studera, så hon påverkar 
ju våra barn rätt så myc ket... att man alltid ska försöka. Men det var det ingen som 

58 Komplexa statistiska analyser av stora material visar att hemförhållanden som 
föräldrars utbildning och klass inverkar både direkt och indirekt på utbildningsval 
och den indirekta påverkan sker främst via skolprestationer/betyg. Härnqvist, 
1993. 

59 Familjestabilitet kan spela viss roll för barnens utbildningsval, men det kan inte 
iakttas i mitt material. Murray & Sandqvist, 1990, visar (på ett stort urval; 
huvudsakligen födda 19 67) att barn från två-förälder-familjer oftare visar bättre 
skolresultat, väljer de "särskilda" kurserna i högstadiet och oftare teoretiska linjer 
på i gymnasieskolan. Särskilt flickor påverkas negativt av fadersfrånvaro i 
förhållande till matematik och naturvetenskaplig inriktning. Skillnaderna i 
familjeförhållanden förstärks också av klass. Om sannolikheten att genomgå en 
lång teoretisk gymnasielinje är 73 procent för ett barn m ed två sammanboende 
universitetsutbildade föräldrar, är den 13 procent för ett barn med en ensamstående 
arbetarförälder. 

60 Det är framför a llt på tal om äldre barn som det framgår att det verkligen är en 
självklarhet. Praktiskt taget alla ungdomar går numera vidare till gymnasieskolan 
(92, 97 resp. 98 procent åren 1 992, 1993 resp. 1994). Andelarna so m fullföljt 
gymnasieutbildningar inom 4 år var samma år 88, 89 resp. 92 procent. Siffrorna 
för Katrineholm är nästan exakt detsamma som riksgenomsnitten. Skolverket, 
1993; 1994b & 1995b, tab. 4/5 grundskolan; tab 5 gymnasieskolan. 
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gjorde så hemma hos oss. Då blev man inte motiverad på samma vis. [...] Mmm. 
För idag är alla så medvetna om allting, så... upplysta, så att det är något helt annat. 

Det är emellertid inte medelklassyrken eller klassbyte i sig som är po
ängen utan att få utnyttja sin potential och tillgodose sina intressen. Det 
individuella valet är huvudsaken. För föräldern är det självklart att hon 
eller han ska göra vad som går för att barnet ska kunna realisera sina 
möjligheter. Utbuden finns och det är självklart tillgängligt för den som 
vill och har förmåga att ta vara på dem. Det är dock sannolikt, att för
äldrarnas ambitioner och kunnande till viss del ingår i denna förmåga. 
Att ekonomiska villkor ska återkomma som skiktningsprincip har man 
böljat oroa sig för i ett par av de högutbildade medelklassfamiljerna. 
Även hängivna utbildningsentusiaster förskräcks inför tanken på vilka 
studieskulder barnen kan få dras med efter några år på universitet eller 
högskola, men det viktigaste verkar ändå vara att barnet hittar det som 
hon eller han passar för och trivs med. 

Slutsatser - den svåra men betydelsefulla relationen mellan 
familj och skola 

Utbildningsfrågorna har en högre dignitet för föräldrarna när det gäller 
deras barn än vad de vanligtvis tycktes ha haft för dem själva. Alltfler 
verkar se utbildning som ett nödvändigt villkor för de individuella 
framtida möjligheterna. Skolan ska, menar föräldrarna, förse barnen 
med de kunskaper som av tradition hör till skolans område och inte 
familjens. Man kan alltså säga att det finns en boskillnad mellan hem 
och skola, men föräldrarna tycker att de har ett ansvar för barnen i så 
måtto att de ska hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av sin skol
gång. I praktiken betyder det att de förbereder barnet för skolan innan 
det börjat och därefter huvudsakligen genom att de i stort sett accepterar 
skolans arbetssätt samt "ställer upp" på vad skolan förväntar i fråga om 
föräldramedverkan vid särskilda arrangemang. Det betyder också att de 
ägnar barnets läxor ganska stor uppmärksamhet. 

Förhållandet mellan hem och skola är emellertid inte enkelt. Skolans 
kompletterande uppgift har efterhand blandats med kompenserande 
inslag när statsmakten av olika skäl ansett att föräldrar inte (längre) lär 
barnen det ena eller andra. På samma sätt kan föräldrarna sägas tolka 
sin del av ansvaret för barnens skolgång som kompenserande. I mate
rialet har jag funnit tre olika skäl till detta. Det första och vanligaste är 
att stoffet och skolans arbetssätt är sådant att all inlärning inte hinner 
ske under skoltid utan att också hemmet måste upprätthålla en skol-
stödjande pedagogisk disciplin genom att bistå med läxhjälp och -för
hör. Det andra, som inte är lika vanligt, är att föräldrarna uppfattar att 
skolan, materialiserad av enskilda lärare, inte ställer rätt krav på ett visst 
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barn som därmed inte lär sig en god arbetsdisciplin. Detta kan leda till 
suboptimerad utveckling för barnet och föräldrarna måste därför se till 
att det inte sker, eller kanske snarare önskar att de kunde göra det. Det 
tredje, som är relativt ovanligt, är att föräldrarna på grund av att barnets 
individuella förutsättningar inte passar skolans arbetssätt och arbetstakt, 
måste hjälpa barnet runt de hinder som uppstår, alternativt undervisa 
barnet om det som det inte lyckats lära sig genom undervisningen i 
skolan. 

Ett annat problem i relationen mellan hem och skola gäller individu
aliteten. Relationen mellan individualitet och kollektivitet är inte enkel i 
familjen och inte heller i skolan. Skolan ger förutsättningar för en annan 
sorts pedagogisk process än den som kan förekomma i familjen, genom 
att den fungerar mindre individrelaterat och i ett mera formellt definierat 
sammanhang.61 Hemma är barnet i högre grad en individ med egna, 
speciella förutsättningar och krav, i skolan är hon eller han en del i ett 
kollektiv där alla bör eller måste, på grund av situationen, behandlas 
någorlunda lika och en del av föräldrarnas kompenserande insatser 
utgår alltså från detta. En del föräldrar har emellertid valt att låta barnet 
gå i en årskurslös klass under låg- och mellanstadiet för att öka 
möjligheterna för barnet att följa sin individuella takt, samtidigt som 
kollektiviteten befordras genom att barn i olika åldrar tillhör samma 
klass och de äldre har ansvar för att hjälpa de yngre när man arbetar 
med olika teman. Men meningen bland föräldrarna i allmänhet verkar 
oftare vara den, att skolan inte utnyttjar sina möjligheter för att befordra 
sociala förmågor av olika slag. Barnen behandlas i klump och enskilda 
särdrag uppfattas som problem, samtidigt som gruppen i sig också blir 
problematisk bl.a. genom sin storlek och heterogenitet. 

Utbildningen är trots allt, som föräldrarna ser det, till stora delar bar
nets ansvar genom att det är barnets "harmoniska utveckling" som ska 
gynnas. Framgång mäts inte i utbildningsresultat utan i att barnet trivs 
och har det bra, men samtidigt inte heller förstör sina chanser för fram
tiden. Föräldrarna ska inte pressa in barnet i en bestämd fålla, det är en 
del av den individualistiska ideologin, utan barnet måste själv vilja och 
välja något för egen del. A andra sidan ska föräldrarna förstå sig på de 
långsiktiga konsekvenserna av barnets val och handlingar och på ett 
eller annat sätt förmedla det till barnet, så att det kan välja på ett rimligt 
och bra sätt. Det är tydligt att detta kan utvecklas till ett dilem ma mellan 
barnets rätt och ansvar och föräldrarnas skyldigheter och ansvar. Den 
enkla och förmodligen vanligaste lösningen är naturligtvis att barnen 

61 Jfr Durkheim, som menar att skolan är nödvändig som ett komplement till 
familjen just därför att moral, eller "the spi rit of disciplin", lär man sig bättre i 
formella sammanhang. Familjen behandlar var och en alltför individuellt och 
ömsint för att en mera samhällelig moral ska läras där. Durkheim, 1925/1973, 
särskilt s. 147. 
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intemaliserar föräldrarnas normer och värderingar. Barnen växer upp i 
föräldrarnas habitus. En annan lösning kan vara att barnets ansvar be
tonas mer än förälderns, men den är inte riktigt förenlig med det projekt 
som föräldrarna kan sägas driva för egen del; projektet om det goda 
föräldraskapet. Ett ovedersägligt problem är emellertid att föräldrarnas 
möjligheter till kontroll av vad som händer barnet i skolan oftast är 
mycket små. Skolan har inte tagit konsekvensen av att föräldrar (dvs. 
också mödrar) arbetar utanför hemmet i den utsträckning de faktiskt 
gör.62 

Man kan tolka föräldrarnas förhållande till skolan som ambivalent. I 
många avseenden efterfrågar man en mycket strikt ordning: klara mål, 
ordentlig undervisning, otvetydigt regelverk och bestämd uppföljning. 
Det är en synlig pedagogik man vill ha . De som har valt att l åta barnen 
gå i en årskurslös undervisningsform är i viss mån undantag från detta, 
men huvudregeln är att man vill ha tydlighet, framför allt när det gäller 
krav och resultat. I detta är barn och föräldrar ense.63 Den "flumskola" 
som en del av de yngre föräldrarna talar om att de själva gick i är inget 
de önskar sina barn, och de som utbildats enligt den ännu äldre, strik
tare ordningen, ser åtminstone en del poänger med denna. Den skola 
som barnen går i och som materialiseras framför allt genom lärarna, 
torde i varierande grad präglas både av den relativt lösa struktur som 
somliga kallar flum, andra barncentrering, och av uppstramning enligt 
nyare ideologi och direktiv. I den mån som kraven på effektiv och 
tydlig undervisning inte uppfylls blir föräldrarna oroliga å barnens 
vägnar. Men föräldrarna är också, samtidigt, angelägna om att det 
enskilda barnet ska få utrymme för att utvecklas på individuella villkor 
med optimalt stöd men utan tvång. I det fallet är det en totalt annorlunda 
pedagogisk situation de frågar efter; en som mera liknar hemmets eller 

62 Jfr Martin, 1992. - Enligt David, 1993b, har inte heller forskningen undersökt 
detta förhållande närmare. Utb ildningsforskningen förbiser förändringar i familjen 
och familjeforskningen förändringar i skolan och utbildningssystemet. 

63 Med andra ord: skolans pedagogiska praktik bör enligt detta kännetecknas av stark 
klassifikation och stark inramning. Stark klassifikation betyder i det här 
sammanhanget att skolans ämnen är åtskilda och inte integrerade. Man läser alltså 
matematik för sig, historia för sig etc. i motsats till ett mera problembaserat 
innehåll där matematik integreras i historia t.ex. genom att man ställs inför frågor 
om folkökning eller folkminskning. Den årskurslösa skolformen betonar i 
allmänhet intergration och kännetecknas i så fall av svag klassifikation. Stark 
inramning betyder att i det här fallet läraren har kontroll över sådant som 
kommunikationen i k lassrummet, urval av innehåll och i vilken ordning det ska 
presenteras. Den synliga pedagogiken fokuserar barnets yttre beteenden, dvs. vad 
barnet gör och inte gör, kan och inte kan i förhållande till någon norm och andra 
barn, medan den osynliga fokuserar barnets inre förhållningssätt och unikitet. 
Bernstein, 1990, s. 21-39; 70-73. 
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(den svenska) barnomsorgens.64 Ett annat problem, som hänger ihop 
med det första, är att föräldrarna i många fall ser att barnen kommer att 
hamna i allt hårdare konkurrenser, medan man ideologiskt fortfarande 
hyllar dels jämlikhet, dels rätten till en personlighetsutveckling utan 
andra kriterier än individens egna på vad som är "lyckat". 

64 Dvs. svag inramning och svag klassifikation, eller osynlig pedagogik. 
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Kapitel 7 
Fritid 

Ett ordinärt liv för ett barn i 12-13-årsåldern delas mellan hemmet, 
skolan och mer eller mindre självvalda sysselsättningar på övrig tid. En 
del tid är "fri", annan är "ofri". Till den ofria tiden i den här åldern hör 
definitionsmässigt skolan eftersom den är ett tvång. Å andra sidan bör 
man komma ihåg att "skola" är ett låneord från antikens grekiska och att 
det då betydde fritid. Den fria tiden (som bara friborna män och pojkar 
hade) användes lämpligen till bildning av både kropp och själ. Motsat
sen till fritid var arbete i olika former och använder vi den dikotomin 
har barnen av idag i Sverige sällan något annat än fritid och praktiskt 
taget all deras tid ägnas åt bildning av olika slag. Men i vardagsspråket 
har fritid när det gäller barn reserverats för den tid som blir över sedan 
skolan (och läxorna), sömnen och den personliga omvårdnaden i övrigt 
samt eventuella husliga plikter fått sin beskärda del.1 Den fria tiden kan 
sedan delas in i tid för organiserade aktiviteter och tid för annat. I det 
här kapitlet ska jag behandla just fritiden och vilken betydelse den har i 
fostransprocessen. 

Det är ett välbekant faktum att en stor del av stora grupper barns fria 
tid ägnas åt organiserade verksamheter, som är speciellt ägnade att på 
olika sätt fylla tiden med ett bestämt innehåll, men också att det både 
blir tid och barn över sedan de här verksamheterna fyllts. Alla barn 
deltar inte och all tid täcks inte, men vardagsspråkligt tycks "fritids
aktiviteter" ofta uppfattas som en beteckning för just de organiserade 
verksamheterna. I både barn- och föräldraintervjuerna är det tydligt, att 
man drar en skarp gräns mellan skoltid och fritid och att det är den förra 
som har högst prioritet. Fritidsintressen är bra men skolarbetet ska 
skötas först och främst. 

Fritidens möjligheter och problem 

I intervjuerna har barnens fritid berörts i olika sammanhang. Barnen 
själva talade om den som den del av dagen de själva disponerade mer 
eller mindre fritt över. De allra flesta hade ett bestämt program för nå
gon del av fritiden, men ur barnens synvinkel kan tiden sägas vara fri 

1 Om man räknar att det går åt ungefar 9 timmar för sömn, ett par för hygien och 
måltider, 7-8 timmar för skolan och läxorna, och kanske 30 minuter för husliga 
plikter, så blir det i runda tal 5- 6 timmar fri tid över under veckodagar oc h 11-13 
timmar under lördag-söndag. 
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därför att det var de själva som bestämde vad de skulle göra. Föräld
rarna talade om den delvis på samma sätt, men det var också tydligt att 
för dem innebar barnens fritid inte sällan en ny arbetsuppgift genom 
den medverkan som krävdes av dem. Föräldrarna talade också om 
fritiden som en pedagogisk resurs där nöje kunde förenas med nytta, 
men ibland också som en risk och att man därför måste vara på sin 
vakt. 

Fritiden innebär alltså möjligheter men också problem. För "sam
hället" har de, vars tid inte varit ianspråktagen av nyttigt arbete, alltid 
varit ett problem: "Fåfäng gå lärer mycket ont." "Arbete befordrar hälsa 
och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd." Lösdrivande 
barn har satts i skola2 eller omhändertagits för samhällsvård.3 När 
varken arbete eller skola räckte till fö r att fylla all tid och man såg 
barnens ledighet som ett socialt orosmoment infördes t.ex. arbetsstu
gan.4 Verksamheten där var social i flera betydelser. Den skulle ge 
barnen nyttig sysselsättning på fritiden, lära dem ett och annat praktiskt 
kunnande om sömnad, borstbinderi, halmflätning och dylikt samt möj
liggöra små inkomster genom att alstren försåldes, men den skulle 
också ge en varm lokal att vara i, ett mellanmål och en trivsam samvaro. 
Inte bara plikt och nytta utan också trevnad. Från och med slutet på 
1800-talet uppstod flera olika barn verksamheter med skilda syften men 
delvis likartade former. Syftena är i korthet att värna klassmässiga 
intressen bland den egna klassens barn och motverka annan ideologisk 
påverkan (t.ex. söndagsskolan och de socialistiska söndagsskolorna) 
eller att arbeta för förståelse över klassgränserna och motverka kon
flikter (t.ex. scouterna och kyrkornas söndagsskolor).5 Så småningom 
betonas ideologiskt alltmer barnets rätt att "vara barn", att leka och ha 
roligt och rätten att utvecklas så allsidigt som möjligt. 

Att barns fritid sågs som ett problem var sannolikt vanligare i större 
städer än i mindre och på ren landsbygd, helt enkelt därför att barnen i 
de senare lättare kunde antingen ingå i arbete eller hitta möjligheter till 
lek och annat på ett sätt som inte uppfattades som störande. Alltså: an
tingen integration med de vuxna eller också ett rumsligt åtskiljande, 
som gjorde det möjligt för barnen att hålla på med sitt utan att det 
störde, och stördes av, de vuxna. Geografin och graden av urbanitet 

2 Sandin, 1986. 
3 Sundkvist, 1994; Bjurman, 1995. 
4 Av Fridtjuv Berg och Anna Hjerta-Retzius, som hämtade idén från Danmark. 

Rohlin, 1996, s. 39-48. 
5 Detta behandlas utförligt i Sidebäck, 1992 . 

- 166 -



Kap. 7 Fritid 

har betydelse, bl.a. eftersom tät bebyggelse och trafik går dåligt ihop 
med barn.6 

Särskilt problematisk har den illegitima fritiden varit, d.v.s. den som 
barnen eller kanske framför allt ungdomarna skapar åt sig själva genom 
att dra sig undan plikten: när de skolkar från skolan eller arbetet. Den 
tiden blir okontrollerad och i intervjuerna finns om den enbart utsagor 
som pekar på att den utnyttjas destruktivt: 

[Ungdomarna] är ju bättre nu, tycker man, än när en annan gick [i skolan] - då var det 
mycket bus! [...] Skolk och sånt där. 
Är det inte det nu ? 
Nej, det tror jag inte. Kanske nån e nstaka, men då var det ju massor. Dom höll ju 
till på Åsen, det var ju thinnersniffning och sånt där, det började ju då... 7 

Etablerandet av "fritidssektorn" 
Det framgår av Katrineholms historia att det dröjde länge innan barnens 
fritid föranledde några institutionella arrangemang från det lokala sam
hällets sida. Idrottsföreningar har emellertid funnits från och med 1896, 
då Velocipedklubben bildades, följd några år senare av ett skyttegille 
och ett atletiksällskap. Det tycks ha varit vuxna företrädare för småbor
gerligheten som engagerade sig, inte barn.8 Den fotboll pojkar började 
spela vid samma tid var inte organiserad i föreningar. Idrottsplatserna 
var också helt improviserade tills grosshandlare Kullberg gratis upplät 
ett markområde till en plan.9 Den första anläggningen av det här slaget 
som kommunen bidrog till var en skridskobana, med motiveringen att 
man "velat uppmuntra och möjliggöra en för den uppväxande ungdo

6 Inte bara för farornas skull. Faror för barn finns det gott om också i en rural 
miljö, men det verkar som om man mycket länge ignorerat dem även om de var 
välkända. P roblemet var framför allt att barnen, ur de vuxnas perspektiv, blev 
störande. - Ett lokalt historiskt exempel på hur man ignorerade uppenbara faror för 
barnen är placeringen av skolor i Katrineholm. Under flera årtionden lokaliserades 
den ena skolan efter den andra till norra sidan om järnvägen, trots att det var på 
den södra sidan bostäder byggdes och barnen fanns. De flesta barnen måste passera 
det livligt trafikerade men dåligt bevakade spårområdet två eller fyra gånger om 
dagen (man fick inte lunch i skolan). Hjelmberg, 1967, s. 142-144 och 1978, s. 
116. 

7 Problem med skolk togs upp i fl er intervjuer, och detta behandlas o ckså i kapitel 
6 om skolan. - Att thinnersniffning var relativt frekvent runt mitten av 1960-
talet, då den här citerade pappans högstadietid inföll, framgår också av protokoll 
från Barnavårdsnämnden. 

8 Idrottsrörelsen hade, när den uppstod i det moderna industrisamhället runt 
sekelskiftet 1900, en klart b orgerlig och militärisk förankring. Pålbrant, 1977, s. 
23-29. 

9 1912; Hjelmberg 1978, s. 158ff. 
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men i samhället nyttig vinteridrott utan att enskild vinning härigenom 
kan i något avseende främjas."10 

Kommunens engagemang i alla de frågor, som jag har haft anled
ning att studera i anslutning till den här studien, karaktäriseras genom
gående av tröghet i starten och en under långa tider mycket försiktig 
involvering. Mycket har också börjat som privata åtaganden, igångsatta 
av intresserade eldsjälar och med privat finansiering (eget arbete, dona
tioner, insamlingar etc.), som emellertid ofta och ganska snart visat sig 
vara problematisk. Då har man ansökt om kommunala bidrag med 
hänvisning till det allmänna i verksamheten ifråga, samt naturligtvis till 
det allmänna goda. Steg för steg har en allt s törre del finansierats ge
nom kommunala anslag eventuellt understödda av statsbidrag - ett 
verksamt medel för att främja det statsmakten sett som "allmänt gott". 
Efterhand har kommunala organ både på det politiska och det kamerala 
planet tillkommit. Katrineholm inrättade sålunda Idrotts- och fritidssty
relsen 1944, då två kommunala badplatser med servering tycks ha varit 
huvudinnehållet i kommunens insatser för medborgarnas idrottsligt 
inriktade fritidsliv. Redan det konstituerande sammanträdets genom
gång av vad ledamöterna såg som angelägna åtgärder visar emellertid på 
en betydligt högre ambitionsnivå.11 Fritidslivet borde berikas med helt 
andra möjligheter till ett varierat och mindre säsongsberoende idrottande 
och också annat, menade man, och så blev det så småningom. 

En intressant fråga är naturligtvis varför kommunen går in i den ena 
verksamheten efter den andra och tar på sig olika uppgifter och ekono
miska åtaganden. Kommunens rational är medborgarnas välfärd och det 
helas (bokstavligt kommunens) samordning till en välfungerande or
ganisation. Att fritid fylls med ett gott innehåll blir funktionellt bl.a. 
eftersom det förhoppningsvis avhåller en och annan från busliv, dryck
enskap, kriminalitet och annat som är farligt för både den enskilde och 
det allmänna. Den lösdrivande ungdomen har praktiskt taget alltid 
betraktats som en potentiell fara för både sig själv och andra och sedan 
1950-talet har staten uppmuntrat verksamheter som skulle sysselsätta 
den, genom att bevilja statsbidrag mot att man ordnar aktiviteter för 
bl.a. den problematiska "föreningslösa ungdomen".12 Att på olika sätt 

10 Det var 1907. Utdrag ur yttrandet över besvären efter beslutet, citerat efter 
Hjelmberg 1967, s 163. 

11 Katrineholms kommunarkiv, protokoll från Idrotts- oc h fritidsstyrelsen 1944 04 
18. - Vid den här tiden hade arbetarrörelsen sedan länge accepterat idrottsrörelse n 
både som ett fritidsnöje och som ett sammanhållande intresse för olika 
samhällsklasser. Pålbrant, 1977, s. 226. 

12 Sidebäck, 1992, s. 347. Bidragen utgick till bl.a. instruktörs- och ledarutbildning, 
vilken vid den tiden blivit ett problem för åtminstone vissa organisationer. "Men 
med bidragen följde krav på verksamheten (bl.a. kursinnehåll och samarbetets-
former) och en ökad kontroll över den." 
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stötta inte minst barn- och ungdomsverksamhet kan alltså motiveras 
rent krasst, förutom att man faktiskt unnar barnen att vara med som 7 o 

sådant som de kan tycka är roligt och trevligt. A andra sidan har man 
också syftat till att motverka ett och annat som barn och ungdomar har 
tyckt vara bara alltför roligt och trevligt, nämligen det kommersiella 
media- och nöjesutbudet.13 Ett annat skäl för kommunalt ingripande är, 
som nämnts, att stävja och/eller förebygga destruktiva sysselsättningar, 
vare sig de är kommersiella eller inte. 1967 uppmärksammade t.ex. 
socialbyråstyrelsen i Katrineholm att 30-40 tonåringar i Katrineholm 
hade: 

[...] hamnat i en icke önskvärd livsföring under si n fritid med bland annat thin-
nersniffning. Medan thinnersniffning i stort synes avtaga, har dessa ungdomar blivit 
mer eller mindre permanenta sniffare. För flera av ungdomarna är thinnersn iffningen 
ett av symptomen i en inte acceptabel livsföring.14 

De ungdomar, som fastnat i ett missburk och också löpte andra 
ospecificerade faror, användes här för att argumentera för mer personal 
inom barn- och ungdomsvården. Narkotikamissbruk, som uppmärk
sammades som ett ungdomsproblem vid samma tid, ledde till att olika 
samhälleliga organ (polis, socialvård, skola samt idrotts- och fritidssty
relsen) började samordna sina resurser, för att vinna större effektivi
tet.15 De fritidsrelaterade problemen blev alltså under 1960-talet skäl för 
en utökning av "det socialas" verksamhetsområde16 och gav också så 
småningom upphov till en helt ny arbetsmarknad: den professionella 
skattefinansierade fritidssektorn. Fritidshem (oftast för barn upp till 
högst 12 år), fritidsgårdar (oftast för 14-åringar och äldre) och liknande 
verksamheter bygges upp under 1970-talet och senare. Av 12-13-
åringarna i urvalet tillbringade många gärna åtminstone någon efter
middag då och då i en öppen fritidsverksamhet. Där kunde de vara för 
att träffa kompisar, men också syssla med gipsgjutning, fotografering, 

13 Se t.ex. Frykman, 1988, om 1940- och 50-talets kampanjer mot ungdomens 
nöjesliv och de kommersiella möjligheter detta visade sig ha. I Sverige fördes en 
livlig kamp mot "smuts-" eller Nick Carter-litteraturen under 1920-talet, och 
sedan dess har i stort sett varje nytt kommersiellt medium som riktats till (och 
appellerat till!) barn förorsakat liknande häftiga diskussioner om faran med serier, 
video, satellitkanaler, TV-spel etc. Anstormningen mot "dåliga" media i barns och 
ungdomars händer kom relativt omedelbart sedan boktryckerikonsten gjort böcker 
tillgängliga för såväl lärd som olärd, gammal som ung. Postman, 1982, s. 61. 

14 Katrineholms kommunarkiv; Socialbyråstyrelsens protokoll 1967 06 26, bilaga 
till statförslag. 

15 Katrineholms kommunarkiv; Socialbyråstyrelsens protokoll 1967 03 10; 1976 06 
26; 1969 04 16. 

16 "Det sociala" är Donzelots term för verksamhetsfältet som utvecklas för över
vakning och service på familjeområdet. Jfr kapitel 3, slutsatser. 
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spel och liknande. Ibland arrangerades uppskattade och välbesökta 
discon på fredagskvällarna. Den kommunala musikskolan, som ex
panderade under 1960- och 70-talen, bör också ses som en del av sam
hällets satsning på att barns och ungdomars fritid skulle fyllas med 
utvecklande verksamheter.17 Den aktualiserar dessutom ännu ett skäl 
för samhällelig satsning på fritidsverksamheter, nämligen jämlikhet. 
Verksamheten bör vara gratis och därmed tillgänglig för alla och inte 
segregera efter till exempel klass. 

Utbud och aktiviteter 
Parallellt med den helt professionella fritidssektorn också den del som 
bygger på en blandning av skattefinansiering och frivilligt, ideellt arbete 
expanderat. De flesta av urvalets 12-13-åringar utnyttjade åtminstone 
någon del av denna. I Katrineholm, liksom i riket som helhet, utgörs 
den till största delen av idrottsverksamhet. 

Varför domineras utbudet av just idrott? Tänker kommunalpolitiker 
på samma sätt som ledningen för de engelska internatskolor som under 
1800-talet införde idrott som ett uppfostringsmedel för att lära besvär
liga pojkar självdisciplin, lojalitet och solidaritet?18 På en given ort kan 
det naturligtvis ändå vara något annat som också är möjligt att arrangera 
och delta i, men i Katrineholm är uppenbarligen både de naturliga och 
kulturella förutsättningarna för frilufts- och idrottsliga aktiviteter betyd
ligt större och mer självklara än det som räknas som de sköna kons
terna.19 Följaktligen är barnen med i idrott i olika former och i viss mån 
musik, men inte i teatergrupper, läsecirklar eller filmstudio.20 

17 De tidigaste kommunala musikskolorna startade under 1930-talet, men någon stor 
volym fick inte verksamheten förrän under den ekonomiska expansionen på 1960-
och 70-talen. Katrineholm var först i landet med att tillsätta en kommunal 
musikledare, 1944. Brändström & Wiklund, 1995, s. 30. Katrineholms kom
munala musikskola inrättades 1948, men vid Katrineholms Enskilda Läroverk 
(tidigare Katrineholms Praktiska skola) fanns tidigare en musikutbildning som 
"som skulle tjäna det folkliga musiklivet i landet genom att för minsta möjliga 
kostnad bibringa sång- och musikintresserad ungdom kunskap i musikens teori 
och praktik". Citerat efter Hjelmberg, 1979, s. 97. 

18 Carlson, 1991, s. 18-19. Författaren menar att det framför allt är utvecklingen vid 
Marlborough, Harrow och Rugby som är intressant i det här sammanhanget. - Det 
är också så att man satsar betydligt mera kommunalt stöd på pojkars än på 
flickors verksamheter, och åtminstone hittills har oron för vad pojkar kan ta sig 
till om de drar omkring fritt varit större än den för vad oorgansierade flic kor gör. 
Blomdahl, 1996. 

19 I en intervju som gjordes för Industrisamhälle i omvandling klagade Hilding 
Hjelmberg, f.d. kommunborgmästare och den som bl.a. givit ut Katrineholms 
historia, på de bristande kultursatsningarna i stade n. Jonsson, 1990, s. 27. - Idrott 
och friluftsliv dominerande också som fritidssysselsättning över sådant som teater 
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Tabell 7.1, som förtecknar de organiserade fritidsaktiviteter barnen 
sagt att de ägnar sig åt, är en illustration så god som någon på vad 12-
13-åringar bland annat har att välja på i en stad som Katrineholm. Det 
som finns i kommunen och arrangeras helt eller delvis med kommunalt 
stöd är det som barnen framför allt väljer, även om det också finns 
några få helt privatorganiserade verksamheter på listan (en pojke är med 
i en mountainbike-klubb som verkar helt "egen", en flicka tar pia
nolektioner privat, ett par flickor rider utan inblandning av kommunalt 
stall eller ridskola och en pojke deltar i ett "eget" musikband). De flesta 
aktiviteterna är primärt kroppsliga (idrott och liknande), en del musika
liska och en mycket liten andel idé-burna. 

Tabell 7.1. Fritidsverksamheter som 12-13-åringarna deltog i vid 
tiden för intervjun. 

Idrot t  o .dyl .  Musik  
fl. P. fl. P 

Badminton 1 1 Cello 1 -

Balett 1 - "Eget band" - 1 
Bandy - 1 Gitarr 2 -

Basket 4 4 Keyboard 3 1 
Bowling 1 - Klarinett 1 -

Bugg 2 - Kör 2 1 
Drill 1 - Piano 1 2 
Fotboll 1 5 Saxofon 1 -

Friidrott 3 1 Trumpet - 1 
Golf - 2 
Gymnastik 1 - Idéburen 
Innebandy 1 - verksamhet  
Ju-jutsu 1 - fl. P 
Mountainbike - 1 Kyrklig ungdom - 1 
Ridning 6 - Scouter - 1 
Tennis - 1 Vi unga 1 -

Trampett - 1 
Workout 2 -

Anmärkning: Fyra av de 32 intervjuade 12-13-åringarna ägnade sig inte åt någon 
organiserad fritidsaktivitet vid tiden för intervjun (en flicka och tre pojkar). 

Genom de kommunala prioriteringarna blir det framför allt de idrottsliga 
aktiviteterna som erbjuds barnen. Därmed blir, i förhållande till barnens 

och musikutövning bland de industrianställda i Katrineholm. Perlinski, 1990, s. 
232-235. 

20 De unga västerbottningar jag gjorde provintervjuer med var å andra sid an mest 
involverade i musik, hobbyverksamhet och studier med kyrklig anknytning. 
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fritid, en avgörande skillnad mellan idrott och kulturella aktiviteter, att 
de senare tycks kräva ett mycket större föräldraengagemang om det 
över huvudtaget ska bli något av den. 

Vi var till exempel uppe i Stockholm och var på teater och då kom Jenny och sa: 
'Vet du att det var flera stycken i min klass som aldrig har varit på teater?' Hon var 
helt förundrad över det. Så det tycker väl jag att... ja, det där att man går till biblio
teket, att det blir naturligt att gå till biblioteket och... att m an går på konsert och... 
ja, hela den där kulturbiten. Annars kanske man inte riktigt vet hur man ska göra när 
man går på konsert sen och då låter man kanske hellre bli. 

Katrineholm har emellertid ett stort stadsbibliotek med lokaler för 
konstutställningar och det finns många musiksällskap. Men ska barnen 
i någon större utsträckning få se konst, teater eller ta del av museala 
samlingar får man resa till någon av de större städerna i närheten. Det 
enda som barnen utan vidare kommer åt på egen hand är biblioteken, 
där också skolan hjälper till med introduktionen.21 Den kommunala 
musikskolan är också öppen för dem även om man ibland får köa. Dans 
förekom, men vissa hade fått besked om att kursen de anmält sig till 
hade ställts in. Ingen var med i någon teatergrupp. En av mammorna, 
som mindes hur roligt hon själv hade haft i en amatörteatergrupp i sin 
ungdom hade försökt få in sin 12-åring i något liknande, men den 
tilltänkta gruppen kom aldrig till stånd. 12-åringen själv var inte särskilt 
angelägen - han hade sin tennis. För de flesta av barnen verkade det 
vara helt i sin ordning att idrott dominerade utbudet.22 

En annan intressant fråga är varför de idéburna fritidsverksamhe
terna var så Ute utnyttjade av 12-13-åringarna. Visserligen hade flera 
varit med i något sådant under någon period - vanligen i Kyrkans barn
timmar för barn i förskoleålder - men, om medlemsantal tas som ett 
mått, har de idéburna organisationerna generellt inte något starkt grepp 
om barn och ungdom jämfört med idrotten.23 Kroppskulturen betonas 

21 Barn är myc ket flitiga biblioteksbesökare. Ungefär 75 procent av 9-12-åringarna 
besöker ett bibliotek varje månad, flickor i större utsträckning och mer regel
bundet än pojkar. Nilsson, P., 1994, s. 51. 

22 Det utbud som finns regleras naturligtvis i viss utsträckning av efterfrågan, lik
som av tillgång på ledare och annan arbetskraft. 

23 Statistik redovisas i Nilsson, P., 1994, s. 32-33: Av 10-12-åringar var 1991 64 
procent med i idrottsförening, 17 procent i friluftsorganisation. 18 procent var 
med i scouter, 10 procent i kyrklig verksamhet, 2 procent i nykterhetsorgani
sation och 0,2 procent i politisk förening. För 13-15-åringarna är siffrorna nå got 
lägre, utom för politisk förening som stigit till 1,1 procent. Relationerna mellan 
medlemsantalet i idrottsföreningar och de andra föreningstyperna har varit ganska 
konstant sedan mitten av 1970-talet, men tidigare var flickor lika ofta med i 
ideella föreningar som i idrottsföreningar och även om pojkar oftare var med i 
idrottsföreningar var övervikten inte lika stor. - Tidigare var, av Sidebäcks fram
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numera starkt24 och ideologierna har inte haft någon glansperiod sedan 
mitten av 1970-talet. Det tycks inte heller som om ideologin i sig har 
varit konkurrensmedlet. Det ideologiska budskapet har snarare tonats 
ner. Att föräldrarna i urvalet till exempel har skickat barnen till Kyrkans 
bamtimmar verkar oftare betingat av att man velat främja barnets sociala 
utveckling än av religiösa skäl. Det har inte heller fallit föräldrarna in att 
hindra ett barn, som vill vara med i en religiös barnverksamhet, vilket 
eventuellt också kan ses som ett tecken på ideologiers ringa vikt: 

Hon provade faktiskt på Pingstkyrkan en gång, för hon har två klasskompisar som 
är med där. Det försökte vi inte påverka på något vis. Vi tänkte hon skulle få prova 
själv vad hon tyckte. Så det höll hon på med kanske ett halvår, men sen kom hon 
underfund med att... det var nog inget som passade henne. 

Bara i en familj betonade man (i intervjuerna) religionen som ett värde i 
sig, och där var hela familjen djupt engagerad i sin kyrkas varierande 
verksamheter. 

Oavsett vad barnen gjorde var den fria tiden framför allt tid som äg
nades åt socialt liv. De allra flesta umgicks med kamrater och i viss mån 
med familjen. De flesta gjorde dessutom något annat parallellt med 
umgänget, och ibland kan det vara svårt att veta vad som var huvud-
och vad som var bisak. De flesta barnen hade varje vecka någon eller 
några fasta aktiviteter, som tog mer eller mindre tid i anspråk. Någon 
tillbringade nära nog all ledig tid i stallet, andra hade friidrott, basket, 
tennis o.s.v. en eller flera gånger i veckan och på helgerna kunde det 
vara tävlingar. En del av barnen var djupt intresserade av de här 
aktiviteterna och några var mycket självständiga i sina val, medan andra 
mest tycktes betrakta aktiviteterna som ett sätt att umgås. Om kompisen 
friidrottar blir det ett skäl för att själv vara med, är hon eller han inte 
med är det ett skäl för att inte engagera sig. Vill man helst tillbringa sin 
tid utan att göra något särskilt gäller det att hitta vänner som har samma 
smak, annars kan det vara svårt att få tid för att träffas. 

ställning att döma, det ideologiska budskapet i olika föreningar mycket mera 
framträdande, och sannolikt var det t.ex. under 1950-talet lättare för både barn och 
föräldrar att avgöra vad som verkligen "passade". Klassmedvetandet var stort och 
arbetarklassens självmedvetenhet likaså, enligt Segerstedts & Lundquists Katrine
holmsundersökning. Sidebäck, 1992; Segerstedt & Lundquist, 1955. 

24 Detta ses som ett av kännetecknen för den postmoderna tiden, där allt personligt 
utom kroppen ständigt tycks förändras. Identiteten skapas och omskapas och 
karaktären antas inte längre danas kumulativt. Det gör däremot kroppen. Den kan 
därmed betraktas som den enda konstanta faktorn bland alla skiftande och flyktiga 
identiteter och det enda tecknet på kontinuitet i självbyggandet. Bauman, 1992, s. 
194. Jfr också Nilsson, P., 1994, s. 138. 
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Det är så ofta som [min kompis] och jag inte kan vara tillsam mans för att hon åker 
bort så mycket. Det är cuper och det är tävlingar, så då hinner inte vi vara 
tillsammans. Onsdagen och fredagen var den enda dag vi kunde vara den ve ckan. Så 
då ville jag vara hemma [och inte följa med familjen på en resa]. 

Det är inte så lätt att vara bästa vän med en sportig och framgångsrik 
flicka när man själv inte är involverad i samma saker. Många nutida 
barns tid upptas av organiserade aktiviteter så att den närmast liknar ett 
arbete. (Och "fritiden" skulle då kunna beskrivas som den tid, som 
varken är intecknad av skola, fasta aktiviteter eller plikter därhemma.) 

Trots att de flesta barnen deltog i många fasta aktiviteter, så tillbring
ade de ändå en större andel av den skolfria tiden "fritt". Att vara till
sammans med kompisar utan att göra något som lätt låter sig beskrivas i 
sysselsättningskategorier fick fortfarande mycket tid av de flesta. Det 
sociala livet betraktade både barnen och föräldrarna som viktigt och att 
hemmet ska vara öppet för barnens kamrater ansåg de flesta föräldrarna 
var självklart, även om det blir stökigt. 

Jag tycker det är bra att d om är här. Jag har tagit kort på vår hall en gång när jag 
kom hem. Det såg fruktansvärt ut! Det där skulle jag rama in och ge till ungarna i 
julklapp! Det var fullt av väskor och skor, så man bara skulle kunna hoppa ut. Och 
hela gatan full av cyklar. Så dom är ganska mycket här, men det är bara bra. 

Att barnen är hemma och att de tar med sig kamrater hem innebär en 
viss trygghet. Föräldrarna var angelägna om barnens sociala liv, men 
också om kontroll. Även om ingen av föräldrarna var hemma hela tiden 
barnen och deras kamrater var det hade de ändå en viss kontroll över 
vad ungarna gjorde, och inte minst över vad de inte gjorde. Ibland 
kunde förstås någon förälder tröttna på värdskapet och tycka att det var 
underligt att inte kamraternas föräldrar också ville ha sina barns um
gänge hemma. 

Hon är ju väldigt mycket hemma men har kompisar här. Dom är alltid här. Och 
ibland blir jag trött på det. Jag säger att 'jag tycker att det är r oligt att du vill vara 
hemma och att ni får så gärna vara här' , m en jag brukar säga åt henne att 'nån gån g 
måste ni väl kunna vara hos nån annan.' Jag skulle ju undra om jag var... Om min 
unge aldrig var hemma utan jämt var hos andra, så skulle jag tycka att det var 
konstigt. 

En del barn läste böcker och tidningar, men verkliga bokslukare var inte 
många. De som knappast läste alls för nöjes skull var fler än de som 
läste mycket. Huvudintrycket är att läsning inte prioriterades, mer än av 
någon enstaka och då i omgångar. Läsning är snarast något som de 
flesta tar till någon gång för att ta del av något bestämt innehåll som 
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blivit viktigt att känna till. Böckerna om Bert25 hade just den ställningen 
när intervjuerna gjordes. Bert-böckerna, som handlar om en pojke i 
mellanstadieålder, lästes både av flickorna och pojkarna, men i stort sett 
var läsandet könsuppdelat.26 Flickorna läste Kitty-deckare27 och häst
böcker, pojkarna andra deckare och traditionella pojkböcker. 

Medier får ändå en hel del tid, framför allt TV.28 Satellitkanalerna 
hade få tillgång till, varför utbudet fortfarande var någorlunda begränsat 
och kanalkrockarna inte alltför många. Det förekom fortfarande att fa
miljen samlades framför TVn för att titta gemensamt på någon under
hållning eller sportevenemang, men tittandet hade ändå i många familjer 
blivit tämligen individuellt och utrustningen därefter: 

När vi växte upp hade vi en TV, en radio, en telefon. Nu skämmer vi bort våra barn 
- alla har TV i sitt rum, alla har telefon och det är stereo och allt det här. Sn acka om 
att skämma bort sina barn! Men så är det. 

Det var vanligt att föräldrarna hade viss kontroll över vilka program 
barnen såg även om barnen hade tillgång till en egen apparat och ibland 
var just detta något som barnen nämnde som exempel på vad föräld
rarna och inte de själva bestämde över. En pojke fick till exempel inte se 
ett populärt, men tämligen rått och frispråkigt, program med stå-upp-
komiker. Varför visste han inte. Han hade ju inte sett programmet och 
föräldrarna hade inte närmare motiverat sitt beslut. Ofta var 12-
åringarna emellertid åtminstone i princip överens med föräldrarna om 
vad de inte borde se. De liksom föräldrarna hade erfarenhet av vad de 
blev skrämda av och litade på föräldrarnas omdöme. Äldre barn var mer 
ifrågasättande. 

Eleonor får ju inte se vissa filmer. [...] Det vet hon och det har inte varit några större 
problem. [...] Nej, men däremot [16-åringen] och hennes kompisar tittar på video 
och ibland är det väl inte så värst t revliga filmer. Jag brukar tala om att jag inte 
tycker om att de ser vissa filmer. För jag tycker inte det är någonting att se. Men jag 

25 Av Anders Jacobsson och Sören Olsson. Böckerna är s krivna i dagboksform och 
skildrar konsekvent ur den 12-13-årige Berts perspektiv hans duster med kamrater, 
flickor, äldre ungdomar och inte minst enfaldiga vuxna. 

26 Flickor tar i viss utsträckning del av pojkkulturen men knappast tvärtom. Att 
kvinnor sätter s ig in i mäns världar är ett mönster som återkommer på många 
områden, medan män sällan överskrider genusgränsen på samma sätt. 

27 Av Carolyn Keene. 
28 I sin undersökning av fritid 1976-1991 redovisar Levnadsnivåundersökningen att 

TV-tittandet totalt har ökat för alla kategorier barn under hel a 1980-talet. Av 10-
12-åringar tittar 47 procent mer än 9 tim/vecka och av 13-15-åringar 53 procent. 
Pojkar ägnar TV mer tid än flickor och arbetarbarn mera än barn till tjänstemän. 
SCB, 1993b, s. 132-133. 
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menar - man kan inte styra sina tonåringar. Dom ser det dom vill se i alla fall. Hos 
andra. 

I en familj där 12-åringen fronderade mot föräldrarnas vanor, smak och 
uppfostringsambitioner var dock medierna ett av orosmomenten och 
något som verkligen till viss del redan låg utanför föräldrarnas kontroll. 

Hur gör du då om du vill se en film som dom inte vill att du ska se? 
Då tjatar jag. 
Hurgårdetdå? 
Det är olika. [...] Det beror på om man ska hyra. Då måste ju dom följa med... eller 
nån. 
Brukar det vara koll i affären ? 
Jaa. Man måste visa legitimation [...]. Så har jag ju kompisar som är äldre också så 
att... Ja-

Föräldrarna hade motvilligt gått med på att skaffa en video, eftersom de 
förstod att barnet hur som helst såg filmer hemma hos kamrater. De 
menade att om de själva hade en skulle det kanske åtminstone gå att 
hålla bättre kontroll på vad som sågs. 

Ganska många av barnen hade dataspel som de kunde koppla till en 
TV eller dator. Ingen verkade hålla på med detta annat än som en bland 
flera sysselsättningar. Föräldrarna talade sällan om detta, även om det 
naturligtvis var de som hade köpt de förhållandvis dyra apparaterna. En 
pappa förargade sig emellertid över dem och tyckte att barnen skulle 
vara ute i friska luften "istället för att sitta uppe vid den här jädrans TVn 
och spela sina hockeyspel och andra spel." När han hört "det där blip-
pandet och bluppandet alltför länge", sade han, ryter han i och tycker att 
de ska följa med på den riktiga bandyn i stället. Men barnen föredrog 
TV-spelen. 

Barnen uppfattade själva att det var de som bestämde över vad de 
skulle göra på sin skol- och läxfria tid. Visserligen var fritiden för några 
stycken kringgärdad av bestämda plikter (som att gå hem direkt efter 
skolan för att se till hunden eller vara hemma med lillebror tills mamma 
kom från jobbet en stund senare), men i stort sett disponerade barnen 
själva över tiden. Plikterna var få och i förekommande fall var de för de 
allra flesta relaterade till husdjur, som de själva velat ha och som 
föräldrarna inte så sällan sett som ett gott objekt för ansvarsträning. I en 
del fall disponerade också barnen över huset eller lägenheten utan vuxet 
överinseende under en eller ett par eftermiddagstimmar, vilket en del av 
12-13-åringarna verkligen uppskattade.29 

29 Solberg, som har undersökt norska familjer, påpekar att det numera är barnen och 
inte kvinnorna, som med viss rätt kan kallas "hemmavarande". So lberg, 1990, s. 
130-134. 
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De organiserade fritidsaktiviteterna 

Vad barnen verkligen gör under den fria tiden ä r emellertid inte något 
som bestäms totalt fritt av barnen, även om de själva gärna ser det så. 
Tydligast blir detta ifråga om de organiserade aktiviteterna. Möjlighe
terna är inramade på olika sätt både i stort och smått. Sara, som tyckte 
fotboll var "himla kul", slutade ändå därför att det var för långt till den 
plan hennes klubb spelade på och för att tiderna ibland blev orimliga. 
Ena dagen kom hon hem efter en match klockan halv elva på kvällen 
och nästa dag skulle hon spela igen klockan sju på morgonen "och så 
klagade dom på att vi var trötta!" Nu skulle hon vilja spela innebandy 
eller handboll men det gick inte. Det fanns helt enkelt inget lag för 
flickor i hennes ålder. Hon var med i Vi Unga, som hon beskrev som 
"en sån där klubb där man inte ska röka och dricka och så här... nyk
terhets-, på nåt vis". Dit skulle hon egentligen gå en gång i veckan, men 
det blev bara varannan. Ledarna hade inte tid varje vecka. 

Tillgängligheten i stort är alltså en sak, tillgängligheten för ett givet 
barn en helt annan. Vad som väljs är ingen slump, och valet är inte 
"fritt" även om barnen verkligen väljer och vrakar bland de möjligheter 
som står till buds. Den genusmässiga segregationen bland barn i den 
här åldern är närmast total. Jämför tabell 7.1 ! Det är lätt att konstatera 
att pojkar och flickor i stort sett ägnar sig åt helt olika saker. Det enda 
undantaget från regeln om könslig åtskillnad verkar i det här samman
hanget vara basket, som lika många flickor som pojkar spelar, men i 
olika lag. För barnen är genusmönstret självklart. Den ende pojken, 
som är med i friidrott, säger: "Det är inga som går på den skolan jag går 
på som går i friidrott - eller, det är några tjejer. Men inga killar." För 
12-13-åringarna själva verkar åtskillnaden också lugnast. En flicka 
vände hem från en nybörjarkurs i bugg, trots mammans uppmuntran 
och sällskap av en kamrat: 

Hon och hennes tjejkompis gick dit, men så svek modet dom och dom kom hem 
igen. Dom gick inte på buggen och då kan jag väl känna att jag tycker att dom 
kunde ha gjort det. Men hon sa 'nej, nej det var inte bra!' Det skulle hon inte gå på. 
[...] Jag tror hon blev lite blyg. Det var en del killar där. 

En mängd studier har visat hur klassmässigt åtskilda och olika barns 
världar är, också i det förhållandevis jämlika Sverige. Eftersom boendet 
i stor utsträckning är segregerat och barnomsorg, skola, fritidsverk
samheter i princip organiseras efter boendet blir också detta segrege
rat,30 vilket naturligtvis har störst genomslag på större orter. Men de 

30 Se t.ex. Bjurman, 1981 om barns fritid och skola i lågstadieålder; Arnman & 
Jönsson, 1983 om skola och (red.) 1987 om barns levnadsvillkor allmänt; 
Svenning & Svenning, 1980 om daghem och 1982 om mediaanvändning; 
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skillnader i hur livet levs och bl.a. tiden används som (liksom boendet) 
hör ihop med klassmässiga förutsättningar och habitus märks också i 
barns liv. Föräldrar i både arbetar- och medelklass medverkar på många 
sätt till att b arnen ska kunna vara med i olika aktiviteter som de vill. 
Medelklassföräldrar tycks emellertid trycka starkare på att fritidens 
möjligheter ska tas tillvara av deras barn och också kunna arrangera för 
att det verkligen blir så.31 Barn i medelklassen är generellt oftare med i 
både idrottsföreningar, andra föreningar och kommunal musikskola än 
barn i arbetarklassen och det allra mesta av barns idrottande, musice
rande och dylikt sker numera i organsierad form. Dessutom finns 
klassmässiga skillnader i vilka instrument man spelar och vilka idrotter 
och övriga verksamheter de som är aktiva utövar. Piano och stråk
instrument trakteras framför allt av barn i den övre medelklassen, gitarr 
och blåsinstrument av barn i den lägre medelklassen och arbetarklas
sen.32 Lagidrotter dominerar bland arbetarklassens barn och individu
ella idrotter bland medelklassens.33 I ett givet lokalt samhälle betyder 
naturligtvis det utbud som finns mycket. Mina data visar att oavsett 
klass är det betydligt färre som enbart ägnar sig åt lagidrotter än enbart 
åt individuella idrotter, men att många deltar i bägge slagen. Däremot 
finns en kvantitativ klassmässig skillnad. De som deltar i många akti
viteter är framför allt barn till tjänstemän och egenföretagare, och de 
som inte är med i något alls är barn till arbetare (tabell 7.2). 

Utöver det sport- och friluftsliv som barnen ägnar sig åt i föreningar, 
finns också en del annat. Skidåkning nämnde inget av barnen när de 
talade om sina vanliga fritidsaktiviteter, däremot när de talade om loven. 
Flera familjer reste till fjällen eller alperna för att åka skidor under nå
gon av vårterminens lovveckor. Tennis, jakt, fiske eller golf nämnde 
också några barn när de talade om vad de gjorde tillsammans med fa
miljemedlemmar. Detta förekom oftast i medelklassfamiljerna, men inte 
enbart i dem. 

Jönsson, Trondman, Amman & Palme, 1993 om högstadieungdomars skola och 
fritid. 

31 Jfr An dersson, 1993 s. 326; Friberg, 1990 s. 216; 233-234 och Jönsson, m.fl. 
1993. 

32 Brändström & Wiklund, 1995, s. 70. Brändström & Wiklund har undersökt 
eleverna vid den kommunala musikskolan i Piteå. Replikationsstudien i Kat
rineholm visade, att bland de industrianställda fanns det i stort sett inga skillnader 
mellan klasserna vad gällde om barnen spelar något instrument, däremot om 
familjen ägde instrument och i någon mån vilket detta i så fall var. Piano 
förekom emellertid i lika stor utsträckning i arbetar- som i tjänstemannahem. Det 
var en skillnad mot 1950, då pianot var en tydlig klassmarkör. Moqvist, 1990, s. 
138-139 och Perlinski, 1990, s. 224-226. 

33 Nilsson, P., 1994, s. 35-36, 44. 
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Tabell 7.2. Antal organiserade fritidsaktiviteter 12-13-åringarna 
deltog i, efter klass och kön.34 

Antal  Arbetare  Tjm/medel- Företagare  Total t  
akt .  fl. P- fl. P. fl. P-
0 1 3 - - - - 4 
1 5 - 3 3 - 1 12 
2 1 - 2 5 - - 8 
3 2 - 1 2 1 - 6 
4 - - - - - - -

5 - - - - - - -

6 - - - - 1 - 1 
Totalt 9 3 6 10 2 1 32 

En annan selektionsmekanism ligger inbyggd i verksamheterna själva 
och i prestationskraven som finns. Tydligast är detta inom idrotten. I 
Katrineholm är paradsporten bandy och man skulle naturligtvis förvänta 
sig att var och varannan pojke i urvalet skulle spela bandy och inte bara, 
som det visade sig, en enda. En pappa som hade goda insikter i och 
stort intresse för bandy och som gärna skulle sett att hans pojkar ägnat 
sig åt det, förklarade: 

Här i Katrineholm spelar man ju bandy fortfarande. [Där vi bodde förut] f anns ingen 
bandy kultur på samma sätt, och vi bodde ju en bra bit från isstad ion också, och det 
var ofta ganska taffliga vintrar och dåligt med is och sådant. Så de lärde sig aldrig åka 
skridskor på något riktigt bra sätt egentligen. Och sen kom de hit och då var de för 

34 Klass betyder i det här fallet pappans/huvudmannens aktuella klass. Den klass 
föräldrarna tillhör - och normalt är det faderns klass man utgår ifrån - är en av flera 
indikationer på vilken livsstil som finns i familjen, vilka värden som hyllas etc. 
Andra indikationer är stad eller landsbygd och förankring i ekonomisk eller 
kulturell sfär. Bourdieu, 1986, s. 282-289. Nilsson påpekar emellertid angående 
klassbestämningar och med referens till Bourdieus arbeten, att den traditionella 
indelningen i socioekonomiska grupper är grov och problematisk inte minst i 
förhållande till socialisation. Nilsson, P., 1994, s. 45-47. - De kategoriseringar 
efter olika variabler jag har gjort av mitt material har klart visat att en viss 
klasstillhörighet både har o ch inte har e tt stort förklaringsvärde när det gäller 
människors livsvillkor och levnad. Faktisk eller "objektiv" klass är inte heller 
detsamma som upplevd. Enligt replikationsstudien i Katrineholm ansåg 39 
procent av arbetarna och 65 procent av tjänstemännen att de tillhörde 
medelklassen, vilket var en stor ökning från 1 950, då flera identifierade si g som 
arbetarklass. Cigéhn, 1990, s. 262-265 och Åberg, 1990, s. 438-439. - Det 
bestämda intryck jag har fått när jag som intervjuare har kommit hem till 
människor och talat med dem om vardagliga ting är att de flesta av familjerna i 
mitt urval verkligen lever efter någon slags "medelmall." Att några f å familjer 
bröt av från det vanliga mönstret gjorde bara detta tydligare. 
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stora bägge två egentligen. [...] De hade missat det tåget, så då var det ju inte roligt 
att börja spela bandy här. 

Nu finns det visserligen en ambition, som flera av de engagerade för
äldrarna vittnade om, att motverka elitism och tidig specialisering inom 
ungdomsidrotten i Katrineholm.35 Bandy på vintern kan till exempel 
kombineras med fotboll på sommaren, och det finns en strävan att alla 
som vill ska kunna vara med i olika idrottsgrenar även om 
"förutsättningarna kanske inte är de allra bästa". Ledarna vet, eller bör 
veta, att bredd i basen är en förutsättning för spetsar i toppen. 

Han [12-åringens äldre bror] kom till fel klubb, så att säga, och där hade man typiska 
utstötningsmekanismer. Det var 30-40 småkillar, som de kallade till träning på 
vårkanten. Och de tyckte det var jätteroligt, och jag brukade gå och titta på träningen 
bara för att det var så roligt att titta på deras entusiasm och glädje. Och sen skulle det 
spelas matcher då och den här tränaren, som var den gamla traditionella typen, 
kallade till matcher. Och då fick dom en lapp, där det stod namnet och att man skulle 
delta i laget på lördagar klockan åtta och spela mot den och den klubben. Och av de 
här 3 0-40 var det tio stycken ungefär. Så när träningen var slut blåste han i pipan 
och sedan kallade han till sig de här 30-40 killarna som stod där och såg 
förväntansfulla ut allihop. Och han stod och delade ut de här lapparna till den och till 
den och till den och till den, och så där. Sen såg man ju på hur de här, s om inte fick 
vara med då, hur de såg ut i ansiktet. Och det är klart, att det här kunde ju bara sluta 
på ett sätt, vilket det ju också gjorde. De försvann ju. De tröttnade snart n og när de 
inte fick vara med. Sen hade de ett lag på tio stycken, men det räcker ju inte långt. 
För en och en och annan troppar av sen i alla fall. 

Pojken, som flyttat till Katrineholm alltför sent i livet för att verkligen 
lära sig åka skridskor "på något bra sätt", valde bort bandyn. Han för
stod undertexten. Idrott är numera en i stora stycken elitistisk verk
samhet och detta är uppenbart för vem som helst. Det ligger i sakens 
natur att man jämför sig med varann och att vars och ens prestation 
ligger öppen för bedömning för alla och envar. Däremot tycks det inte 
vara så med musiken. Flera av barnen som spelar gör det uppenbarligen 
halvhjärtat och utan att öva mer än minimalt. Ingen verkar dock ha känt 
sig utmotad ur skolorkestern eller musikskolan även om de spelar 
"fel".36 Mina data ger mig emellertid inte möjlighet att bedöma hur 

35 En studie av elitidrottare visar att tidig specialisering, dvs. före 14-15-årsåldern, 
inte är funktionell. Carlson, 1991, s.104-5; 126-7. 

36 Slutar med instrumentalmusik gör ändå många när de blir äldre. Enligt tillgänglig 
riksrepresentativ statistik spelar 64 procent av flickorna och 41 procent av 
pojkarna i åldersgruppen 10-12 år. För 13-15-åringarna har det sjunkit till 49 
respektive 33 procent. Nilsson, P., 1994, s. 61-63. - I Brändströms & Wiklunds 
undersökning var det vanligaste skälet till att sluta i den kommunala musikskolan 
att andra fritidsintressen, oftast idrott, lockade mera. Att man inte tyckte att man 
kunde spela så bra var ett skäl till varför man up plevde musikundervisningen som 
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känsliga barnen var för prestationskrav, eller hur konsekvent ledarna 
verkligen var måna om bredden. Det var tydligt, att många av barnen 
fortfarande "prövade sig fram" och valde än si, än så bland utbudet. De 
flesta har prövat på och lämnat andra aktiviteter eller planerar något 
annat till nästa termin. Några av 12-13-åringarna har också lärt känna 
sig själva och hur pass ihållande intresset brukar vara. "Jag slutar så 
fort jag börjar", förklarade en flicka som inte var med i någon idrott 
längre. 

Föräldrarnas engagemang och stöd 

Ett nutida barnliv innehåller möjligheter till verksamheter som är ägnade 
att berika livet och som ligger utanför det som familj och skola 
erbjuder. Men frikopplat från familjens inflytande är det inte, vilket 
bland annat de klassmässiga skillnaderna visar. Flera föräldrar fram
håller att man måste hjälpa barnen att "ta till vara" det utbud som finns 
och det finns en allmänt omfattad och i stort sett positiv hållning till 
möjligheterna.37 Alla barnen i urvalet hade under någon period av sitt 
liv utnyttjat något av allt det som erbjuds i fråga om barnaktiviteter, och 
alla föräldrar hade följaktligen varit beredda att involvera sig. Ändå kan 
man se, att föräldrarna förhåller sig olika både till utbudet i sig och hur 
det bör utnyttjas. En del överlåter i stort sett alla initiativ till barnet och 
engagerar sig inte mer än pekuniärt. Andra är också beredda att bidra 
också med tid för skjutsar och annan uppmuntran, t.ex. som publik vid 
träning eller tävling. Åter andra är villiga att utöver detta också satsa 
arbete. Inom både idrotts- och idé-aktiviteterna engageras föräldrar som 
ledare och tränare och för att sköta eller hjälpa till med alla de tusen 
olika uppgifter som verksamheterna för med sig. För många är det är 
ganska självklart att deras insatser krävs: 

Vi har väl sagt att gör man inte den b iten, dä blir det ju ingenting utav det heller. 
Man måste ge tillbaka lite. Det bygger ju på det. [...] det finns mycket aktiviteter 
men det kräver ändå en hel del föräldrasamverkan. 

Alla fö räldrar har inte samma intresse eller möjligheter att ställa upp 
med tid och krafter och en och annan verkar heller inte se det som något 
som behövs. De materiella bidragen är däremot oundvikliga och pengar 
är alltså det föräldrarna först och främst måste satsa på barnens fritid. 
Summorna varierar, men det mest intressanta med den här aspekten är 

tråkig, men sällan ett direkt skäl för att sluta. Brändström & Wiklund, 1995, s. 
80-83. 

37 De invändningar som finns är främst riktade mot mängden aktiviteter och de 
alltför öppna valmöjligheter barnen faktiskt har. 
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att det är få som överhuvudtaget har tagit upp den och nästan ingen har 
problematiserat den. Har man talat o m pengar är det snarast för att 
befästa att "det är värt det" även om summorna blir höga. För barnen är 
det självklart att föräldrarna betalar det det kostar. Vecko- eller månads
pengen spenderas inte på avgifter, träningskläder eller resekostnader 
men möjligen på lyxutrustning till en älskad häst. Ett enda barn (med 
flera syskon och en inkomst i familjen) har antytt att kostnaderna kan 
spela viss roll. Han bestämmer själv, säger han, över vilka aktiviteter 
han ska vara med i, men tillägger: "sen beror det ju på ibland vad det 
kostar, men det fixar sig oftast." För tillfället var han inte med i något 
alls. 

För ett barn som friidrottar räknar en av mammorna med 500-600 
kronor per par skor och det går åt tre par parallellt: för utom- respektive 
inomhusbruk samt spikskor. Senaste träningsoverallen kostade 600 kr 
och så ska det vara "tajts och så där." Lektionspriset för ridning var 55 
kr enligt en annan mamma, men kostnaderna för flickors hästintresse 
kan bli betydligt högre om det tas på så stort allvar att man hyr häst.38 

En baskettränande pojke var i akut behov av 400 kr inför en förestående 
tävling: 

300 för var och en för den här cu pen. Och så ungefar 100 till overallen då. Men vi 
hade redan 140-150 kronor var för att vi har sålt lotter. [...] Overallerna kostar 250, 
ungefar. 
Så 400 skulle du betala idag då? 
Jaa. 
Var får du tag på dom pengarna ? 
Föräldrarna. 

Skor behövs förstås också i basketutrustningen, men de behöver, enligt 
den här pojken, inte vara så förskräckligt dyra. "Man behöver inte Nike 
Special eller nånting sånt där. Jag har ett par Converse. Dom duger 
jättebra." En pappa - inte den här pojkens - hade emellertid en känsla av 
att han ständigt blev lurad att köpa de dyraste märkena, t.ex. skor för 
800-900 kronor. "Men - ja, då står man där ofta och har ont om tid [... 
och] så är allt annat fel! Det är för stort eller för smått eller fel färg." 

Barnens uppfattning om vad som är dyrt är ibland en annan än för
älderns. "Den kostade bara 3 800" säger en pojke om sin mountainbike 
som han mer eller mindre tvingat sig till. Föräldrarna gav honom en 
billigare vanlig cykel, men när en grannpojke fått en mountainbike ville 
han också ha en sådan, även om föräldrarna tyckte det var dyrt. Han 
fick emellertid byta för "han gnällde så dant" och ordnade också själv 
med prisjämförelser och annat. Dyrare blev det förstås, men att han har 

38 Ingen i urvalet ägde häst, men en familj hyrde. 
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stort utbyte av den är tydligt för föräldrarna. "Så vi sa att det var nog en 
bra investering i alla fäll", säger mamman. 

Barnen ska ha del av det goda familjen förfogar över - märk
värdigare än så tycker en del av föräldrarna att det inte behöver vara. 
"Jag backar nog inte på det så länge vi kan betala. Och vi röker inte, för 
tänk vad det kostar. Så brukar jag tänka!" säger en mamma om lid-
lektionerna à 55 kr. Men det förutsätter naturligtvis att man verkligen 
kan betala - skulle någon av föräldrarna bli arbetslös är hon rädd att de 
kanske skulle bli tvungna att dra in ridningen. Hennes förmodan är 
säkert riktig. De barn, som är med i mera kostnadskrävande verksam
heter lever i tvåförsörjarfamiljer, och bland dem som inte är med i 
något, eller enbart i förhållandevis billiga aktiviteter, finns de flesta av 
barnen från familjer med endast en försörj are. 

I ett par familjer var det tydligt att föräldrarna verkligen förväntat sig 
en motprestation av barnet för den investering man gjort. 

Ja, han böljade ju spela. Det går jättelätt för honom att spela. Han är ganska 
musikalisk och han spelade klarinett då. Så köpte vi en klarinett till honom. Ja, efter 
mycket om och men. Sedan spelade han bara två-tre veckor efter det vi köpt den! 
Sedan tröttnade han och lade in den i garderoben. Sedan har han aldrig tagit ut den. 
Hur kändes det? 
Ja, det var väl så där, så man... Men han säger bara att 'ni kan inte tvinga mig, ni 
kan inte göra någonting, ni kan inte tvinga mig'. 

Och: 

Jag ville ju att han skulle spela något, så att man kan vara med i en orkester. Jag har 
själv spelat piano, men om man inte är särskilt duktig, så stannar det när m an blir 
lite halvvuxen, och man använder det praktiskt taget aldrig. Medan man annars kan 
spela trumpet eller fiol i ensemble hela livet. Nej, det blev piano. Det gick inte att 
få honom att prova något annat. Det var piano. Det var väntetid, men han väntade på 
det. Men sedan har han velat sluta, men då blev jag sur, för då hade han fått en liten -
inte synthesizer, utan en liten... 
Keyboard? 
Ja, ett keyboard. Så då blev vi så sura på honom. Det tog skruv, det var oväntat, 
men det tog skruv. 'Ja, fan, d å spelar jag väl då', sa han. [Ett piano fanns sen tidigare 
i familjen.] 

Dyrast av alla de fritidsintressen som kom på tal i intervjuerna måste en 
tonårig sons motorsport ha varit. Pappan uppskattade kostnaden till ca 
100.000 kr per år, om de skulle välja att verkligen satsa på det, vilket 
ännu inte var avgjort. Motorintresset låg i familjen och pappan var 
mycket engagerad, men om detta skulle ros i land ekonomiskt behövdes 
också sponsorer utifrån. 

Om pengar är det första föräldrarna förväntas bidra till fritids-
aktiveteterna med så är skjutstjänst det andra. Skjutsar är mer regel än 
undantag, både till träning och då och då till tävlingar på andra orter. På 
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en ort av Katrineholms storlek är skjutsandet till träning sällan motiverat 
av avstånd och faktiskt ganska kontroversiellt. Flera påpekade att det är 
ju att skämma bort barnen, "men...". Ibland är vädret dåligt, vissa trä
ningslokaler ligger flera kilometer bort, både idrottsutrustningar och 
musikinstrument är ibland voluminösa och när det nu är så att man 
faktiskt kan bidra med den servicen, "så varför inte?" Dessutom kan 
föräldern stanna och titta på träningen eller tävlingen, vilket ibland, men 
inte alltid, uppskattades. 

Att skjutsandet till träningar verkligen kan vara en smula problema
tiskt är emellertid tydligt. En mamma, som varit ensamstående under 
flera år, sade apropå att hon uppmuntrat barnens idrottande att hon som 
väl var hade bil: "Annars skulle det ju inte ha gått!" En pappa, som 
tyckte att det var fullt rimligt att ungarna cyklade till f otbollsträningen 
även om det var någon halvmils väg, retade sig på att det alltid är någon 
av kamraternas föräldrar som säger: "Men jag skjutsar!" En mamma 
berättade att på hennes jobb fanns det en äldre dam som menade att hon 
skämde bort barnen: 

Ja våra barn, d om fick minsann cykla. Inte kunde jag sitta där och skjutsa' [säger 
kollegan] - 'Nej det kunde du ju inte, men nu är det så att jag kan faktiskt det. Och då 
förstår jag inte riktigt varför jag inte ska göra det.' Där känner jag mig lite så där... 
Man vet inte om man kanske gör dom en björntjänst på sikt. [...] Men när andra 
människor säger så, så kan det ju också vara ett uttryck för att dom kanske också 
hade velat göra så för sina barn men kanske inte kunde det, av flera skäl, så att säga. 
Då kan det ju kännas bittert kanske. Men man funderar. Man vet ju inte förrän efteråt 
vad som är rätt och fel egentligen. 

En del föräldrar upplevde dilemmat mellan att snällt och hyggligt 
skjutsa barnen eller att, till fro mma för ökad motion, självständighet 
och karaktärsdaning, låta barnen själva sköta transporten. En av 12-
åringarna hade till mammans stora glädje äntligen börjat med en idrott, 
som utövades under organiserade former en gång i veckan i en lokal 
några kilometer från hemmet. Flickan uppfattades av både sig själv och 
mamman som tämligen kraftig - t.ex. jeansinköp hade blivit en för alla 
inblandade plågsam pärs - så initiativet var välkommet och verksam
heten välsedd. Att flickan blivit kraftig tror mamman delvis var en följd 
att hon inte var särskilt "rörlig" och därför var det förstås bra, tyckte 
hon, att dottern kommit igång med en fysisk träning. Uppmuntrande 
skjutsade föräldrarna henne till och från träningen. Varför hade de inte 
funderat särskilt över. "Ungdomen kräver väl det", svarade pappan 
efter någon eftertanke med tillägget, att "egentligen gör man dem nog en 
björntjänst." Naturligtvis skulle flickan få mera motion om hon cyklade 
till och från idrottshallen själv, men kanhända behövde hon det stöd och 
uppmuntran som ligger i att någon annan såg till att h on kom dit. Själv 
sade hon för övrigt att det var "grupptryck" som gjort att hon börjat. 
Kompisarna var med och hon ville gärna vara tillsammans med dem. 
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Man kan tänka sig att grupptrycket fungerar starkare när transporten 
sker kollektivt med någonderas förälder som chaufför.39 

På tävlingar verkade föräldrarna för det mesta vara en välkommen 
publik. I en del familjer blev barnens tävlingar och matcher en anled
ning för hela familjen att göra utflykt och de ingick på det sättet i fa
miljens gemenskap. Att det tog en del av den tid som finns för familjen 
är givet, men det var samtidigt en sak som inte enbart uppfattades som 
en uppmuntran för barnet utan också som familjemässigt betydelsefull. 
"Man gör ju någonting tillsammans." 

Björn tycker att det är väldigt kul när vi alla är med och engagerar oss. Han har nog 
upplevt ett stöd i det som jag tror är positivt. 

En hel del av föräldrarna uttryckte ett genuint intresse av att verkligen 
vara med inte bara på tävling utan också på träning. Mitt intryck är att 
intresset, i vaije fall för mödrarna, i första hand gällde barnet och inte 
aktiviteten. 

Dom spelar basket och... jag ställer gärna upp. Alla basketmatcher vill jag följa med 
på. [...] 
Jag tycker det är jättespännande. [...] Dom behöver ha publik och sen tycker jag 
själv att det är väldigt kul. Jag har frågat dom vad dom tycker och dom vill gärna att 
jag ska sitta där. Så tycker hon det är bra om jag talar om hon gör nåt fel. 
Du förstår dig på det? 
Jaa. [Skrattar] Det har jag fått lära mig! 

Det gäller för föräldern att kunna balansera så att det man vill barnet ska 
uppfatta som stöd inte går över i något som generar eller hämmar bar
net. 

Om han ska på match, då stäl ler vi upp bägge två och försöker så mycket vi kan. 
Det gjorde aldrig mina föräldrar, ställde upp på mina fotbollsmatcher. [...] 
Så jag har tänkt, att det ska jag alltid göra. För det saknar man faktiskt, om inte 
föräldern är med och tittar på. Det tycker man ju är kul, fast man inte är så där 
jätteduktig. Och det spelar ju ingen roll för honom om det är Alf eller jag, han 
tycker det är kul med vem som helst. Det är nog bättre med Alf, för jag engagerar 
mig en massa, jag bara står och skriker åt honom... [...] Han tycker väl det är lö jligt 
att morsan håller på så där, men samtidigt tror jag nog han tycker det är roligt också. 
Det tror jag. 

Klarar föräldern inte balansgången kan en lyhörd tränare i bästa fall 
hålla undan de alltför fordrande föräldrarna. En tränande pappa i urvalet 
försöker skydda barnen i sin grupp från de föräldrar, som han tycker 
pressar barnen: 

39 En annan aspekt på skjutsande är kontroll, men då gäller det framför a llt skjuts 
hem från fester, diskotek, sena scoutövningar eller dylikt. 
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Det finns ju ibland barn som säger 'Jag v ill inte att mamma ska följa med' eller 'Jag 
vill inte att mamma eller pappa ska köra på söndag', och då ser jag till att mamma 
eller pappa slipper köra den helgen. Vi har en familj med en flicka som enda barnet 
[...] och det blir ju gärna så att för mycket koncentreras kring henne. I och för sig är 
det väldigt fina och trevliga föräldrar, men pappan har varit elittränare oc h är lit e av 
en hårding. Så henne försöker jag plocka bort lite från föräldrarna. Det mår hon bra 
av... 

Den regel man ger uttryck för i intervjuerna är att föräldrarna ska vara 
stödjande men inte krävande. 

Ett ännu mer tidskrävande engagemang i barnens aktiviteter visar de 
föräldrar som engagerat sig som tränare, ledare eller eventuellt i olika 
föreningsuppdrag.40 I en av familjerna ägnade pappan i genomsnitt 10-
12 timmar per vecka åt administration och träning av en ungdoms
grupp. Det var emellertid nästan ingen av de här mycket engagerade 
föräldrarna, som inte hade utgått från sitt eget intresse av verksamheten 
ifråga och så att säga inkluderat barnen i den. En mamma hade däremot 
släppt sina tränaruppdrag inom en viss idrott när inget av barnen ville 
fortsätta med just den: "Jag tyckte inte att jag kan åka iväg på en aktivi
tet och veta att barnen är iväg på andra, utan jag vill ju vara där barnen 
är." Några andra mammor hade låtit sina engagemang vila några år och 
återupptagit dem när de gått att förena med att något barn böljade i 
samma verksamhet. En mamma hade också tagit på sig ledarskap inom 
något barnen varit med i och där det plötsligt behövdes en ny ledare. 
Den här följsamheten verkar emellertid vara ovanlig och är kanske just 
moderlig. Det är betydligt fler fäder än mödrar som har fortsatt med sitt 
starka engagemang även sedan de fått barn. En basketengagerad pappa 
fortsätter med basket och barnen involveras efterhand, en mamma som 
är scoutledare tar barnen med, en pappa som spelat bandy fortsätter 
som ledare och sönerna tränas i hans lag och så vidare. Man tänker sig 
helt enkelt att de verksamheter som man själv har och har haft glädje av 
också ska vara roliga för barnen. 

I de här familjerna verkar fritidsintresset i fråga vara mycket starkt 
förankrat och ingå som en ganska väsentlig del i familjens livsmönster, 
särskilt om intresset är gemensamt för båda makarna. Samtidigt kan det 
naturligtvis ändå periodvis kännas betungande och det är inte lika lätt 
för föräldrarna att sluta med ledarskap e.dyl. som det kan vara för 
barnen att sluta med aktiviteten. För de här föräldrarna gäller ansvaret 
verksamheten och inte enbart de egna barnens insatser, och frivillig
heten blir efterhand relativ: 

40 Det är mest inom idrotter föräldrarna och särskilt papporna är engagerade, men 
några är också ledare inom annan idéburen verksamhet. 
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Nu i höstas sa jag, att 'nu har jag hållit på i sex år med idrottsträning och jag tänker 
sluta till årsskiftet.' Jag menar, någon gång måste man ju liksom fatta ett beslut... 
och jag kände att efter sex år har man gett järnet och man har rumlat runt med de här 
ungdomarna vä ldigt länge och... Men det var inte bra, för helt plötsligt funkade 
ingenting längre. Träningen var dålig och entusiasmen försvann och folk böljade 
fråga: 'Vem kommer nu då?' - 'Det vet jag inte', sa jag, 'de håller på att undersöka 
om det finns någon som vill komma.' Och till slut böljade jag fundera: 'Herregud, 
men så här kan man ju inte göra, det är ju 20 ungar, jag har ju hållit på med dem i 
flera år!' Så nu sitter jag i smeten igen. [...] 
Folk säger 'det är ju frivilligt.' - 'Ja, det kan du inbilla dig', säger man då. Har man 
sagt A får man ju säga B, och det handlar ju om individer... 

Förändringar 

Vår tids barn, dom är ju redan överaktiverade från myc ket späd ålder. Dom kan ju 
knappast sparka boll utan att gå med i bollklubben. Dom kan inte spela bandy utan 
att vara med i bandyklubben och dom kan inte gymnastisera utan att vara me d i 
gymnastikklubben. Det är ju så. Ibland har dom ju ett schema som är lika tajt som 
vi vuxna har. Det finns inga luckor där heller. 

För de flesta av de intervjuade föräldrarna är barnens fritid och alla de 
mer eller mindre styrda aktiviteter d en kan fyllas med en fullständig 
självklarhet. Man räknar med att barn ska delta i det de vill och har lust 
med och man är i allmänhet beredd att uppmuntra, stödja och göra både 
ekonomiska och andra insatser om det behövs. Tankefiguren "nutida 
barn" beskriver en aktiv, prövande eller utforskande varelse, men akti
viteten är i stora stycken formaliserad och utforskandet görs på kon
trollerade arenor. Den motsvarande tankefiguren "nutida förälder" be
skriver också en aktiv person: en sponsor och supporter och kanske i 
någon mån coach. Men det finns motbilder. I mitt material är det några 
få föräldrar som ifrågasätter de gängse bilderna, som pappan i citatet 
ovan, vars 12-åring är den som räknar upp flest fasta aktiviteter av alla 
barnen och en mamma, som inte ens funderat över aktiviteter och vars 
12-åring inte varit med i mer än en enda aktivitet för flera år sedan. 

Hur självklart det är att barnen ska kunna vara med i olika aktiviteter 
och att föräldrarna ska stödja detta visas inte minst i utsagor som 
handlar om boendet. Flera beskrev förtjänsterna med sin bostad just 
med att det var nära till någon idrottshall eller till a ndra sportanlägg
ningar och några menade att de hade flyttat in till staden från någon av 
byarna runtom för att barnen skulle kunna delta i vad de ville utan att de 
själva måste vara chaufför på heltid. I någon familj var detta skälet till 
varför man inte flyttat ut på landet. En och annan kontrasterade sina 
barns närhet till aktiviteter med sin egen närmast totala brist på sådant 
under uppväxten. 
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Fritiden är verkligen något som förändrats genomgripande och på 
flera sätt under den tid som gått sedan föräldrarna i urvalet var barn. 
Både barn och vuxna har åtminstone formellt mer "fri tid" till f örfo
gande. De materiella möjligheterna är för de flesta oändligt mycket 
bättre. Dessutom visar mina data på en familjecentrering som bl.a. just 
fritidsanvändningen speglar. Medan en hel del av 1950-talsfaderna be
skrevs som upptagna av arbete och plikter, som hade med det offentliga 
politiska livet att göra, lägger urvalets pappor ett motsvarande 
engagemang som tränare eller styrelsemedlemmar i framför allt idrotts
föreningar. Det är sannolikt, att 50-talsfäderna såg sina åtaganden i 
stadsfullmäktige och olika nämnder som en satsning på förhållanden 
som skulle komma barnen tillgodo, men materialet pekar på att en skill
nad mellan 1950-tal och 90-tal är att fäderna nu låter sina offentliga 
engagemang på ett mera direkt sätt förenas med vad man uppfattar som 
familjens intressen.41 Idrottsintresse förefaller numera relativt obero
ende av generationsskillnader och kanske är just detta, att det kan delas 
av föräldrar och barn, ett skäl till att det har blivit så stort?42 En av 
papporna illustrerar detta mycket tydligt. Han har alltid varit intresserad 
av idrott och friluftsliv men var ensam om det i sin barndomsfamilj. 
Båda föräldrarna, och framför allt fadern, var ständigt upptagna av en 
blandning av arbete och offentliga plikter. "Jag hade egentligen helt 
andra intressen än vad mina föräldrar hade tid att ha", säger han 
diplomatiskt. Själv vill han nu vara en helt annan sorts pappa och ha 
betydligt mera kontakt med barnen. Därför har han medvetet hållit både 
arbets- och fritidsintressen inom vissa ramar av hänsyn till familjen, 
och han har haft turen - eller skickligheten - att få dela sina intressen 
med hustru och barn. Men han har alltså inte behövt ändra intresse
inriktning. Den finns en familjemässig gemenskap runt just det som 
pappan "alltid" varit intresserad av. Alla familjemedlemmar är kanske 
inte lika entusiastiska och pappan har vissa självkritiska funderingar om 
detta, men 12-åringen, som formligen strålade när han talade om hur 
han och pappan var tillsammans i skog och mark, upplevde en stor 
intressegemenskap med sin pappa. 

Det finns några få exempel på att 1950-talsföräldrarna delade och 
överförde egna fritidsintressen till sina barn (d.v.s. till de intervjuade 
föräldrarna), men det vanligaste är att intervjupersonerna beskriver sina 

41 Att det är fåderna m åste framhållas, eftersom det framför a llt är män i bägge 
generationerna detta gäller. Det finns några exempel på mödrar med uppdrag bland 
1950-tals-föräldrarna och några fler i urvalsgenerationen, men genusskillnaden är 
tydlig. 

42 Däremot finns genusskillnader beträffande vilka idrotter man intresserar sig för 
och sannolikt kan det i många fall motverka att det fungerar verkligt fa-
miljecentrerande. 
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fritidsintressen som just sina egna intressen.43 Att föräldrar skulle vara 
involverade var varken vanligt eller efterfrågat och skjutsar var det inte 
tal om. En del ser bristen på kommunikationer som orsaken till varför 
de inte var med i något som liknar det de egna barnen deltar i, andra 
talar om hur de fick ta sig dit de skulle bäst de kunde. En mamma har 
funderat över att hon fick cykla tvärs genom stan till simskolan när hon 
inte var gammal alls, genom de värsta genomfarterna, men, säger hon, 
det var innan man "visste" att barn egentligen inte är mogna för att cykla 
i trafik förrän i 12-årsåldern.44 En pappa säger, apropå hur han själv 
skjutsar barnen, att eftersom hans föräldrar varken hade bil eller 
körkort, så fick han själv ta sig dit han skulle per cykel. En enda bland 
föräldrarna tror att det var någon som följde med honom. Han bodde 
utanför staden och började med gymnastik redan före skolåldern. 

Det är möjligt att nån följde med mig in då. Jag var ju inte så gammal, så att det tror 
jag nog att dom gjorde. Men det har jag tyvärr inget riktigt minne av. 

Man kan uttrycka det så, att på 1950- och 60-talen hade man inte några 
förväntningar på att föräldrarna skulle bistå barnen med den service 
som transport till och från olika aktiviteter innebär. Men det är mycket 
tydligt, att man oftast inte hade förväntningar på att föräldrarna skulle 
vara delaktiga överhuvudtaget, även om någon nu i efterhand kan tycka 
att föräldrarna borde varit lite m er intresserade och kommit för att titta 
på en eller annan fotbollsmatch. 

Barnens fritid var alltså i stort sett deras egen på så sätt att de själva 
tog hand om den administration som hörde till. Detta är förstås en san
ning som måste modifieras. De som var med i t.ex. scoutrörelsen hade 
vuxna ledare och det förekom idrottsföreningar med vuxen styrning.45 I 
Katrineholm är de stora klubbarna desamma nu som då, men deras 
verksamhet var annorlunda. "Det var väl mest för eliten" säger en av de 
många pappor som i stället ägnade sig åt bollsporter i egen regi. Bredd
idrotten eller plantskoleverksamheten var inte inkorporerad på samma 
sätt som nu. Det som mångordigt framhålls i intervjuerna är vad som 
organiserades och drevs av dem själva. Det är mest pappor som talar 
om detta och kontrasterar mot hur deras egna barns fritid ser ut. 

En av papporna berättar t.ex. mycket utförligt om hur han och några 
kamrater drev sin egen idrottsrörelse. Under fotbollssäsongen klippte 

43 1950-tals-föräldarna var, som nämnts, oftare engagerade i politiska verksamheter 
som "fritidsintresse". 

44 Hon syftar antagligen på den trafikforskning Stina Sandels genomförde på 1960-
talet. Sandels, 1968. 

45 Sidebäck påpekar, att omkring 1955 började scoutrörelsen försöka "lösa ledar-
bristen genom att engagera föräldrarna", vilket tydligen ska uppfattas som en 
nyhet. Sidebäck, 1992, s. 84. 
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de gräsplanen med lånade gräsklippare som de fraktade på sina cyklar 
och under bandysäsongen hinkade de vatten för att spola isbanan. Både 
träning och tävlingar sköttes utan vuxeninblandning men "mycket seri
öst." Pengar till tröjor och resor fick pojkarna ihop genom att samla 
skrot och tomflaskor eller uträtta småtjänster som att rasta hundar. Det 
var bara för att hyra lokal som föreningen måste inordna sig i en vux-
enledd större organisation, för teckna kontrakt, "det fick ju inte vi barn 
göra." Men de klarade själva att ordna en bussresa för hela gruppen för 
att spela match i Stockholm och sova över i en gymnastiksal. "Fjorton 
år tror jag att jag var då." Han uppskattar att ungefär 35 pojkar -"bara 
pojkar" - var med i den här föreningen och att det var sex-åtta stycken 
som var drivande. Flera blev så småningom mycket duktiga inom olika 
grenar och det blev naturligt att de gick över till mera specialiserade 
föreningar, men det hela upplöstes framför allt därför att de blev äldre, 
började utbildningar på andra orter eller fick annat att göra. Under fyra
fem år var emellertid föreningen en viktig plantskola där pojkarna inte 
bara hade roligt och blev mer eller mindre bra i olika idrotter, utan där 
åtminstone en del av dem fick tillfälle att utveckla organisatoriska ta
langer och träna sig i ledarskap. För den här pappan var det en lärdom 
för livet och något han haft med in i både sitt professionella och privata 
vuxenliv.46 

För föräldrarna (papporna) var idrotten alltså ett "eget" område, som 
de skötte själva och som låg utanför de vuxnas domän. Nu är de i flera 
fall organisatörer och tränare i barnens och ungdomens idrottande och 
mycket utrymme för den organisationstalang, som deras pappor kunde 
utveckla, får inte de här ungdomarna. Området är genomorganiserat av 
just denna generation män (och förmodligen också av något yngre) och 
för barnen är det ett fält som är ianspråktaget och där de unga själva på 
ett sätt är reducerade till "konsumenter". När sonen till den pappa, som 
tog en lånad gräsklippare på cykel för att klippa fotbollsplanen, ska 
träna fotboll behöver han inte alls ställa i ordning någon plan först: 

Vi kommer nästan bara och spelar. Det är inte så mycket man ordnar. 
M gör ingenting med planen eller... ? 
Näe, det behöver inte vi fixa. Det gör ju tränarna då och sen... vi... Ja, jag 
vet inte... 
Det är inte fråga om att klippa gräset och så på fotbollsplan? 
Näe. Det gör dom med såna där stora maskiner, tror jag, eller nåt sånt. 

46 Man kan, med Ziehes terminologi, här tala o m "osedvanliga läroprocesser", där 
man får lov att pendla mellan ett tryggt förlitande på sådant som redan behärskas 
och utmanande svårigheter som man lär sig bemästra (dvs. pendla mellan 
regression och progression). För att det verkligen ska bli någon läroprocess värd 
namnet ska innehållet vara lad dat med be tydelse för de lärande, t .ex. emotionellt 
viktigt och behovstillfredsställande. Ziehe, 1986, s. 123-135. 
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12-13-åringarna har också en helt annan generationsmässig 
erfarenhet av medier än föräldrarna, även om det också finns vissa lik
heter. Ett par av barnen berättade t.ex. att de hade ärvt mammas häst
böcker eller pappas äventyrsböcker och läste dem med stor behållning. 
Andra orienterar sig mot samtidens utbud av media på ett sätt som 
föräldrarna själva varken gör eller gillar, och här finns det också en klar 
diskrepans mellan hur utbudet uppskattas. Vissa av föräldrarna visar i 
det sammanhanget på problemet att försöka fostra mot socialisationen; 
mot det som är en del av barnens men inte dessa föräldrars värld.47 

Överföring - eller påföring 

Många av de intervjuade föräldrarna har haft stort utbyte av de fri
tidsintressen de utvecklade när de var unga och inte sällan behållit ge
nom åren, och för dem har det varit självklart att också barnen kommer 
att ha glädje av det. En del har en mer principiell inställning - att vara 
aktiv med något är det viktiga - medan andra ganska självklart tagit för 
givet att det specifika intresse de själva hade och har av scouting, fri
idrott, basket eller vad det nu är också ska omfattas av barnet: 

Det handlar ju om föräldrapåverkan [...] Det går inte att komma ifrån. Jag har j u 
spelat mycket själv och jag har tränat lag, ja [...] Det är klart, att i och med att jag 
har drivit det hårt i många år, så att det är klart det blir det! 

Som privatperson och inte minst som pappa har den här mannen ut
nyttjat det intresse för lagidrott som han framgångsrikt odlat sedan de 
tidiga tonåren och han har också haft möjlighet att omsätta sitt intresse i 
nya verksamheter. Han initierade t.ex. en lekfull idrottsverksamhet för 
mindre barn när ett av de egna barnen var i lämplig ålder och under 
många år har han sedan varit tränare åt både egna och andras barn. Bar
nen fick väl inte mycket att välja på egentligen, menar han nu själv
kritiskt. Det han gjorde var att ta sitt eget intresse och åldersanpassa det. 
Man bör lägga märke till att hans initiativ verkligen realiserades och var 
livskraftigt. Såvitt jag förstår har det funnits ganska goda möjligheter 
för driftiga män att utgå från ganska privata behov eller önskningar och 
starta verksamheter inom "fritidssektorns" ram som ett svar på dessa.48 

47 Jfr Dale, 1981, s. 52-56. Han diskuterar motsätt ningen mellan socialisation och 
fostran och menar att fostran måste användas f ör att motarbeta socialisationen, 
dvs. anpassningen till det patologiska inflytande som de rådande samhälls
strukturerna har på människorna. 

48 Jag har inget exempel på att någon kvinna gjort så. Jag antar att det är svårare for 
kvinnor, bl.a. därför att kommunala anslag till fritidsverksamheter snedfördelas 
till kvinnors/flickors nackdel. Se t.ex. SOU 1996:3, s. 94-96. 
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Antingen kan föräldrar försöka leda barnen mot de intressen de 
själva har, eller också kan de intressera sig för det som barnen väljer. 
Bägge sätten finns väl representerade i de intervjuade familjerna och 
bägge är, såvitt jag förstår, ansedda som fullt respektabla. En god 
förälder är aktiv eller offensiv och stöttar på olika sätt barnet i att ta för 
sig av de möjligheter som bjuds. Det handlar emellertid om en 
balansgång. Man ska å ena sidan både hjälpa barnet att botanisera i vad 
som finns och uppmuntra självständiga initiativ, individuell utveckling 
etc., men å andra sidan är det både lättare o ch roligare att vara den 
engagerade och medhjälpande föräldern om barnet väljer något för
äldern själv redan är intresserad av. Flera av de intervjuade föräldrarna 
säger att det helt enkelt varit så att de naturligtvis tagit barnen med i det 
som de själva är intresserade av, och inte sällan har det till deras glädje 
visat sig att barnen haft intresse och anlag för samma sak. En och annan 
har mumlat något urskuldande omkring detta, medan det varit 
oproblematiskt för andra. Balansgången mellan den ideologiskt högt 
värderade individualismen och den likaledes högt värderade föräldra-
barn-sammanhållningen är dock inte alldeles enkel. Det visas inte minst 
när det faktiskt varit så att olika familjemedlemmar velat ägna sig åt helt 
olika saker. Går de enskilda familjemedlemmarnas intressen alltför 
mycket isär blir det problem med gemensamma aktiviteter. Särskilt 
besvärligt verkar det bli om ett av barnen fronderar mot en intresse
gemenskap som föräldrarna delar med resten av barnen. 

Det verkar faktiskt vara så, att när något av barnen beter sig ungefär 
på samma sätt som flera av fäderna beskriver att de själva gjorde i 12-
13-årsåldern, dvs. håller på med verksamheter som till stora delar ligger 
utanför de vuxnas kontroll, intressen och kanske värderingar eller 
kunskaper, så uppfattas det som ett problem. Barncentrering och möj
ligheterna till gemensamma intressen blir i värsta fall ett imperativ: 
intressena ska vara gemensamma. Att en pojke, vars föräldrar fullstän
digt går upp i egna problem eller intressen, som var fallet med en av 
papporna, håller sig hemifrån så mycket som möjligt och går in för 
idrott är begripligt, vällovligt och konstruktivt. Men att en pojke, vars 
föräldrar både engagerar barnen i sina egna fritidsintressen och tar del 
av åtminstone en del av de han själv har, som är fallet med en av 12-
åringarna, också försöker hålla sig hemifrån för att ta del av nutida 
ungdomskultur med videofilmer och rockmusik kan väl vara begripligt, 
men kännas oroligt för föräldrarna och för dem är det inte så lätt att s e 
vad som kan vara konstruktivt i detta. Föräldern, som försöker vara 
bamcentrerad, demokratisk eller auktoritativ, får alltså samma problem 
som den auktoritäre när barnet inte vill låta påföringen av kunskaper, 
normer och värderingar ske utan vidare. 

I mitt material finns en del som visar att åtminstone några av 12-13-
åringarna värnar om, eller ser till att ha, ett "eget" utrymme, utanför 
föräldrarnas kontroll och initiativ. Några pojkar ville absolut inte vara 
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med i just det som föräldrarna föreslog och tyckte både skulle passa 
dem och vara nyttigt ur olika aspekter. En av mammorna hade t.ex. 
försökt intressera sin 12-åring för scouting för det hälsosamma utelivets 
skull: 

När de slutar vara småbarn, då vet de inte vad de ska göra ute. Men om de då är med i 
scouterna, så har de ju riktad verksamhet. Och hans bästa vän, han är med i 
scouterna. [...] Men Morgan är mycket fristående. Han har inte gått med kompisen 
på hans aktiviteter. [...] 'Nej, det är ju inget kul', säger han. Så det spelar egentligen 
ingen roll; mina önskemål spelar ingen roll därvidlag, utan det är fritt val efter egen 
håg här... Han har egentligen inte varit med på något annat, inte något som han 
själv inte har valt. 

Föräldrarna i en annan familj ängslades för vad deras 12-åring hittade 
på under den icke organiserade tiden. Han sökte sig gärna till en del lite 
äldre ungdomar. De oroade sig för att deras egna ansträngningar skulle 
raseras av andra, mindre nogräknade, inflytanden. Ibland finns det helt 
enkelt vissa personer och grupper som man, som de här föräldrarna, 
helst ser att barnen inte är tillsammans med och vissa ställen man inte 
vill att d e ska vistas på. Men vad kan man göra? Förbjuda? Även om 
man skulle vilja, vilket i och för sig var tveksamt i det här fallet, så 
skulle det inte gå, eftersom föräldrarna inte kan kontrollera efter
levnaden. 

Ja, vem han är tillsammans med, det kan vi ju inte påverka. Det går inte att säga att 
'du får inte gå dit' för då talar han inte om var han har varit, misstänker jag, utan det 
är bättre då att han... att vi vet att han är där. 

Strategin blir i stället att försöka hålla god min och hoppas att barnet i 
varje fall inte känner att det måste dölja något för föräldrarna.49 

Med några få undantag har jag inget intryck av att 12-13-åringarna 
höll på med "frizons-aktiviteter" i någon större utsträckning.50 En pojke 
trivdes emellertid inte alls med den inrutning av hans tillvaro, som blev 
totalresultatet av alla de fasta tider han hade haft att passa och slutade 
därför med de aktiviteter, som från hans synpunkt sett var oflexibelt 
organiserade. Det innebar att fotbollsträningen fick utgå men att det 
musikband, som han och några kamrater bildat, kvarstod. En del 
flickor berättade att de hade stort nöje av att göra vissa saker som vuxna 

49 Som Bernstein påpekar: den osynliga pedagogiken förutsätter att föräldrarna har 
tillgång till barnets inre. Bernstein 1990, s. 83. 

50 Själva intervjusituationen har dock antagligen bidragit ti ll att jag fått veta mer 
om de fasta, organiserade aktiviteterna än om barnets "privata ", både därför att de 
förra är påtag liga och lättare att fråga och tala om och därför att ja g som vuxen 
representerar dem som man eventuellt vill hålla utanför. Att jag också intervjuade 
föräldrarna gjorde sannolikt barnen mera försiktiga i vad de sade. 
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kanske inte direkt uppskattar; sådant som att gå runt i affärer och prova 
kläder (ju löjligare desto bättre) eller att stå tillsammans i något gathörn 
och skämta på de förbipasserandes bekostnad. Om föräldrarna kände 
till det eller ej vet jag inte. Däremot var det en pojke som berättade om 
ett "bus" han deltagit i och som renderade klagomål från en drabbad 
granne. Mamman berörde samma händelse som en ren bagatell. Att 
barn busar och hittar på en del ofog räknar man sannolikt med och be
traktar som naturligt. Men när föräldrarna själva var barn försökte de 
hålla busstrecken utanför sina föräldrarnas vetskap. 

Utbytet av fritiden 

Vad är då meningen med alla fritidsaktiviteter? Det är kanske rimligt att 
betrakta den barn- och ungdomsverksamhet, som framför allt idrotts
föreningarna och kommunen samverkar till, som ett utslag av såväl 
välvilja som profylaktisk beräkning. Det är otvivelaktigt så att barnen 
oftast tycker det är roligt att vara med och det är det skäl de själva an
ger. Lika otvetydigt är att aktiviteterna tar en massa tid, som annars 
kunde ägnas åt kringdrivande på stan och allsköns otyg, och det är ett 
av de skäl en del föräldrar anför till varför det är bra att barnen är med i 
det ena eller andra. 

Föräldrarnas uppfattningar 
Totalt sett finns emellertid mycket lite sagt i intervjuerna om fritiden 
som ett problem. Givet att den skarpa åtskillnaden mellan skol- och 
fritid upprätthålls och fritiden inte tar över tid som behövs för läxor, 
vilket föräldrarna försöker bevaka, kan 12-13-åringarnas fria tid be
traktas huvudsakligen som en möjlighet, inte som en risk. Det finns 
risk-resonemang i utsagorna, men de gäller antingen äldre tonåringar, 
"andras ungar" och de där "som dräller på stan sena kvällar, fulla och 
eländiga", eller knark och knarklangare. Flera mindes också sin egen 
ungdomstid och de faror som den var fylld av. Sprit är klassiskt, thin-
nersniffning och narkotika tillkom på 1960-talet. Några av papporna 
prisar sin lycka, att de inte råkade illa ut när kamrater gjorde det, och 
menar att barnen nuförtiden är bättre underrättade. Andra, med insyn i 
det nutida nattlivet i stan, har sett att missbruk förekommer i lägre åldrar 
nu än när de själva var unga och att riskerna därmed gäller även barn, 
inte enbart ungdom. 

Ibland nämns emellertid riskerna med det okontrollerade utelivet som 
en förklaring till varför man uppskattar att barnen är med i någon fast 
aktivitet och varför man gladeligen tar på sig kostnader och/eller besvär 
för detta. 
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Jag tycker det är bättre att de är med på något sådant, för då springer de inte på stan 
på samma sätt. Har de inga intressen sen när de kom mer uppåt 15-årsåldern, då blir 
det ju att de springer jämt på stan. Det kan ju vara dyrare, egentligen. [...] 
Ja, jag menar, det är ju inte bara kostnaden, utan det kan ju bli mycket mera trassel 
och sådant. 

Och: 

Vi skjutsar henne. Det ställer vi upp på och det gör vi ju hur mycket som helst. 
Istället för att hon kanske slutar [med sin idrott] och sen springer på stan. [Det är] 
trettonåringar som kommer fulla och jäkliga nu. [...] Då är det bättre att hon håller 
på med det här. Så det stöttar vi till hundra procent. Även om - det är ju skjuts till 
Falun och Örebro och det är... Och sen ligger vi borta, men det är det värt. Varenda 
meter vi åker är det värt, helt enkelt. 

I förhållande till 12-13-åringarna är fritiden alltså främst möjligheter. Å 
andra sidan är den också, för de flesta, de facto mycket väl kontrolle
rad.51 Men i allmänhet talar man om dem i termer av positiv syssel
sättning. Med tanke på de insatser många lägger ner på dem i tid, arbete 
och/eller pengar måste de anses högt värderade. En enkel "kostnads-
och intäktsanalysM av det föräldrarna talat om i anslutning till fritide n 
kan se ut som nedan. Även i de fall "kostnaderna" gjort sig akut på
minda, som för de barn som just var skadade p.g.a. sin idrott, menade 
man att de positiva värdena övervägde. 

"Kostnader" för föräldrar 
och/eller barn 
Tid 
Pengar 
Arbetsinsatser 
Splittring 

Skador/skaderisk 

Selektion/utstötning 

"Intäkter" för föräldrar 
och/eller barn 
Trygghet/kontroll 
Disciplinering 
Trivsel/nöje 
Gemenskap 
Kompetens (lära ngt resp utv. talanger etc.) 
Goda vanor 

Fysiskt välbefinnande 
Kondition 
Förbättrad motorik 

Kontakter/kamratskap 
Självförtroende 
Moral (laganda; solidaritet) 

51 Med få undantag vet föräldrar och barn ömsesidigt var den andra är och med vem. 
Kommer barnet hem före mamman (som i nästan alla familjerna är den som slutar 
jobbet tidigast) kan hon eller han oftast ringa åtminstone endera mamman eller 
pappan. 
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De skillnader som finns mellan föräldrarna i synen på hur barnens 
fria tid ska spenderas korresponderar i huvudsak väl med hur barnen 
faktiskt tillbringar den, vilket talar för tolkningen att föräldrar påverkar 
barnen i detta, men barnen påverkar också föräldrarna.52 De föräldrar, 
som ser fritiden som något som ska utnyttjas aktivt och som en bestämd 
pedagogisk potential (man ska t.ex. lära sig något) har också barn som 
engagerar sig i fasta aktiviteter. De som ser fritiden som i första hand 
samvaro och vila har barn som ägnar sig mer åt att vara hemma eller 
tillsammans med kamrater utan bestämt program. Men det är mer grad
an artskillnader i föräldrainställningarna, och också i barnens faktiska 
göranden. De förhållandevis passiva intar en obestämt uppmuntrande 
hållning till att barnet utnyttjar fritidsaktiviteterna so m erbjuds barnen i 
kommunen. Det är väl bra att det finns något att göra för ungarna, 
menar man, men i stort sett överlåts åt barnen själva att välja och 
organisera sitt deltagande. Initiativet ska vara barnets. I några av de här 
familjerna är barnen med i något, i andra inte, och i någon säger 
föräldrarna 'det vore bra om...' De driver emellertid inte aktivt frågan 
eller stöder ett deltagande mera offensivt. Men i de fall barnen deltar i 
något är det föräldrarna som står för kostnaderna det för med sig, och 
det är ingalunda så att föräldrarna är likgiltiga i förhållande till 
barnets/barnens aktiviteter. En av föräldrarna i den här gruppen har 
t.ex. aktivt motsatt sig att dottern är med i fotboll, som hon inte tycker 
passar för flickor, medan hon är villig att betala avgiften för en 
danskurs dottern vill gå. 

Man kan tänka sig, att föräldrar kan se på fritidsaktiviteterna och vad 
de ska ge dels i ett kortsiktigt "här och nu-"perspektiv, dels i ett lång
siktigt framtids- eller investeringsperspektiv. Kortsiktigt kan man tycka 
att det är bra att dottern eller sonen är med i basket därför att han eller 
hon tycker det är roligt, kompisarna är med, de "gör nåt vettigt" och 
drar i alla fall inte omkring på stan. Långsiktigt kan man hoppas att 
samma verksamhet bidrar till att han eller hon vidareutvecklar kondition 
och motorik, tränas i solidaritet och samarbete genom lagspelet samt lär 
sig vara självständig och ta ansvar för sig själv och sin utrustning 
eftersom detta fordras vid turneringar och resor. Det behöver inte finnas 
någon motsättning mellan det kort- och långsiktiga perspektivet och 
samma person kan mycket väl ge uttryck för bådadera, även om det 
verkar vanligast att det ena eller andra betonas starkast. 

I fråga om de organiserade fritidsaktiviteterna är det för de flesta för
äldrarna ganska oviktigt vad barnen är med i, och liksom barnen tycker 

52 Att generationsskillnaderna inte blir större än de oftast blir lär bl .a. bero på att ds 
äldre inte förblir opåverkade av de unga. Den pedagogiska processen fungerar alltså 
åt två håll, vilket i huvudsak verkar stämma bra i mitt urval. Men i vissa familjer 
och i förhållande till bl.a. medier och "ungdomskultur" verkar påföringsprocessen 
från barn till föräldrar mindre än vad som är det vanliga. 
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föräldrarna att de ska ha nöje av verksamheten. Att barnet ska ha roligt 
och trivas med vad hon eller han gör är alltså ett betydelsefullt utfall, 
som är här-och-nu-inriktat. En väsentlig del av nöjet är ofta samvaron 
med kamrater och barnets sociala utveckling är en mera långsiktig och 
inte oväsentlig poäng med fritiden. Man ska både ha kamrater och lära 
känna nya och få ett lite vidare kontaktnät. De flesta talade om detta i 
mycket allmänna termer, men någon var tämligen instrumenteli, som 
den mamma som menade att basket skulle ge hennes högväxta dotter 
chans att uppleva sin längd som en tillgång. Man ska få lära känna flera 
av just sin sort genom ett gemensamt intresse. 

Gemenskap mellan föräldrar och barn är ett annat utfall, som kan 
vara betydelsefullt både för stunden och för framtiden. Man talar mest 
om det i termer av här-och-nu och oftast som något som verkligen blir 
till genom aktiviteterna, men i ett par fall också som något man önskar 
men inte lyckas uppnå. Långsiktigt kan det ha betydelse för den närhet 
och vänskap med barnen som många talar om som önskvärd, och som 
många ser som kontrast till distansen till de egna föräldrarna (jfr kapitel 
8). I detta avseende finns en skillnad mellan familjerna. I en del av 
familjerna gäller föräldrarnas intresse mera primärt barnen och de visar 
en följsamhet mot deras intressen. I andra utgår föräldrarna, som 
nämnts tidigare, från sina intressen och lyckas oftast få barnen intresse
rade av samma verksamheter, vilket kan vara en förutsättning för att 
föräldrarna faktiskt ska kunna hålla på med dem. 

Det är vi som är egoistiska. För vi vill ha med dom för att vi ska kunna komma ut 
och spela. Vi är mer intresserade av golf än vad barnen är. Så vi tycker... vi har gjort 
vårt bästa för att intressera dom för det. [...] Och det är klart, när dom var mindre var 
det ju nästan en förutsättning att dom var med. Åtminstone om vi [dvs. makarna] 
skulle spela tillsammans. 

En mer djupgående intressegemenskap runt en viss verksamhet tycks i 
stort sett följa könet även om mödrar lojalt ställde upp som publik på 
sönernas fotboll och pappor skjutsade döttrarna till ridhuset. Men det 
var oftast fäder och söner som intresserade sig för motorsport och att 
bygga Epa-traktorer, jakt och bandy, medan mödrar och döttrar kunde 
förenas i hästsport, dans eller musik. Scouting, basket och friidrott gick 
över könsgränsen, liksom fotboll, som ett par av mödrarna själva hade 
spelat. Båda föräldrarna försökte i allmänhet vara delaktiga, men det 
verkade oftast vara mammor som följde döttrar och pappor som följde 
söner. 

Fritidens pedagogiska potential (vilken rätt väl sammanfaller med ett 
långsiktigt perspektiv) utnyttjas medvetet av en hel del av föräldrarna. 
Barnen får lära sig att ta a nsvar och disciplineras genom aktiviteterna. 
Tider ska passas, utrustning ska komma med och hem igen, man tränas 
i uthållighet och ansvar för egen prestation, antingen individuellt eller 
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som del av ett lag. Ansvaret kan också gälla någon annan. Husdjur 
fyller ofta den pedagogiska funktionen liksom ridskolans hästar för de 
flickor som rider. En del av detta är sådant som kommer in i andra delar 
av barnens vardagsliv (och därmed socialisation), medan annat är mera 
exklusivt kopplat till fritidsaktiviteterna. Har barnet anmält sig till 
scouterna kan föräldrarna t.ex. fordra att hon eller han fullföljer den ter
minens program, även om det inte var så roligt som det först verkade. 
Man ska inte ge upp efter första bästa motgång utan visa lite uthållighet. 

En del föräldrar tänkte sig att barnen skulle träna eller utveckla mer 
specifika förmågor eller erfarenheter genom sin fritid och/eller fa 
breddad kompetens och allmänbildning. Också här är perspektivet lång
siktigt. Det är åtminstone delvis för framtiden barnet förväntas få god 
hållning genom dans, balans genom bandy eller koncentration genom 
fiolspel med Suzuki-metoden. Att kunna spela något instrument kan ses 
som en social investering och att kunna simma som en livförsäkring. 
Vissa saker "hör till" livet i allmänhet, som att "lära sig umgås" och 
annat ingår i vad man kanske kan kalla klass-habitus, som vana vid 
teater, konserter och muséer. Det är rimligt att i vissa fall räkna 
aktiviteter generellt som något som ingår i en bestämd "livsstil", dvs. att 
det har ett värde i sig att vara aktiv och effektivt utnyttja fritiden till 
utveckling och förkovran, och detta verkar ingå i medelklassens 
habitus. Moral, närmare bestämt laganda och solidaritet, är något som 
man kan hoppas ska främjas genom både idrott (framför allt lagidrott) 
och t.ex. scouting. 

Individuell utveckling av någon talang eller läggning är ytterligare 
värden som finns i fritiden, men detta har också en negativ sida. Lika 
väl som barnet kan få tillfälle att utveckla något och därigenom öka sin 
kompetens och sitt självförtroende, kan det, om det vill sig illa, lära sig 
att det inte passar och inte duger. Och vissa föräldrar konstaterar besvi
ket att barnet inte vill försöka sig på något som föräldern tror att hon 
eller han har anlag för. 

De klassmässiga skillnader som finns är först och främst att medel
klassföräldrarna uttryckte mycket fler och mer bestämda förväntningar 
än vad arbetarklassföräldrarna gjorde, vilket väl kan tolkas som att friti
den (liksom t.ex. heltidsförskolan) är institutionaliserad på ett sådant 
sätt att det passar medelklassens instressen och livsmönster bäst. Både 
arbetar- och medelklassföräldrar ansåg emellertid att fritiden skulle ge 
barnet möjligheter att ha roligt, vara socialt (med kamrater och/eller 
föräldrar), utveckla personligheten i ett eller flera avseenden, discipline
ras och komma in i en viss aktiv livsstil. Samtidigt medgav de organi
serade verksamheterna en viss kontroll över barnet. De få familjer som 
kan karaktäriseras som företagare skiljer sig från de andra bara genom 
att ingen av dem talade om kontroll eller "livsstil" i just det här sam
manhanget. 
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Barnens uppfattningar 
För barnen gällde först och främst lustprincipen för fritidens självvalda 
sysselsättningar. Var de med i något var det därför att det var roligt och 
om de hade slutat var det därför att det inte var roligt längre. Om de 
funderade på att börja med något var det också därför att det verkade 
vara roligt.53 "Det är kul" alternativt "det var inte kul" var de mest fre-
kventa svaren, och många hade svårt att komma bakom detta för dem 
självklara och tillräckliga s käl. Alla barnen värderade verksamheterna 
efter vilket nöje de beredde dem eller förväntades bereda dem. Pressade 
av intervjuaren att förklara vad det roliga bestod i, utvecklade en del av 
barnen sina svar något. Det sociala livet man får på köpet var väsentligt 
för en del. Ofta var det ju genom någon kamrat man började en viss 
aktivitet och basketen, fotbollen eller scoutingen blev en del av um
gänget med just denna kompis. För en del blev det kanske nästan en 
förutsättning för att kunna vara med i ett visst gäng, som för den flicka 
som talade om att hon börjat med workout på grund av "grupptryck." 
Dessutom träffar man nya människor, vilket var viktigt för en del av 
barnen. Andra poänger med verksamheterna är att känna att man lär sig 
något, utvecklas eller har framgång. Det är roligt när man får till en 
passning som leder till mål, eller när man känner att man springer for
tare, hoppar längre eller tacklar effektivare. En del av barnen resonerade 
också, liksom de vuxna, om vad man lär sig eller påpekade att man 
bygger upp sin kondition. Och lagandan, hänsynen och kamratskap i 
betydelsen solidaritet uppskattades. 

Vad är det som är roligt med basketen? 
Jo, det är kampsporten. [...] och... ja, att spela med bollen så att allihop i laget får 
vara med. 
Tycker du det är roligt, just att kämpa tätt inpå? 
Ja, det tycker jag är roligt. Vi har ju en i laget som är så här ganska lång, och han 
tar nästan alla uppkasten och kastar upp bollen då. Och han är skapligt lång, kan 
man väl säga. [...] 
Är det bra stämning i laget och så där? 
Jo, om man missar någonting så säger de 'Kom igen, nästa gång sitter den i korgen!1 

Hur är det med fotbollen då, vad är det som är roligt med det? 
Jo, det är också att allihop, nästan, får vara med hela tiden. 

Baksidan av detta visar sig när man märker att man inte passar in i t.ex. 
fotbollslaget. 

Det var inget kul längre tyckte jag. Fick inte vara med så mycket bara för at t... Det 
dröjde ju ett tag innan jag fick spela matcher så här. Sen kom jag med i andra [d.v.s. 

53 Jfr Perlinski, 1990, s. 249. Lustbetonade föreningar är de m est attraktiva också 
för vuxna. 
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reserv-] laget. Prytt! Vips så fick dom [nya som kom in] vara med på första 
matchen! Tyckte jag var lite sjukt - varför fi ck jag inte och dom fick då? Så därför 
vart jag lite sur då och så slutade jag. 

Det finns en "dold läroplan" också för fritiden och sannolikt finns det 
en del framtvingad självselektion bakom det enkla konstaterandet "det 
var inte kul längre, så jag slutade" genom att man känner att man inte 
presterar det som förväntas eller inte kommer in i någon gemenskap. 
Annars var det få barn som nämnde något om aktiviteternas avigsidor. 
En flicka konstaterade dock lite dystert att i hennes familj fanns det inte 
så mycket tid att vara tillsammans. Alla - hon själv också - var engage
rade i olika verksamheter och "alla springer bara omkring jämt." Några 
barn och föräldrar talade om skador eller fysiska hinder för vissa idrot
ter. En flicka kunde inte längre spela basket på grund av skadade ben
hinnor, en annan på grund av en gammal stukning. En pojke var gipsad 
efter en idrottsskada men förväntade sig inga långvariga men. Ett par 
andra pojkar hade knän, som var en smula instabila och föranledde viss 
försiktighet, men än så länge hade de hållit. 

Slutsatser - fritiden som modernt projekt eller postmodern 
förförelse 

I några familjer tycks man betrakta fritiden som en verklig pedagogisk 
möjlighet i den meningen att man instrumenteilt utnyttjar den i akt och 
mening att uppnå vissa bestämda mål för barnet eller barnen, vilka så att 
säga i förväg är bestämda av föräldrarna. I de här familjerna är det inte 
likgiltigt vilka fritidsaktiviteter barnet väljer, även om det kan finnas 
vissa frihetsgrader och något ultimativt tvång är det aldrig fråga om. I 
några andra familjer ger man i grunden uttryck för ungefär samma 
hållning som ovan, men med mindre bestämda förväntningar i fråga om 
att vissa aktiviteter ska leda till vissa specifika utfall. Ytterligare a ndra 
tycks lägga huvudvikten vid barnets välbefinnande. Det kan vara så att 
man betonar att barnet ska ha roligt och trivas, vara tillsammans med 
jämnåriga eller med föräldrarna, eller vara i en trygg och säker verk
samhet. De här värdena finns också nämnda av en hel del av dem som 
också betonat annat, men jag har försökt avgöra var tyngdpunkten 
ligger i det föräldrarna säger att fritidsverksamheten ska vara eller ge. 

Det mönster som framträder visar alltså på en glidande skala av pe
dagogiska ambitioner och instrumentalism i förhållande till fritidens 
möjligheter. Att det ska vara roligt för barnet är huvudsak för vissa, 
bisak för andra och tas sannolikt för självklart av ytterligare andra. På 
samma sätt är det med andra tänkbara utfall. Andra studier har visat att 
en instrumenteil inställning till fritidsaktiviteter är vanligare bland 
medelklassbarn och bland barn som lyckas bra och finner sig väl till
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rätta i skolan (oavsett klass), medan barn från arbetarklassen och barn 
som inte är framgångsrika i skolan föredrar en mera löst strukturerad 
fritid.54 Detta kan förstås som ett uttryck för den tydligare åtskillnad 
mellan arbete och lek som görs i arbetarklassen55 och i så fall som en 
indikator på att det verkligen inte är särskilt mycket lek över t.ex. barns 
idrottsutövning. Snarare kan man kanske se den som ett led i den över
gång från osynlig till synlig pedagogik, som Bernstein menar att medel
klassen gör när barnen kommit en bit upp i skolåldrarna.56 

Man kan säkert också säga att fritidsaktiviteterna i sig är en del av det 
"moderna projektet". Detta s tyrks av den historieskrivning som finns 
om hur verksamheterna uppstått, uppmuntrats av någon överhet och 
utvecklats vidare.57 Man investerar ju enorma värden i dem, ekono
miskt och ideologiskt och det finns många intressenter. Grundidén är 
"modern": Människan kan utvecklas mångsidigt och långt bara hon får 
chansen och investeringar kan göras för beräknad utdelning. Det mo
derna projektet innehåller också ett element av jämställdhet och demo
krati. Så många som möjligt ska ha tillgång till det goda som samhället 
gemensamt åstadkommer; i det här fallet utvecklingsmöjligheterna.58 

En senare aspekt än utvecklings- och investeringstänkandet av det 
moderna är lusten och glädjen, som i den här tappningen är en ameri
kansk uppfinning. Vad man gör med eller för barnen ska inte bara vara 
nyttigt, det ska vara roligt också. Att ha roligt blev närmast en moralisk 
plikt under mellankrigstiden i USA och har beskrivits som fun moral
ity.59 Som barnuppfostringsideologi bildar den en skarp kontrast mot 
den "godhetsmoral" med betoning på stark och hårdhänt impulskontroll 
som dominerade före första världskriget. När barnens valfrihet ökar 
och föräldrarnas makt minskar (och barn och föräldrar alltså blir mer 
jämställda) blir det viktigare att det som är nyttigt verkligen också är 
roligt (eller tillfredsställande på något annat sätt). Roligheten gäller för 
all del inte bara barnen, det blir också en rätt eller plikt för föräldrar att 
ha roligt genom barnen. Det bör ha framgått, att fritiden bland mycket 

54 Nilsson, P., 1994, s. 133-134. Klasstillhörighet och skolframgång samvarierar, 
men sambanden gäller också var för sig. 

55 Bernstein, 1977, s. 122. 
56 Mera specifikt: den del av medelklassen som arbetar med symbolisk kontroll 

inom offentlig sektor (dvs. t.ex. lärare och de kategorier som hör till "det sociala") 
snarare än den del av medelklassen som finns inom den ekonomiska sektorn eller 
näringslivet. Bernstein, 1977, s. 126-127 och 1990, s. 74. 

57 Jfr Carlson, 1991, s. 15-33; Sidebäck, 1992 samt Pålbrant, 1977. 
58 Katrineholm kan ses som ett gott exempel på "det moderna projektet" i svensk 

version. Jfr Segerstedt & Lundquist, 1952 resp. 1955 samt Åberg (red.) 1990. 
59 Wolfenstein, 1955. 
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annat kan utnyttjas för gemensamma roligheter för barn och föräldrar, 
både i den organiserade och oorganiserade formen. 

Å andra sidan är det också tydligt att fritiden för många barn är väl 
inrutad och att många av de verksamheter som barnen deltar i närmast 
har en skolliknande karaktär. Man lär sig spela basket, ishockey eller 
fotboll, ibland också piano eller klarinett ungefär på samma sätt som 
man lär sig engelska eller historia: på bestämda tider, i särskilda lokaler, 
under vuxen ledning och tillsammans med i princip jämnåriga. Och 
liksom skolarbetet fordrar och befordrar den här typen av fritidsverk
samheter disciplin. 

Om detta är giltigt angående idrottsaktiviteterna måste man emellertid 
fråga sig om inte barnen numera har andra frizoner, som de kan 
utveckla och utvecklas i på sina egna villkor? För föräldrarna var idrot
ten ett i det närmaste eget område, där de kunde agera tämligen fritt och 
på eget bevåg. För många var det givande och lärorikt, men nu är i stort 
sett samma föräldrar agenter för barnen inom idrotten och barnen själva 
förhållandevis objektifierade. Ungdomsforskningen har visat på musi
ken som en frizon för barn och ungdom, medier är en annan, roll- och 
datorspel ytterligare andra.60 Dessutom kan de finnas i både det privata 
och offentliga rummet, till exempel i flickrummets avskildhet eller i det 
sena nattlivets offentlighet på gator och torg. Visserligen finns det ofta 
åtminstone försök till vuxenkontroll, men barnens eller ungdomarnas 
utrymme för att gestalta sig själva och orientera sig i en värld som inte 
föreläggs dem av föräldrar och lärare är ändå sannolikt ganska stort. 
Ganska många har t.ex. hemmet för sig själv någon viss tid av dagen 
och tycker att det är ganska skönt och långt ifrån all fri tid upptas av 
organiserade aktiviteter. 

Mitt intryck är ändå att de flesta barnen inte hade eller kände behov 
av frizoner i någon större utsträckning. Kanhända beror det bl.a. på 
deras ålder. Det är kanske inte förrän lite längre upp i tonåren som man 
både kan och vill operera mera på egen hand. Kanhända beror det också 
på att avståndet mellan barn, ungdomar och vuxna på ett sätt har 
krympt. Åtminstone i Katrineholm tycks man eftersträva närhet, inte 
distans, i föräldra-barn-kontakten.61 "De vuxna" som kollektiv bemödar 
sig om en kontroll som ska uppfattas som trygghet för bar
nen/ungdomarna och i allmänhet verkar det råda konsensus mellan barn 
och föräldrar om att detta är bra. "Den kärlek vi ger våra barn, den får 
grannens ungar också lite utav. Och det tror jag är bra, för man har igen 
väldigt mycket på det sen", kommenterar en pappa sitt och hustruns 
engagemang som ledare i olika barnverksamheter och som "föräldrar på 

60 Se t.ex. Lundmark & Stridsman (red.), 1985; Fornäs, Lindberg & Sernhede, 
1988; Öhlund, 1988 samt Fornäs, Boëtius, Forsman, Ganetz & Reimer, 1994. -
Det är hittills till största delen pojkars fritid som har studerats. 

61 Se vidare kapitel 8. 
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stan". Tillsammans med social- och polismyndigheter vandrar också 
föräldragrupper runt på stan under fredags- och lördagsnätter (liksom 
man gör på många andra orter). Föräldrar turas också om att vara med 
på de diskotek som arrangeras i skolor eller fritidslokaler och många 
möter sina barn på hemvägen, vilket 12-13-åringarna uppfattar som 
skönt. Idealet är att markera gränser på ett kärleksfullt sätt. 

Ett annat sätt att tolka fritiden är "konstruktivistiskt" eller "postmo
dernistiskt", om det nu är så att det "moderna" tillståndet eflerträtts av 
ett "postmodernt". Det postmoderna kännetecknas av planlöshet där 
modernismen hade planer, av pluralism där modernismen hade univer-
salism, av ovisshet och tvetydighet där modernismen hade klarhet och 
entydighet. Postmodernism, skriver Bauman, kan ses som modernism 
befriad från falskt medvetande. Det som man i modernismen sett som 
problem, som man ännu inte lyckats lösa, är det som man uppfattar 
som postmodernismens kännetecken.62 Att tala om utveckling blir då 
falskt. Människan konstituerar sig. Omgivningen är betydelsefull 
genom att den tillhandahåller både mål och medel för konstituerandet 
och själva sättet som den gör det på är viktigt: som lockelser eller er
bjudanden men inte som tvång. Det ser åtminstone ut som om det står 
var och en fritt att välja. Barnet63 får plocka ut delar som hon eller han 
tycker sig behöva (och styrs här av kortsiktiga önskningar och förfö
riska bilder), sätta samman dem bäst hon eller han kan med de verktyg 
som finns till hands och vara trygg i att detta är inte en investering för 
livet utan för stunden. I vaije fall i teorin kan delar av, eller kanske hela 
uppsättningen, bytas ut när modet växlar och andan faller på. Det som 
betonas är att barnet betraktas som ett väljande subjekt samt det tillfäl
liga i valen. Istället för utveckling måste man alltså tala om konstruktion 
eller självbygge, men inte som en avslutad och färdig produkt utan som 
en pågående process. Bauman menar att själv-konstitutionen innebär att 
nedmontering görs jämsides med montering, nya element införs 
samtidigt som andra tas bort och nyinlärning sker parallellt med att 
annat faller i glömska. Identiteten kommer därmed att bestå av själva 
den oupphörliga och icke-linjära aktiviteten att konsti tuera sig själv och 
för den konstruktionen finns ingen "föreskriven eller idiotsäker" 
ritning. Identiteten är inte heller varken given på förhand eller auktori
tativt bekräftad. Det existentiella tillståndet blir ett tillstånd av "otill
räcklig bestämning, resultatlöshet, rörlighet och rotlöshet." Kroppen får 
stor betydelse eftersom den dels är det enda som visar kumulativa 
effekter av sj älv-konstituerandet, dels utgör gränsytan mellan individen 
och omgivningen. Disciplinerande gör-det-sj älv-aktiviteter som jogg-

62 Bauman, 1992, s. 187-190. 
63 Men egentligen är det oc kså fel att tala om "barnet" eftersom självbygget är en 

kontinuerlig och livslång process. 
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ning, bantning och kroppstrimning ersätter i stor utsträckning den över
vakade drillen i (modernismens) fabriker, skolor och militärbaracker 
men uppfattas inte som tvång utan som frihet, eftersom de göms bakom 
förförelse.64 

Ett annat drag i postmodernismen är individualismen, i betydelsen 
egen behovstillfredsställelse, vilket medför att man söker sig till sådant 
som på bästa sätt tillgodoser de egna upplevda behoven. Eller annor
lunda uttryckt: man har "en konsumistisk inställning till den egna be
hovstillfredsställelsen."65 I fråga om fritidsaktiviteter kan den individu
alistiska inställningen mycket väl betyda att man söker sig till kollektiva 
verksamheter om det är de som bäst svarar mot de behov man upplever 
sig ha. Det är visst inte självklart att den leder till ensamaktiviteter eller 
till deltagande i individuella idrotter. 

Såvitt jag kan bedöma består barnens fritid till stora delar och för 
många av dem av "färdiggjorda" aktiviteter d är barnen själva inte är 
subjekt utan snarast objekt; föremål för någon annans idé om vad som 
är nyttigt, roligt, bra osv. Barnets subjektivitet består i det här fallet av 
att - ibland med hjälp av föräldrarnas diskreta styrning - välja bland allt 
detta färdigtillredda, och valen kan nog faktiskt liknas vid att man blir 
förförd. Detta kan ställas mot föräldragenerationens (egentligen fäder
nas) faktiska möjligheter att subjektivt gestalta sina idéer och delta i vad 
Ziehe kallar ovanliga läroprocesser. De hade inte samma urval av möj
liga sysselsättningar till fö rfogande, men hade de inte trots allt stora 
möjligheter att konstruera något och därigenom också bygga ett "själv"? 
Är inte pappan som berättade hur han tog en lånad gräsklippare på 
cykeln för att klippa gräset inför den självetablerade idrottsklubbens 
matcher ett strålande exempel på en konstruktivist? Han gjorde något 
eget av de förutsättningar som fanns. Skillnaderna mellan far- och 
songenerationen66 är mångfalden för den senare, att utbudet serveras 
istället för att tillskansas och att man förförs i stället för att erövra. 

En omväxlande, utvecklande och berikande fritid för barnen i Katri
neholm är, som framgått, fullt möjlig att realisera. Det är också tydligt 
att detta har krävt stora samhälleliga och familjemässiga satsningar och 
att det fordras en hel del anpassning till just dessa satsningar av barnen. 

64 Ibid., s. 193-194. 
65 Nilsson, P., 1994, s. 139. 
66 Kvinnoliv verkar vara mer lika varandra över generationer. Jfr t.ex . Aström, 1986 

och 1990. 
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Kapitel 8 
Familjeliv 

Låt oss återvända till familjen och familjens inre liv. I det föregående 
har jag visat hur föräldrar på olika sätt formar en arbetsfördelning dels 
sinsemellan, dels mellan sig och de offentliga system som har en fost
rande eller socialiserande uppgift. Dessa offentliga system ställer i vari
erande grad krav på föräldrarna, som också på olika sätt försöker for
mulera och genomdriva krav på det offentliga, direkt som "kon
sumenter" eller indirekt som "medborgare".1 Förhållandet är med andra 
ord dialektiskt. Jag har visat hur föräldrar och barn på olika sätt 
förhåller sig till det pedagogiska utbud som finns. Men vad är det som 
blir kvar inne i familjen, i hemmet, i fråga om fostransprocessen? I det 
här kapitlet koncentrerar jag mig på hur vardagens trivialiteter blir till 
fostran och i det här sammanhanget finns det särskilt stor anledning att 
påpeka att både familjelivets innehåll och form är fostrande.2 Utgångs
punkten är dels familjelivet i sig, dels de önskningar, ambitioner och 
eventuella pedagogiska överväganden som rör detta. Genom de föregå
ende kapitlen har det redan framgått hur t.ex. skolarbetet eller barnens 
fritidsverksamheter kan bli väsentliga innehåll i familjelivet, men här 
behandlas "resten". Kapitlets innehåll blir därmed tämligen blandat och 
har ungefär samma karaktär som nutida familjeliv: ganska sönderhackat 
och med uppgiften att ta hand om det som blir över när andra, mer 
strukturerade verksamheter, fått sitt. Även om det ser ut som ett 
lappverk har det dock stor betydelse för helheten. Det handlar om van
liga dagar och rutiner, regler och disciplinering, gemenskap och käns
lor. 

Familjelivets ramar 

Hemmen 
Först ska jag emellertid nämna något om familjelivets rumsliga inram
ning, dvs. hemmen i bokstavlig mening. Det har framgått tidigare (i 
kapitel 2) att de flesta familjerna bodde i villa eller radhus, liksom de 
flesta barnfamiljer i Sverige gör. Jämför man med 50-talets bostads
standard bodde alla bra och rymligt och det absolut vanligaste var att 
alla barnen i familjen hade varsitt rum. En av mammorna, som nu 

1 Jfr Petersson, Westholm & Blomberg, 1989. 
2 Jfr Bernstein, 1990, s. 166. 
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bodde med sin familj i en villa som ursprungligen hyste två familjer och 
dessutom var tillbyggd, växte upp i två rum och kök i ett hushåll som 
oftast var större än hennes nuvarande. "Det var sängar överallt", säger 
hon, men ingen tyckte det var märkvärdigt. Så hade många det. Hennes 
mor brukar påpeka skillnaden: "annat var det förr!"3 Det är flera som 
har kommenterat den enorma standardökningen vad gäller boende, även 
om de flesta inte bor lika spatiöst som den här familjen. Men hur ska 
bostadens inre struktur tolkas? Det typiska är, som jag har påpekat 
tidigare (i kapitel 2, apropå möjligheten till avskildhet vid intervjuerna) 
att hemmets offentliga del är mycket offentlig. Det som i bostads
beskrivningar brukar kallas för "öppen planlösning" och som är mycket 
vanligt, betyder att hall, kök och vardagsrum går över i varandra utan 
annat än möjligen visuella och närmast symboliska avgränsningar. Det 
finns i allmänhet privat utrymme för vart och ett av barnen, samt för 
föräldrarnas gemensamma sovande, men för övrigt är det ofta oerhört 
öppet och praktiskt taget omöjligt att föra ohörda eller privata samtal om 
flera familjemedlemmar är hemma. Strukturen markerar gemenskap och 
svag klassifikation: hushållsarbete och umgänge går in i varandra, 
barnens och de vuxnas aktiviteter blandas. Den starka åtskillnad som 
också finns gäller sovandet och för barnen ibland läxläsningen samt i 
viss mån deras eget umgänge med jämnåriga. Det egna rummet mar
kerade också för barnens del en tydlig individuering i förhållande till 
resten av familjen: i sitt eget rum har man viss bestämmanderätt vad 
gäller inredning och eventuellt ordning. Den privata oredan kan 
undandras mammas argusögon och de egna sakerna klåfingriga sys
kons attacker. Barnens rum var ofta små, men de hade oftast ganska 
mycket utrustning i sina resp. rum; utöver möblemang som säng, 
skrivbord, bokhylla och någon stol ofta också radio/bandspelare, ibland 
TV och inte sällan telefon. Smådjur som fåglar, kaniner eller akvarie
fiskar härbärgerades ofta i barnrummen, såvida de inte p.g.a. någons 
allergi var förpassade utomhus. Hundar och katter hörde mera tydligt 
till hela familjen och huset. Medier fanns överallt och TV eller radio 

3 Den bostadsstatistik från folkräkningen 1935-36, som Ludvig Nordström hade läst 
på inför sin reportageresa genom "Lort-Sverige", sammanfattar han något 
kryptiskt sålunda: "Av de undersökta lägenheterna, d.v.s. av lägenheter i dagens 
Sverige äro 15,1 procent komplett förfallna, 18,6 procent äro genomusla, 40,7 
procent äro mer eller mindre eländiga, 51,4 procent behöva förbättras. Och endast 
7,9 procent äro fullgoda. De olika kategorierna ingå i varandra." Nordström, 
1938, s. 16. - Segerstedt & Lundquist redovisar att enligt 1945 års folk- och 
bostadsräkning var 81 procent av lägenheterna i Katrineholm på högst 2 rum och 
kök och ungefar en tredjedel hade centralvärme och badrum. Nästan hälften av 
barnen bodde i lägenheter som räknades som trångbodda, vilket då betydde mi nst 
två personer per rum, köket oräknat. Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 51. 

- 206 -



Kap. 8 Familjeliv 

stod ofta på, även då ingen verkade ägna dem någon särskild upp
märksamhet. 

Hemmen varierade naturligtvis i stil och standard, men mycket var 
också likartat. Vardagsrummen var möblerade för umgänge inom fa
miljen och sällskapsliv. Bekväma sittmöbler (ofta stora hörnsoffor 
klädda i skinn för att tåla barn och husdjur) i närheten av en TV-apparat 
var vanligt, hyllor för böcker, videokassetter, prydnadssaker och mu
sikanläggning likaså. Naturalistiska tavlor på väggarna eller inramade 
uppförstorade foton på barnen eller, som i flera av familjerna, på nu 
avlidna hundar. En familj hade kartor på väggen intill köksbordet, som 
en pedagogisk detalj för att geografiskt kunna följa upp diskussioner 
om resor och dagens nyheter. Ibland fanns ett matbord i vardags
rummet eller i särskild matsal för mera högtidl iga måltider, men annars 
var köksbordet (i typfallet av rustik furu) ofta den enda matplatsen. 
Vissa familjer hade inrett sina hem med arvegods eller med det som 
råkat bli, men de flesta hade följt med i möbelmodet och därför var 
många av hemmen i stora drag ganska lika varandra. Men i alla fanns 
spår av den omtanke om familjens yttre miljö som skapar trevnad och 
vittnar om känsla för "oss" och "vårt": minnessaker, bilder, blommor. 
Hos en av familjerna fanns en liten broderad tavla med texten Mitt hem 
- min lycka och det förefaller som om den skulle kunnat hänga hos 
många, att döma av den omsorg och möda som lagts på hemmen. Det 
är också förståeligt med tanke på vilken stor andel av familjemas 
resurser både i fråga om arbete och kostnader som hemmen binder upp. 
Och hemmet blir, också i fysisk mening, på olika sätt en del av 
innehållet i fostransprocessen. 

Det dagliga livets organisation 
Men hur kan den del av fostransprocessen som finns inom familjen 
beskrivas? Det som finns inom familjen - och som har med fostran att 
göra - är först och främst den kärlek och andra känslor som binder 
familjemedlemmarna samman och utgör basen för deras handlingar 
sinsemellan. Men utöver det är det också det vardagliga livet i sig och i 
praktisk mening, som blir till ett sammanhållande kitt. Vilka pedago
giska möjligheter rymmer då familjelivet? Att livet ä r organiserat på ett 
visst sätt medför för barnen dels att bestämda krav ställs på att de ska 
klara vissa saker, dels att de gör vissa erfarenheter. En gång var famil
jens gemensamma livsvillkor och den verksamhet man utförde inom 
den kanske det enda som fostrade och utbildade barnen.4 På samma sätt 

4 Man ska emellertid akta sig för att tro att familjerna var totalt slutna enheter. Inte 
minst fattigdom gjorde dem ofta - ur barnens synvinkel - bara allt för öppna och 
bortstötande. Jfr t.ex. Bjurman, 1995; Liliequist, 1991; Olsson, 1980; Sandin, 
1986; Sundkvist, 1994. 
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är naturligtvis det nutida familjelivet fostrande och utbildande. Både 
livets nödtorft och guldkant styr över familjernas och individernas liv: 
det oundgängliga som sömn, mat, arbete, omvårdnad, men också det 
villkorliga som nöjen, intressen och gemenskap. Regler och normer 
uppstår i stor utsträckning ur vardagslivets krav och motiveras av dem. 
De blir självklara och "naturliga" och kommer att ingå i vardagens ruti
ner. Ofta är det inget man särskilt funderar över, vilket tydligt framgick 
av att det många gånger blev svårt för de intervjuade att formulera sig 
om detta. 

Det dialektiska förhållandet mellan familjen i sig och alla de andra 
sociala sammanhang som de olika familjemedlemmarna ingår i av
speglas emellertid omedelbart i hur familjelivet konstitueras. Föräldrar
nas positioner på arbetsmarknaden betyder mycket för de ekonomiska 
villkoren och deras förankring i lokalsamhället för kontaktnätet. 
Bådadera har avgörande betydelse för familjen som helhet. Urvalets 
familjer representerar ett visst spektrum vad beträffar materiella och 
sociala villkor och olikheterna har utan tvekan betydelse för hur fost
rans* och socialisationsprocessen gestaltar sig, men det finns också 
mycket stora likheter och gemensamma drag. Både barn och föräldrar 
ingår normalt i minst en annan institution (skola resp. arbetsplats) men 
oftast flera.5 Bara två av föräldrarna i urvalet har hem och hushåll som 
enda arbetsuppgift.6 I det här sammanhanget betyder barnens ålder 
mycket, inte minst därför att kvinnor ofta disponerar sin arbetskraft så 
att andelen tid för förvärvsarbete ökar och andelen tid för hemarbete 
minskar i takt med att barnen blir äldre. Med stigande ålder blir barn 
också allt mer involverade i egna verksamheter; skola, kamratliv och 
fritidsaktiviteter, och familjelivet blir allt mer individuerat. De olika fa
miljemedlemmarnas aktiviteter förlöper i stor utsträckning (och i syn
nerhet om det inte finns småbarn) parallellt. 

Familjemedlemmarnas olika engagemang utanför familjen medför en 
tidsdisposition som strukturerar vardagslivet och blir till en oerhört 

5 Detta var, som jag har påpekat tidigare, utgångspunkten för Segerstedts & 
Lundquists analys av familjens förändrade funktion i industrisamhället. 1952, s. 
24-30. - Jfr Dencik, Bäckström & Larsson, 1988 och Björnberg & Bäck-Wiklund, 
1990. Dencik m.fl. analyserar hur barns uppväxtvillkor i det nutida samhället 
präglas av en dubbelsocialisation, dvs. de alternerar allt oftare och från tidig ålder 
mellan minst två socialiserande miljöer (sociotoper). Björnberg & Bäck-Wiklund 
studerar hur vardagslivet organiseras i bl.a. familjen, och menar att nutida familjer 
måste jämka samman arbetsliv och familjeliv för att försörjningen ska bli 
tillfredsställande, samordna de olika familjemedlemmarnas utåtriktade aktiviteter 
samt att föräldrarna utåt måste visa sig engagerade och framstå som bra föräldrar. 

6 En mamma som var hemarbetande sedan det första barnet föddes och en som 
pensionerats i förtid. 
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framträdande del av familjernas dagliga liv och leverne.7 Varje individ i 
familjen har ett schema som i varierande grad bestäms av förhållanden 
som ligger utanför hans eller hennes kontroll och som återverkar inte 
bara på individen själv utan på hela familjen. Föräldrarnas arbetstider 
kan sällan påverkas i någon större utsträckning, barnens skoltider 
knappast alls och fritiden bara i viss mån när man väl valt att eng agera 
sig i det ena eller andra. Men även om tiderna och verksamheterna löper 
parallellt för en familjs olika medlemmar, så är det ändå uppenbart att 
man också anpassar sig till varandra. Ett litet barn kräver till exempel en 
viss sorts anpassning från föräldrarnas sida, ett större en annan och 
kravet på att mödrar ska anpassa sig till resten av familjen är sannolikt 
större än på fäder.8 

I fråga om tidshantering blir det närmast övertydligt hur samman
flätat familjens inre liv är med de olika familjemedlemmarnas olika yttre 
och individuellt organiserade verksamheter. Tidsdisciplinering är där
för oundviklig, och genomsyrar både barnens och föräldrarnas liv. 
Tider ska passas, klockan måste man kunna och man måste förstå sig 
på sekvensering och tidsåtgång. För 12-13-åringarna är detta något de 
kunnat länge, och ofta tränats i sedan tidiga år.9 Det finns en skillnad 
som markeras av vad för sorts barnomsorg de hade som små. De som 
var hemma med någon förälder tidsdisciplinerades inte lika tidigt och 
föräldrarna nämner ofta att detta som skäl till att de var hemma med bar
nen.10 Men mer än några års uppskov får ingen och redan måltiderna, 
barnprogrammen på TV, regeln om lördagsgodis etc. medför i allmän
het en viss tidsdisciplin. Med förskola och skola följer en bestämd rytm 
för både dygnet och året, och de skillnader dessa har från rytmen i för
äldrarnas arbetstid är besvärliga nog för familjerna. Skolan börjar se
nare och slutar tidigare än de flestas arbeten, och semester och annan 
ledighet är normalt alltid kortare än skolans lov. Har föräldrarna möj
lighet att utnyttja flextid rättas den efter barnens tider. 

En annan skillnad markeras av familjernas olika livsstilar. Tiden 
kräver effektiv administration och ju fler individuella program som ska 
samordnas desto mer komplicerad blir den. En mamma berättar hur hon 
på lördagar skjutsar barnen till fotbollsträning, far hem till sin mamma 
som bor i närheten och tillsammans med henne går på långpromenad 
med hunden under den timme barnens träning pågår. "Då tycker jag att 

7 Jfr Lundén Jacoby & Näsman, som använder termen tidspussel. De menar att 
"[f]amiljernås tidspussel strukturerade som helhet deras vardagsliv." 1989, s. 105. 
Jfr också Westlund, 1996, som studerat skolbarns tidsuppfattning och funnit 
många uttryck för att att tid upplevs som en stressfaktor, främst av flickor. 

8 Jfr Haavind, 1987. 
9 Vår civilisatoriska inskolning i det tidsbegrepp vi för närvarande finner "naturligt" 

analyseras av Lundmark, 1993. 
10 Detta behandlas i kapitel 3 om barnomsorg. 
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jag slår tre flugor i en smäll!" säger hon skrattande. Och nog fordras en 
god tidsplanering om allt ska rymmas i tidsschemat! Mor- och far
föräldrar tas för övrigt ofta till hjälp i skarvar och glapp av olika slag.11 

Tidsdisciplinering i sig blir ett väsentligt innehåll i fostran, och det 
centrala i tidsstrukturen är föräldrarnas närvaro i respektive frånvaro 
från hemmet i förhållande till barnens när- och frånvaro. Jag menar, att 
t.ex. mammans närvaro i hemmet ger vissa pedagogiska möjligheter, 
hennes frånvaro andra.12 Vad betyder då, i det här sammanhanget, när
varo resp. frånvaro? En viktig aspekt av närvaron är att den är en nöd
vändig men inte tillräcklig förutsättning för den känslomässiga kontakt 
mellan föräldrar och barn som på gott och ont är en förutsättning för 
fostransprocessen och som uppstår ur samvaro. De mest skilda teorier 
om barns utveckling och lärande räknar med att känslomässiga för
hållanden som tillgivenhet, identifikation och rädsla har betydelse för 
processen13 och samvaro ger föräldrarna möjlighet att lära känna barnet 
på ett sådant sätt att de får tillgång till vad som händer i barnets inre.14 

Närvaro kan naturligtvis också betyda att föräldrarna kan driva ett 
sådant pedagogiskt program som kräver deras aktiva insatser, genom 
instruktioner och övervakad praktik. T.ex. matlagning kan läras på det 
sättet, liksom en mängd andra husliga sysslor. Samtal som överför 
normer och värderingar fordrar både när- och samvaro, liksom åt
minstone delvis den inlärning som bygger på att föräldern kan ses som 
"modell" i olika situationer. A andra sidan kan föräldrarnas frånvaro 
betyda att barnets behov av att klara av saker på egen hand ökar och 
därmed barnets möjligheter att genom egna experiment och erfarenheter 
lära sig en mängd ting. Det gäller oavsett om frånvaron förstås som 
bokstavlig och fysisk frånvaro eller som inskränkt närvaro p.g.a. att 
föräldern är någon annanstans en stor del av dygnet och har begränsad 

11 För många av familjerna är det fortfarande så att den äldre generationen bidrar med 
mera hjälp än de gamla själva behöver, men det finns också några där det numera 
är tvärtom. En del har förstås inte de äldre i närheten, men faktiskt de flesta. 18 av 
de 31 familjerna har endera mammans, pappans eller bådas föräldrar (eller någon 
av dem) i eller alldeles nära Katrineholm. (Jag har i det här fallet bedömt "nära" 
efter att t.ex. mormor kan komma på morgonen om ett barn är sjuk t, eller annan 
akut hjälp behövs. Att vissa av mormödrarna förvärvsar betar o ch därför kanske 
inte kan rycka in akut är en annan sak, men det finns exempel på en mormor som 
kan utnyttja flextid så att det ändå går.) 

12 Vilka dessa är, är emellertid inte entydigt. Jfr kapitel 4 om arbetsdelningen i 
familjen. 

13 Bernstein menar att de flesta teorierna dock betraktar fostraren s om "potentially if 
not actually dangerous" för barnet. 1990, s. 69. 

14 Vilket är en av förutsättningarna för "osynlig pedagogik." Bernstein, 1990, s. 70-
86, särskilt s. 83 om formerna för kontroll. 
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tid för samvaro och hemarbete. Men frånvarons möjligheter bygger 
sannolikt ofta på att en viss grund lagts genom samvaro. 

Jag ska nu närmast beskriva och analysera vardagliga pedagogiska 
förhållanden i familjelivet. Som illustration utnyttjar jag ett par exempel 
på hur vanliga dagar kan förlöpa i vanliga familjer. Dessa bygger, för
utom på intervjumaterialet, också på de journaler föräldrarna i de här 
familjerna fört över en dag (klockan 05-24). Längre fram i kapitlet an
vänder jag också exempel från andra familjer. 

Vardagsliv i familjerna Karlgren och Laurell 

Karlgrens 
Klockan 6 ringer väckarklockan hemma hos Karlgrens.15 Det är en 
vanlig fredagsmorgon och mamman, Lena, stiger upp och gör sig 
snabbt i ordning. Hon äter frukost ensam och väcker 12-åriga Johanna 
just innan hon går iväg. Klockan 7 är hon på sitt arbete och sätter igång 
med dagens uppgifter. Därhemma stiger Johanna upp, klär sig och 
bäddar sängen och går sedan ut i köket för att äta frukost. Hon brer en 
smörgås, äter den och dricker mjölk till. När hon är klar med den enda 
smörgåsen borstar hon tänderna och ser efter på klockan om det är tid 
att gå till skolan. Ingen av hennes klasskamrater har samma skolväg 
som hon, så hon går ensam. Hon har kort väg och det tar inte många 
minuter. Skolan börjar tio minuter över åtta, men Johanna vill gärna 
komma i god tid så att hon hinner vara tillsammans med kamraterna en 
stund innan arbetet börjar. De spelar kort en stund eller bara pratar. 

Innan Johanna går till skolan har hennes lillebror Jonatan väckt deras 
pappa, Kennet, som är hemma med honom på förmiddagarna. Den lille 
vaknar vid halv åttatiden, men pappan får dra sig en stund med tid
ningen innan de stiger upp. Kennet klär på Jonatan och gör i ordning 
frukost åt dem båda. Efter frukosten bäddar han, dammsuger eftersom 
det är fredag och ska städas och plockar ut ren disk ur diskmaskinen. 
Jonatan är med i sysslorna, men de hinner också leka en stund och byta 
blöja, innan han somnar igen vid halv elva. Medan Jonatan sover skalar 
Kennet potatis till lunchen och förbereder den i övrigt. Pojken vaknar 
vid tolv och får en torr blöja innan de dukar färdigt tillsammans och 
äter. När det är klart och de har plockat av och stoppat disken i 

15 Dagen är rekonstruerad med hjälp av de journaler föräldrarna lämnat över en viss 
fredag och intervjun med dottern. Föräldrarna beskriver samma dag, dottern en 
annan, med tillägg också av vad som är det vanliga. Eftersom det är en fredag som 
beskrivs här har hon inga läxor och ingen av hennes fasta aktiviteter infaller just 
den här dagen. Familjen består av mamma, pappa, en tonårig son, den 12-åriga 
dottern och en drygt ettårig son. 
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diskmaskinen blir det en liten stund för lek innan Lena kommer hem 
strax efter klockan ett och Kennet far iväg till sitt jobb som börjar halv 
två. Lena har ätit lunch på jobbet, så hon fortsätter städningen som 
Kennet börjat med att tvätta golven. Den lille deltar. Hemmet är rymligt 
och golvytorna vidsträckta. 

Halv tre börjar Lena att göra i ordning mellanmål till sig och barnen. 
Johanna och hennes äldre bror kommer från skolan och alla fikar till
sammans någon halvtimme. Därefter får de stora barnen städa sina rum 
medan Lena fortsätter med de gemensamma utrymmena. 

Klockan fem sätter Lena och den tonårige sonen igång med mid
dagsmaten. Johanna och Jonatan dukar bordet. Hela familjen äter till
sammans klockan halv sex, då Kennet kommit från jobbet. Efter maten 
tittar Lena och Jonatan på barnprogram på TV medan de stora sysslar 
med sitt - Johanna kanske läser Kalle Anka eller lägger patiens. Kennet 
tar hand om disken och när det och barnprogrammet är klart far han och 
Lena gemensamt och handlar. Johanna är barnvakt åt sin lillebror den 
dryga halvtimmen det tar. 

När Lena och Kennet kommer tillbaka någon gång vid sju-halv-åtta-
tiden är det dags att lägga den lille. Det gör Lena. Kennet går ner i gara
get och jobbar med bilen någon timme. Efterhand samlas alla vid TVn 
och ser fredagsunderhållningen tillsammans. Kanske är det någon frå
gesport, som Johanna tycker om. De stora barnen lägger sig vid halv 
tio, tio och föräldrarna lite senare. Vid elvatiden har alla somnat. 

Laurells 
Hos familjen Laurell ringer väckarklockan 6.05 på morgonen.16 Det är 
pappan, Lars, som stiger upp först denna måndag liksom alla andra 
dagar och mycket snabbt gör sig i ordning och äter frukost. Redan halv 
sju far han iväg till jobbet, och samtidigt vaknar mamman i familjen, 
Lisbet. 

Lisbet gör frukost till både sig och de tre barnen och väcker dem när 
det är klart. Då är klockan ungefär tio i sju, och 12-åringen, Lisa, drar 
sig fem minuter innan hon stiger upp. Frukosten äts tillsammans, men 
den äldste ligger och drar sig lite längre än de andra. Lisa äter en eller 
två smörgåsar och dricker te. Så klär alla på sig och åtminstone Lisbet 
bäddar. Vid halv åtta kommer en grannflicka in. Lisbet och hennes 
mamma turas om med att vara hemma på morgnarna när lågstadiebar
nen börjar sent, och den här morgonen är det Lisbets tur att vara hemma 
den timme det är fråga om. Lisa cyklar iväg till skolan i god tid. Hon 

16 Dagen är rekonstruerad med hjälp av de journaler föräldrarna lämnat och intervjun 
med 12-åringen. Föräldrarna beskriver två olika men helt vanliga måndagar. 
Dottern talar om "en ordinär dag" och vad hon brukar göra. Familjen består av en 
tonårig son, den 12-åriga dottern och en några år yngre son. 
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gör sällskap med några kamrater som hämtar upp henne. Det är ungefär 
10 minuters väg till skolan, men flickorna vill ha dubbelt så lång tid på 
sig. 

Den extra tiden hemma använder Lisbet till att laga lunch (som hon 
tar med till jobbet) och tillsammans med den yngste och grannflickan 
ser hon till Lisas marsvin och tittar på blommorna som börjar komma 
upp i trädgården runt villan. Så plockar hon undan och diskar. 

Halv tio går de yngre barnen till skolan och Lisbet cyklar till jobbet. 
Vid lunchtid träffar hon Lars. De äter den medhavda maten tillsammans 
och tar en kort promenad.17 

Lisa äter lunch i skolan, men hon tycker inte att maten är "den bästa" 
och ibland blir det bara grönsakerna hon äter. Hon slutar skolan 
klockan två och far hem direkt. Hennes lillebror har slutat tidigare, men 
han tycker inte om att vara ensam i huset så han går inte in innan hon 
kommer. Kommer han inte och möter henne har han gått till någon 
kompis, eller till grannfrun som Lisbet byter barnpassning med. Lisa 
äter mellanmål och sköter om sitt marsvin. Den här måndagen vill hon 
sedan fara på stan och ringer till sin mamma för att meddela det. 

Vad Lisa gör på eftermiddagen varierar mellan olika veckodagar. 
Hon spelar i musikskolan en eftermiddag och har idrottsträning andra. 
Ofta är hon tillsammans med kamrater och ibland går de tillsammans till 
en fritidsklubb som de trivs på. Vad hon ska göra och vem hon ska 
vara tillsammans med måste hon göra upp i förväg, kanske ett par da
gar innan. Alla är med i olika fasta aktiviteter, så de måste planera. Med 
kamraterna spelar hon spel eller kort, lyssnar på musik eller far på stan, 
som den måndagen Lisbet beskriver. Är hon hemma utan någon kom
pis kan hon se på TV. Familjen har tillgång till många kanaler och på 
eftermiddagen föredrar Lisa att titta på någon musik- eller filmkanal. 
Ibland råkar hon och lillebror i luven på varann om kanalerna. Läxor 
har Lisa bara ett par gånger per vecka, eftersom hon brukar hinna sina 
beting i skolan. 

Scenariot för resten av dagen blir olika beroende på om jag följer 
Lisbets eller Lars anteckningar eftersom de handlar om olika måndagar. 
Dagen Lisbet beskriver fortsätter med att hon handlar och går på posten 
på väg hem från jobbet, som slutar halv fem. Väl hemma, strax efter 
fem, sätter hon igång med att sortera tvätt, ladda tvättmaskinen och 
plocka ner torr tvätt. Sedan lagar hon kvällsmat och äter tillsammans 
med Lars och pojkarna. Lisa är inte hemma, så när Lisbet plockar un
dan efter maten gör hon i ordning en portion som Lisa kan ta när hon 
kommer. 

Vid klockan sju far Lars och Lisbet iväg för att hälsa på hans föräld
rar, och en dryg timme senare är de hemma igen. Lisbet förhör Lisas 

17 Detta är ingen regel. Den måndag Lurs redovisar far han hem och äter lunch själv. 
Han passar då också på att betala månadens räkningar över postgirot. 
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läxor, och halv nio nattar hon den yngste. Hon läser för honom en 
stund och laddar sedan en ny tvättmaskin. En timme tittar hon på TV 
tillsammans med Lars och den äldste sonen och samtidigt viker hon 
ihop tvätt. Vid tio går hon och Lars på en halvtimmeslång promenad 
och därefter går de igenom dagens post tillsammans. Slutligen hänger 
hon upp tvätten och så går de till sängs vid halv tolv. 

Följer jag istället Lars redovisning blir det så här: Strax efter fyra 
kommer han hem. Då är den yngste på väg ut för att spela kula och Lisa 
spelar Nintendo. Han pratar en stund med var och en av dem och sätter 
sig sedan med tidningen tills Lisbet kommer från sitt jobb vid halv fem. 
En stund senare joggar han och Lisbet tillsammans 8 km. Det tar 50 
minuter. När de kommer hem vill den äldste sonen ha hjälp med en 
punktering och Lars sätter igång med det tillsammans med pojken. En 
ny slang behövs och Lars tar bilen till cykelaffären. De kommer några 
minuter efter stängning, men går in bakvägen och får vad de behöver. 
Halv sju är cykeln klar, och Lars kan duscha. Klockan sju ska han vara 
på ett föräldramöte i den äldstes klass, och det far han själv på. Kvart i 
nio är han hemma igen och hinner säga godnatt till den yngste innan 
han somnar. Därefter tittar Lars och de båda äldre barnen på TV, och 
lite senare kommer Lisbet också. Lisa lägger sig vid tio, och Lars säger 
godnatt till henne och till den äldste. Sedan fikar han och Lisbet framför 
TVn, innan de går en sen promenad. Lisa har skickat med dem ett brev 
som ska postas. Strax efter elva är de hemma igen och Lars sätter sig 
ner för att fylla i formuläret med dessa uppgifter, innan han går till 
sängs vid halv tolv. 

Vardagslivets pedagogik 

Vad säger då de här vardagsbeskrivningarna om den pedagogiska pro
cessen i familjen? 

Det mest slående är kanske hur parallella, eller individuerade, aktiv
iteterna är för de olika familjemedlemmarna. Om man undantar småbar
nen är det inte särskilt många timmar som varje barn och förälder 
verkligen är tillsammans. I familjen Laurell var mamman tillsammans 
med sina barn 3 timmar den redovisade dagen och pappan 2 timmar och 
10 minuter. I familjen Karlgren blev det 5 timmar och 35 minuter för 
mamman och 7 timmar och 50 minuter för pappan. Av de ijorton för
äldrar som har lämnat tidsjournaler är för övrigt Kennet Karlgren den 
som redovisar mest barntid.181 båda familjerna har familjerna så gott 

18 Den totala tiden som de 14 föräldrar so m lämnat tidsjournaler redovisar som 
samvaro med familjens barn varierar mellan 1 timma och 40 minuter och 7 
timmar och 50 minuter. Båda yttervärd ena är pappors. Omkring 3 timmar är 
vanligast. - Det är rimligt att anta att anteckningarna i journalerna är något miss
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det går ordnat sina arbetstider så att mamman och pappan mer eller 
mindre går i skift med varandra för att maximera hemmatiden och båda 
tar aktiv del av föräldraskapets praktiska uppgifter (även om insatserna 
är olika stora). I båda familjerna är det också tydligt att barnens ålder 
har stor betydelse för hur mycket föräldratid som krävs. Johanna 
Karlgren sköter t.ex. sin uppstigning och frukost själv, trots att pappan 
är hemma, och det gör sannolikt också hennes äldre bror, som överhu
vudtaget inte nämns under morgonen i föräldrarnas journaler. Också i 
familjen Laurell är det den yngstes behov och tider som fordrar störst 
anpassning från resten av familjen, men i mindre grad eftersom han är 
äldre än Karlgrens yngste. 

Den tid de båda 12-åringarna, Johanna respektive Lisa, är till
sammans med någon av föräldrarna enligt dessas journaler framgår av 
tabell 8.1. Lisas tid tillsammans med föräldrarna de här två dagarna är 
kortare och Johannas längre än vad som är vanligt i de tidsjournaler (14 
av) föräldrarna fört.19 Mest tid tillsammans ägnas, enligt dessa, i all
mänhet åt måltider och TV-tittande. TV är den vanligaste rekreations
formen, även om det också förekommer att man t.ex. spelar kort eller 
något annat sällskapsspel. "Servicen" består huvudsakligen av direkta 
tjänster mot barnet som väckning eller skjutsar och i ett par fall av direkt 
omvårdnad p.g.a. skador som måste skötas. "Pratar" innebär telefon
samtal till eller fr ån barnet t.ex. när hon/han kommer från skolan och 
föräldern är på jobbet, men också att man samtalar om något utan att 
samtidigt äta eller titta på TV. Läxhjälp nämns i några av journalerna, 
men det påpekas också i en del att den aktuella dagen var ovanlig därför 
att det inte var några läxor eller att barnet glömt läxboken. Mammorna 
uppger i allmänhet betydligt mera barntid än papporna. Ingen pappa 
lagar mat eller äter tillsammans med 12-13-åringarna utan att mamman 
också är med, men flera av mammorna gör detta utan att pappan är 
med. Det är också mammorna som står för huvuddelen av service, 
"prat" och läxhjälp till 12-13-åringama, medan papporna i vissa fall äg

visande eftersom det är huvuddragen i aktiviteterna som antecknas och själv
klarheter lätt glöms bort. I journalerna från en familj saknas till exempel alla 
måltider utom en frukost. Inte heller nämns annat än i några få fall sådant som (t 
samtal man har i anslutning till att man möts i hallen, i badrummet osv. och 
som antagligen är inte oväsentlig del av mötena och kommunikationen mellan 
föräldrar och barn. 

19 Variationen mellan föräldrarna som lämnat tidsjournal sträcker s ig, när det gä ller 
samvaro med 12-13-åringen, från 30 minuter (en pappa som inte nämnt några 
måltider i sin journal) till 3 timmar och 35 minuter (en deltidsarbetande mamma 
som beskriver en fredag med lugn eftermiddag då m an både äter mellanmål och 
middag tillsammans och sedan tittar på TV). Typvärdet är ungefar 1 timma o ch 30 
minuter. 
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nar sig åt familjens äldre barn. Det som samlar både mamma, pappa och 
barn är framför allt måltider och TV. 

Tabell 8.1. Fördelning av den tid föräldrarna Karlgren resp. Laurell 
uppger att de tillbringat tillsammans med 12-åringen en viss dag. 
Minuter. 

Situation Johanna Karlgren Lisa Laurell 
m. p. m.+p. m. p. m.+p. 

Måltid 40 20 20 -

Förberedelse f. måltid 30 - - -

Service 5 - 10 -

Rekreation - - 120 - 30 
"Pratar" - - 10 30 
Läxor - - 20 -

Summa 75 - 140 60 60 

Tabell 8.1 visar, att för Johanna Karlgren och Lisa Laurell har samva
ron med föräldrarna olika innehåll. Det beror bl.a. på att den äger rum 
olika veckodagar. Fredagen hos Karlgrens präglades av fredagssysslor 
som städning, inga läxor, tid för samvaro runt mat och TV. Månda
garna hos Laurells präglades av den dagens splittrade scheman för fa
miljemedlemmarna, vilket lämnar mindre utrymme för gemensam 
samvaro. Läxhjälpen kräver å andra sidan individuell kontakt. Men de 
båda familjerna lever också olika sorters liv, som varken har med da
garna eller barnens åldrar att göra, utan livsstil. Jämförs de med varann, 
framstår Karlgrens som mera familjecentrerad, Laurells som mera 
individuerad. Detta är en skillnad som flera undersökningar funnit re
laterad till klass: familjecentrering i arbetarklassen och individuering i 
medelklassen.20 Det stämmer också här, men skillnaderna mellan fa
miljerna bör ses tillsammans med likheterna. Båda rymmer både fa
miljecentrering och individuering, även om avvägningen görs olika. 

Vardagslivet hos Karlgrens är organiserat så att familjen tillbringar 
mycket tid tillsammans, men utan några större åthävor eller särskilda 
avsikter med samvaron. Familjemedlemmarna trivs helt enkelt till
sammans: "Det är så naturligt att vi är hemma... jag tycker det är väldigt 
roligt, och man vet att ungarna växer så fort. Dom är ändå borta så 
mycket", säger mamman. Måltiderna har fasta tider och är gemen
samma när det går för arbete och skola. Huvuddelen av fritiden till
bringas tillsammans. "Vi är inga festprissar", säger pappan. De har 
prioriterat att vara tillsammans i familjen och att "ståla upp" på det som 

20 Holter m.fl. 1976; Lassbo, 1990 (FAST-projektet); Brembeck, 1992, Dahlberg 
1994 (BASUN-projektet). 
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barnen har velat delta i.21 På så sätt har de också kontakt med barnens 
kamrater och deras föräldrar och vet var ungarna rör sig. Varken Lena 
eller Kennet är engagerade i särskilt mycket utanför arbetet och famil
jen. Det umgänge de har med släkt och vänner inkluderar hela familjen. 
Johanna tillbringar också mycket tid hemma, även om hon har kamrater 
i närheten och en eller ett par fasta aktiviteter i veckan. 

Laurells vardagsliv har en annan karaktär genom att alla familje
medlemmarna har "egna" intressen i större utsträckning och där det 
finns en tydlig ambivalens (framför allt hos mamman) inför de svår
förenliga önskemålen om både gemenskap och individualitet. "Det får 
ju inte ta all tid i världen", säger hon apropå de i och för sig högt 
skattade fritidsaktiviteterna. "Vi är väldigt måna om att vi kan samlas 
hela familjen och att vi kan sitta och ha det lugnt och skönt - ja, den här 
gemenskapen också." Själv har hon uteslutit vissa intressen för att 
anpassa sig till resten av familjen och sina arbetstider kan hon tack vare 
flextid delvis inrätta efter den yngstes skoltider. Men gemensam middag 
är inte en självklarhet p.g.a. barnens olika träningstider. Lisbet, som 
ofta måste dubbelutnyttja tiden, suckar också över hur mycket tid 
barnens skolgång kräver av föräldrarna. Med tre barn blir det samman
lagt väldigt och oväntat mycket, menar hon. Och det framgår av dagbe
skrivningarna att makarna Laurell också försöker hitta tid att umgås 
med varandra utan barn.22 

Oavsett skillnaderna är det tydligt att i de här familjerna, liksom i 
andra, fylls de stunder man är tillsammans av sådant som blir väsentliga 
delar av fostransprocessen. I samtalen runt matbordet eller TVn 
förmedlas kunskaper, åsikter, värderingar och känslor.23 Föräldrarnas 
handlingar visar på strukturer och mer eller mindre omedvetna mönster, 
som när Lisbet viker tvätten samtidigt som hon tittar på nyheterna och 
umgås med make och barn. Vardagsskildringarna visar också hur 
fostran under tidigare faser i barnets liv avtecknar sig i nuet, som när 
Johanna självständigt ser till att göra sig i ordning och komma iväg till 
skolan eller Lisa tar ansvar för sin lillebror på eftermiddagen. Barnen 
har tillägnat sig både praktiska färdigheter och ett ansvarstagande som 
gör föräldrarnas direkta närvaro onödig i just de här situationerna. Det 

21 Jfr Hermansson, 1988 och Brembeck, 1992. Föräldrainställningen att "finnas till 
hands för barnen" utan att samvaron måste fyllas med bestämda avsikter finner (i 
framför allt i familjer i arbetarklassen. Jfr även Rosengren, 1991. 

22 Jfr Lassbo, 1990; Brembeck; 1992; Jönsson m.fl., 1993. 
23 Några få föräldrar kvalificerar journalernas enkla information om dagsrutinerna 

med uppgifter om vad man talade om, som den mamma som skriver "pratar med 
X om skolan", "går in till Y och hör hur hon har det" i anslutning till att hon 
själv kommer hem från jobbet. Samtalet vid middagsbordet hos henne handlade 
den dagen om skola och utbildning samt bilar och cyklar. "Vi berättar om olika 
tabbar vi gjort p å cykel." 
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gamla talesättet att förä ldrars uppgift är att göra sig själva överflödiga 
verkar alltså fungera som en ledstjärna och att barnen självständigt ska 
klara av en hel del av sina personliga behov eller service är ett uppen
bart mål i fostransprocessen. Med stigande ålder får en del av barnen 
dessutom ansvar för vissa insatser för hushållet som helhet. Om man 
jämför en generation bakåt är det tydligt, att vad man nu uppfattar som 
"normalt" att barnen ska sköta själva betingas av föräldrarnas (framför 
allt mammans) mera begränsade tid för hemarbetet. Barnens lärande 
försiggår, av intervjuerna att döma, genom en blandning av instruktion 
och övervakning från föräldrarnas sida och experiment (trial-and-error) 
från barnens. Proportionerna mellan detta varierar mellan familjerna. 

Att klara sig själv 
I flera familjer börjar föräldrarna sina arbeten innan barnen ska till sko
lan. Flera av 12-13-åringarna måste följaktligen, liksom Johanna Karl
gren, själva se till att de kommer i ordning på morgonen och iväg till 
skolan i tid. För 12-13-åringarna är det inte något större problem. 
Frukosten är sällan någon komplicerad historia: mjölkchoklad på färdigt 
pulver, några smörgåsar, eller kanske nyponsoppa eller filmjölk och 
flingor. Ofta är det inte mer än en halvtimme mellan väckarklockans 
ringning (eller mammas väckning) och träffen med de kamrater man 
slår följe med till skolan. Har man sällskap är tiden till skolvägen 
generöst tilltagen, framför allt av flickorna. Behövs det, kan det hela 
klaras i rasande takt. Mattias, vars föräldrar ska vara på arbetet innan 
han själv vaknar, berättar om ett sådant tillfälle: 

[...] en gång - vi började tio över, och jag vaknade klockan åtta. Då var det bråttom, 
oj oj oj. 
Jaha... ? 
Då var det så här: 'Hej Klabbe' [till hunden], och sen ut i köket - in med mackorna 
[som mamman gjort i ordning innan hon gick] i munnen, mjölk och allting - jag 
spillde massor och torkade upp det - in i badrummet, göra i ordning håret, tog vatten 
och drog igenom så här [demonstrerar], sen kamma sig och borsta tänderna, och sen 
så var det skolan! Då var klockan nio över. Då var jag helt slut! 

Att ställa iordning sin fysiska person till en civiliserad uppenbarelse är 
fullständigt självklart och knappast något som vållar 12-13-åringarna 
problem. Den inlärningen ligger ganska långt tillbaka i tiden och barnen 
behärskar det som krävs. (Man kan lägga märke till att Mattias 
inkluderar "göra i ordning håret" som ett särskilt led i proceduren. 
Ingen flicka nämnde detta.) 

Mellanmålet på eftermiddagen, som har samma individuella karaktär 
som frukosten, ordnas också ofta av 12-13-åringarna själva. Det 
handlar då inte om att laga mat, utan om att ta fram ungefär samma sorts 
mat som vid frukosten ur skåp och kyl och sedan plocka undan efter sig 
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och ställa in disk i diskmaskinen eller i diskhon. Också detta är natur
ligtvis färdigheter som 12-13-åringarna väl behärskar, men något auto
matiserat beteende är det ännu långt ifrån. 

Med varierande framgång tycks många föräldrar försöka hävda att 
barnens förehavanden medan de är ensamma inte ska lämna spår i form 
av merarbete för föräldrarna när de kommer hem. Det kan handla om så 
enkla saker som att ställa in disken efter eftermiddagsmålet i 
diskmaskinen (och då eventuellt först tömma denna på ren disk!) i 
stället för på diskbänken, men det lyckas inte alltid. Mattias påpekar (i 
citatet ovan) att han torkade upp den spillda mjölken, men många för
äldrar klagar över hur hopplöst det är att få barnen att plocka undan och 
städa upp efter sig. Andra accepterar det som ett ofrånkomligt faktum. 
Det kan också vara som i en familj, där mamman arbetar oregelbundet 
och de två hemmaboende barnen ofta lagar och äter middag själva. 
Matlagningen sköter den äldre, som är matlagningskunning genom sin 
yrkesutbildning, medan 12-åringen ska ta hand om disken. Hon tycker 
att det är orättvist eftersom disken är ett både drygare och tråkigare ar
bete än matlagningen och vill ibland slippa. Brodern har emellertid re
dan gjort sin andel och mamman tycker inte att hon ska behöva diska 
när hon inte varit med och ätit. Det blir dock en del bråk omkring den 
principen. 

Barnen förväntas hålla en viss ordning i sina egna rum. För Lisa 
Laurells del betyder det att hon ska plocka undan så att mamman 
kommer åt med dammsugare eller golvmopp. Kläder ska läggas i 
tvättkorgen när de är smutsiga och på sybänken när de är trasiga. Ut
över det rent praktiska motivet för detta har mamman också ett peda
gogiskt: hon vill att barnen ska klara vissa saker självständigt och få en 
smula "känsla för processen" i övrigt. Vanligare är emellertid att de rent 
praktiska skälen överväger - mammorna hinner helt enkelt inte sköta allt 
hemarbetet själva och papporna gör inte så mycket att barnens insatser 
skulle vara överflödiga. Så i allmänhet ska 12-åringarna bädda sängen 
och städa "när det behövs". Att det ofta råder synnerligen delade 
meningar mellan föräldrarna och barnen om när behov föreligger är 
emellertid klart, liksom om hur noga städningen ska utföras. 

Jag ska dammsuga mitt rum en gång i veck an men det blir lite så där... 
Det brukar bli problem med det, har jag lärt mig... Om du inte gör det, vad händer 
di? 
Ingenting! Det får dom inte reda på. 
Det är ditt eget ansvar helt enkelt? 
Ja. Fast dom ställer kanske upp dammsugaren åt mig om dom tycker jag ska 
dammsuga. [...] 
Men ibland blir det ju inte dammsuget och då ställer jag ner den. Och säger att jag 
har dammsugit fast jag inte har gjort det. 
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Den där halvtimmen som barnet eventuellt kan vara beredd att sätta 
av för städning infaller inte alltid när mamma tycker att dammråttorna 
har hopats. En av pojkarna som talar om att föräldrarna tycker att han 
ska städa sitt rum, säger att det gör han väl "lite snabbt" då, men av 
föräldrarna förstår jag både att det inte går alldeles utan vidare och att de 
inte tycker att resultatet blir riktigt tillfredsställande: "Det är gjort på fem 
minuter och sen tycker han det är bra." Några har också ytterligare ett 
utrymme som betraktas som barnens mer än familjens och som 
syskonen förväntas dela på städningen av, ibland med konflikter som 
följd, ibland i samförstånd. 

Till den personliga servicen hör hanteringen av de utrustningar som 
hör till fritidens olika aktiviteter, oftast idrottskläder o.dyl. Föräldrarna 
tycker att barnen själva bör klara detta. De ska alltså kunna packa och 
packa upp, hänga till tork eller lägga i tvätten de kläder osv. som an
vänds, men automatiskt verkar det sällan gå: 

[...] det här med grejer som blir liggande när han plockar ur sin a friidrottskläder på 
morgonen för att han ska ha ryggsäcken att ha skolböckerna i - och så ligger det en 
våt handduk i trappan som a lla passerar förbi hur många gånger som helst utan att ta 
med sig handduken och hänga upp den. Även han. Sånt där kan man bli irriterad på... 

Det går lätt att p locka fram, men det är svårt att plocka undan, kom
menterar en av föräldrarna sin ständiga kamp mot barnens stök och för 
kravet att de själva ska städa sina rum. "Där har vi haft episoder så att 
taket har lyft nästan!" Ett av barnen i den familjen hänger t.ex. aldrig 
upp sin jacka i hallen utan släpper den på golvet. En gång, säger 
mamman, försökte hon använda den som matta och då hängde han upp 
- men det var den gången! Till slut plockar hon själv upp "men det är ju 
fel det med." Hon får trösta sig med att han i alla fall hänger upp den i 
skolan. 

Att hjälpas åt med hushållet 
Det verkar inte vara särskilt vanligt, även om det förekommer, att man 
har några större förväntningar på att 12-13-åringarna ska göra något av 
det arbete som hör till hushållets gemensamma. Men flera av dem som 
har äldre barn talar om att dessa gör vissa uppgifter mera regelbundet -
städar viss del av huset, bakar mat- eller kaffebröd, klipper gräsmattan 
eller dylikt. I ett par familjer ingår också 12-13-åringen i dessa arbets
lag. Några av mammorna berättar också om hur framför allt deras äldre 
döttrar kan städa eller diska för att underlätta för mamman när de ser att 
hon är trött, och ett par matlagningskunniga äldre söner gläder sina 
mammor med att baka eller laga god mat. Enklare matlagning kan en hel 
del av 12-13-åringarna göra om det krävs - "allt som är lätt klarar jag", 
förkunnade en av flickorna - men det ingår inte så ofta i hushålls
rutinerna. De maträtter barnen lagat på lektionerna i hemkunskap i 
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skolan blir dock ibland också lagade därhemma, ibland som läxa, 
ibland som uppvisning. Johanna Karlgren och hennes äldre bror gör 
gärna viss kökstjänst, men det är frivilligt och på eget initiativ. Har de 
bakat eller lagat mat fordras dock att de ska lämna köket i någorlunda 
god ordning efteråt. Det finns inga krav på att de ska baka, men tar de 
itu med det därför att de tycker det är roligt anser Lena att det inte ska 
innebära en massa besvär för någon annan. 

I några familjer har man till och från prövat (som regel tämligen 
kortvarigt) schemalagda pass för matlagning eller disk för både barn 
och vuxna. Mattias berättar om ett sådant försök: 

Har du någon sådan här uppgift, att du ska hjälpa till med någonting härhemma? 
Ja, vi hade ju det förut, men sen började ju innefotbollen igen. 
Jaha? 
Då var det att jag skulle diska varenda onsdag, men jag gjorde det en eller två gånger. 
Var det fotboll just på onsdagar? 
Ja. Jag gjorde det en gång, och sen har jag gjort det en gång innan också. 

Barnens "egna" aktiviteter har oftast, som den här pojken visar, högre 
prioritet än de vardagliga rutinsysslorna i hemmet. I ett par familjer 
försökte man emellertid upprätthålla en arbetsdelning med större ansvar 
för barnen. I familjen Laurell hade man just infört en ordning där bar
nen i princip skulle ta hand matlagningen en bestämd veckodag var. "Vi 
kommer att få äta pannkakor varje fredag när [lillebror] ska göra mat, 
för han älskar pannkakor. Det kommer att bli pannkakor och plättar och 
tjockpannkakor", förutspådde Lisa, som själv lagat morotsmos med 
bacon den enda gång det dittills varit hennes tur. Schemat, förklarade 
mamman, hade lagts med hänsyn till barnens många fasta aktiviteter. 
Med denna hänsyn tagen skulle det hållas. Barnen hade anammat 
programmet med viss tvekan. De tyckte att det inkräktade på deras tid. 
Detta menade emellertid Lisbet var riktigt - det kunde ju vara så att hon 
också hellre skulle se ett TV-program än laga mat, "men jag vill att d e 
ska se att allt m an vill göra, eller allt nöje, får inte gå före utan ibland 
måste man avstå från vissa saker." Själv gjorde hon inte mer hemma än 
bäddade sin säng (tills hennes mor började förvärvsarbeta när hon själv 
var i 16-årsåldern) och hon har tänkt på att hon kräver "lite mer" av sina 
egna. Men hon menar också att hon ger dem friare händer och låter dem 
experimentera mera: 

Det var så, att man fick inte hålla på att gegga i köket och jag vet inte om det var en 
kostnadssak eller... Jag låter d em hålla på och experimentera lite också, dom får 
misslyckas med en sockerkaka. Nästa gång går det bra. Så dom får friare hän der, och 
på samma gång lär dom sig kanske förhoppningsvis mera också. Sen vet jag inte, 
men kanske är det för att man förvärvsarbetar som man blir lite mera tolerant. Att 
man tycker att dom får hålla på. 
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I hälften av familjerna fanns det husdjur och att hjälpa till med 
skötseln av dem hörde till 12-13-åringarnas bestämda arbets- och 
ansvarsområden.24 Mattias t.ex. skulle gå hem direkt efter skolan för att 
rasta hunden en stund innan han kunde göra något annat. Ingen annan 
var hemma då, så detta var nödvändigt. Barnen var ibland de som mest 
önskat sig husdjuren och att de skulle delta i eller själva sköta 
omvårdnaden ingick ofta i kontraktet. Det är bäst, säger en flicka 
apropå sin kanin, att se till att den sköts om utan att det behöver bli tjat 
om det. "Annars får jag väl inte behålla den, så det är säkrast för mig att 
göra det. Jag vill inte att Hoppe ska råka illa ut." 

Några av barnen tog då och då hand om sina småsyskon. Hos Lau-
rells ville 8-åringen inte längre ha skolbarnsomsorg och man löste det 
genom att Lisa och han tillsammans skulle klara glappet på eftermidda
gen mellan att s kolan slutade och mamman hann hem. Månadspengen 
höjdes som en ersättning för det ökade ansvaret. Oftast var insatserna 
som barnvakt mer punktvisa och betingade av att föräldrarna skulle fara 
och handla eller var bortbjudna en kväll. Ett par av flickorna ingick i det 
vardagliga familjelivet hos släktingar på så sätt att de ganska ofta pas
sade småbarnen där. De beskrev detta som ett omtyckt men förhållan
devis strängt arbete. 

Genusskillnader 
Är det då någon skillnad på vad flickor och pojkar gör eller förväntas ta 
hand om av personlig service eller hushåll? Ja, även om föräldrarna 
tycker att både pojkar och flickor ska lära sig elementa i detta, framträ
der det att flickor förväntas göra något mer hemma än söner.25 Ibland är 
kraven formellt lika, men då kan pojken vara flera år äldre än flickan, 
vilket betyder att man väntar sig detsamma av en säg 12-13-årig flicka 
som av en 17-18-årig pojke. Det kan också vara så att flickorna är 
känsligare för de krav som finns, och smidigare anpassar sig till dem. 

Familjen Björk illustrerar detta mycket tydligt. Mamman fordrar 
t.ex. att barnen ska bädda sina sängar själva, men i praktiken gäller kra
vet enbart den 12-åriga dottern. Sonen, som är 19 år, vägrar helt enkelt: 

24 Några familjer som hade haft djur tidigare hade fått göra sig av med dem p.g.a. 
allergi hos något av barnen och i ett par familjer hade man dem enbart utomhus. 

25 Detta är emellertid en något vansklig slutsats, inte enbart därför att materialet är 
förhållandevis litet, utan också därför att flera av familjerna har barn av enbart det 
ena könet. Skulle man konstanthålla ålder, vilket vore önskvärt, skulle det bli ett 
mycket litet material kvar. - Den riksstatistik som finns redovisar att andelen barn 
i åldern 7-15 år som hjälper till med hushållsarbetet minst tre timmar per vecka är 
18 procent, och att det är flickor mer än pojkar (23 resp. 14 procent), äldre mer än 
yngre samt barn i arbetar- m er än i tjänstemannafamiljer som hjälper till i den 
utsträckningen. Andelen har m inskat sett över en tioårsperiod. SCB 1993b, s. 
133-134. 
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Nej, han bäddar inte och då blir det... då går jag in och bäddar, fö r att jag vill ju att 
det skall vara bäddat, va. D et kan hon vara lite arg på. Mm... 
Har det varit så hela tiden? 
Ja. Ja det har faktiskt varit så. 
Hur kommer det sig att du låter honom slippa men inte henne? 
Ja, det har jag funderat på ett par gånger. Det är väl det att jag sagt åt h onom många 
gånger att 'du måste lära dig att bädda sängen', men då får jag till svar att 'nej, så 
länge jag bor hemma får du bädda sängen åt mig. Sen när jag flyttar, då...' Men då 
brukar jag säga till: 'Du måste ju lära dig. Du måste ju...' - Han tycker att jag skall 
bädda 

Mamman försöker här hävda två principer: att man ska ha en viss ord
ning omkring sig och att man måste lära sig så att säga i förväg. Man 
måste alltså lära sig bädda sängen26 hemma för att klara av att göra det 
när man väl fått eget hushåll. Sonen tycks i huvudsak acceptera ord
ningsprincipen, men exemplet sängbäddning visar att han också hävdar 
två andra principer: att man inte behöver lära sig sådant som sängbädd
ning "i förväg" och att det är kvinnogöra att bädda sängar. Finns en 
kvinna till hands är det hennes sak att bädda. 

Mamman anser inte att detta är rätt, men trots allt naturligt. Så var det 
också i hennes föräldrahem där bröderna inte, såvitt hon kan minnas, 
gjorde något av inomhusarbetet i hushållet, medan flickorna fick hjälpa 
till med förekommande sysslor.27 12-åringen reagerar mera - hon tycker 
det är orättvist att hon ska behöva göra något som brodern slipper. Men 
någon rättviseprincip på det planet hävdar inte mamman. Tvärtom ac
cepterar hon genusordningen, även om hon tycker att "det är ju helt fel 
egentligen, alltså, det är ju det." Men att flickan måste lära sig är själv
klart, tycker hon, eftersom hon ska ha ansvar för ett hushåll så små
ningom. 

Av vad 12-åringen berättar om morgonrutinerna framgår att brodern 
också där får - fordrar - mer service än hon själv. Hon vaknar själv av 
väckarklocka och stiger sedan upp och gör sig i ordning, men han har 
svårt att komma ur sängen i tid för sitt jobb klockan 7. Ibland måste 
mamman vara uppe även om hon skulle ha "sovmorgon" och se till att 
han kommer iväg. Det är också hon som gör i ordning hans matsäck. 

Hon brukar göra iordning hans matsäck innan han åker s å han har den klar. För han 
brukar vara så sen så han bara går in på toa och sen hämtar väskan och åker. 

26 Och detta i sin tur betyder sa nnolikt att man inte bara lär sig hur sängkläderna 
ordnas på ett ändamålsenligt och prydligt sätt, utan också att man nöter in 
färdigheten till automatik och till ett behov av att ha just denna prydliga ordning 
omkring sig. 

27 Pojkarna gjorde utomhusarbete, dvs. sådant som inte förekommer i stadshushåll 
som familjen Björks. 
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De här bägge syskonen lär sig helt olika saker hemma hos mamman om 
personlig service och det är sannolikt att flickan, när hon blir lika 
gammal som pojken är nu, därmed kommer att ha lärt sig mer om 
hushållsarbete. Det hon hittills lärt sig av detta hemma hos mamman 
inskränker sig än så länge mest till att hålla ordning i sitt rum, bädda 
sängen och sköta sina smådjur. "Hålla ordning" är också det hon själv 
svarar när jag frågar vad hon själv tycker hon lär sig hemma. Men 
samtidigt lär sig både hon och brodern sig något bestämt om bestäm
manderätt och över- resp. underordning. 

Att kunna uppföra sig och passa tider 
En väsentlig del i fostran är att påföra barnet normer och värderingar 
och få det att inrätta sig efter vissa regler. En mängd regler finns natur
ligtvis, som framgått, inbakade i vardagslivets rutiner och familjelivets 
koder och uppfattas sällan som just bestämda regler av de inblandade. 
Det gäller en hel del av de regler som konstitueras i varje familj för att 
vardagslivet ska förflyta relativt konfliktfritt och som "bara blir". "Man 
inrättar ju si tt liv efter varann, det är väl inget man tänker på direkt", 
som Kennet Karlgren uttrycker det. En annan av de intervjuade föräld
rarna illustrerar detta väl, när han talar om att fostran blir svårare i en 
styvfamilj, där man inte känner varann från grunden och inte har 
utvecklat vanor och regler ihop. Han tycker inte att det är svårt att veta 
vad som är rätt och rimligt i förhållande till de egna barnen, men 
däremot till s tyvbarnen. Lite längtansfullt jämför han med en bekant 
familj där allt är så självklart, säger han, att ingen behöver höja rösten 
ens. I hans nya familjekonstellation blir fostran ofta mycket synlig (och 
hörbar!), eftersom regelsystemen från de båda ursprungliga familjerna 
emellanåt kolliderar och måste justeras samman och föräldraauktoriteten 
inte är lika självklar.28 Också för barnen kan, som ett av barnen i en av 
styvfamiljerna visar, styvföräldrars hävdande av "självklara" regler 
framstå som närmast enfaldigt, eftersom det visar en brist på förståelse 
för att regler är kontextuella, inte absoluta. Detta h ar ju barnet genom 
sin belägenhet mycket väl förstått och fått anpassa sig till. 

Uppförande och manér, som har just denna relativa karaktär och 
naturligtvis framför allt lärs genom modellinlärning, tränas i allmänhet 
mer eller mindre i förbifarten: 

Jag tycker inte vi har haft någon drillning direkt, däremot att man sitter ordentligt 
vid matbordet och sånt där... att man säger åt dom, det gör både [maken] och jag. 
Man säger åt dom 'Sitt ordentligt nu!' eller 'Nu sitter du kvar tills alla har ätit 

28 Det han säger påminner om det Lasch ser som familjens oersättliga pedagogiska 
betydelse; föräldraauktoriteten som, genom att barnen är känslomässigt bundna 
till den, är unik och som barnen måste brottas me d för att utvecklas rätt. Lasch, 
1983, s. 143. 
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färdigt.' Men jag kan inte tycka att jag har upplevt det som att man skulle ha gått in 
för att uppfostra dem på det sättet... utan att det kommit mer av sig självt. [...] Sen 
ibland tycker man ju att dom är förskräckligt ouppfostrade, men sen när man hör att 
när dom är borta så är dom så otroligt väluppfostrade, så ser man ju att d om kan ju 
det där iallafall! 

De flesta som talar om seder i den här meningen menar att de bara 
fordrar att barnen ska behärska det som hör till och är naturligt i vanligt 
umgänge: "Inte så att man tycker att han ska lära sig någon speciell... 
att han måste platsa i några sammanhang... men ett hyfsat uppträdande 
- att han klarar det. Hur man gör. Så gör man. Så gör man inte. [...] Ja, 
det där som ju på ett sätt är självklart. Man vet inte riktigt varför, men 
det är så." Vad detta hyfsade uppförande verkligen innebär skiftar för
stås i verkligheten mellan familjerna.29 En pappa berättar om hur han 
och hustrun en gång agerat kypare på en fest för 12-åringen och hans 
kamrater. Det var ovanligt men roligt, säger han, och aktualiserade en 
hel del etikettsregler.30 

Föräldrarna menar att de förmedlar sina värderingar genom bl.a. ge
nom samtalen med barnen - t.ex. som när en flicka kommer hem och 
förargar sig över något gäng pojkar från invandrargrupperna i Katrine
holm. För mamman är tolerans och respekt ett viktigt mål för hennes 
fostran, men om hon lyckas eller ej vet hon knappast: 

Jag kan bli väldigt arg på [16-åringen] när hon säger 'Dom där killarna, d om står där 
och larvar sig - jag tycker inte om dom!1 - Men då säger jag, att dom vill gärna 
komma i kontakt och prata med svenska tjejer. Det tycker jag är v iktigt att markera. 
'Jag tycker du ska vara vänlig mot dom i alla fall.' Man ska inte nedvärdera dom. 

Ska hon få barnen att visa respekt för människor som verkar an
norlunda måste hon förstås själv visa respekt för barnen, även när de 
hävdar åsikter som hon inte gillar. Alltså blir diskussionerna - med 
argumentation - viktiga och det måste finnas utrymme för dem i 
familjelivet. Att finnas hemma och se till att det finns tid för prat runt 
köksbordet när barnen är uppfyllda av en viss händelse är ett sätt, men 
beroende av både arbetstider och egna fritidsintressen. 

Det som hade med tidsdisciplinering att göra framstod emellertid 
som mycket tydligt både som regelverk och som övertänkt pedagogisk 
process på så sätt att man följde upp reglerna med övervakning och 

29 Jfr El ias 1939/1989. Hans tes är att seder utvecklas i socialt ledande sk ikt och 
långsamt sprids till dem som aspirerar på tillträde til l dessa. Uppförandereglerna 
fungerar med andra ord både för att markera klasskillnader och för att övervinna 
dem. 

30 Det motiverade också på ett bra sätt att föräldrarna var med om kalaset, vilket inte 
var oviktigt i sammanhanget. De här föräldrarna tyckte inte att barn i 12-årsåldern 
ska lämnas ensamma med ansvaret för en fest. 
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sanktioner. Andra tydliga regler fanns i vissa familjer angående vilka 
filmer eller TV-program barnen fick se. I realiteten var dock för
äldrarnas möjligheter att bestämma över vad barnen skulle se och inte se 
starkt kringskurna, eftersom föräldrarna ofta inte hade varken tids- eller 
lokalmässiga förutsättningar för kontroll. Barnens fritidsengagemang 
föranledde dessutom en del regler, som att något man börjat på frivilligt 
skulle fullföljas åtminstone den terminen eller att musikinstrumentet 
som införskaffats verkligen skulle utnyttjas för övning.31 Men det 
tydligaste regelverket finns alltså omkring tid. 

Att tiden blir ett väsentligt innehåll i fostran följer en logik som är 
ganska självklar genom de strukturer som vardagslivet följer och som 
ligger både utanför och inom familjen. Tidsdisciplineringen betonas 
också starkt genom att tidspassningen ofta verkligen möts av sanktioner 
både hemma och i skolan. Kommer man för sent till skolan får man 
tillsägelser, säger de flesta av barnen, och en del talar också om "över
sittning" eller kvarsittning.32 

Föräldrarna är i allmänhet noga med att barnen ska passa tiden, även 
om det finns en viss töjmån. Barnen räknar ofta med att det finns en 
marginal på någon kvart eller kanske mer, innan man riskerar det skäll, 
som är den vanliga sanktionen. Hemma betyder tidspassningen emel
lertid långt ifrån bara ordning och reda i vardagslivet. Den be tyder inte 
minst trygghet och kontroll och det är detta som framför allt verkar vara 
det som legitimerar regeln, för både föräldrar och barn.33 

[...] tider håller vi ordning på. Det håller vi ordentligt på, att den tid vi har sag t, då 
ska han vara hemma. Och han har en tid när han ska vara hemma, alltid. På kvällen. 
Vilken tid är det? 
Eh - normalt så brukar han få vara till klockan nio om han är hos [en grannpojke]. 
Och är han någon annanstans, det beror lite på var han är, så är det halv nio. Aldrig 
längre. 
Jaha - ni bes tämmer beroende på... 
Ja, lite grann var han är. För ska han igenom stan eller åka en längre sträcka då får 
han vara hemma tidigare då. Vi vill inte ha honom på stan på kvällen. Och är han på 
disco eller nåt sånt, då hämtar vi honom. För vi vill inte heller att han ska ta sig 
hem själv. 

31 Jfr kapitel 7 om fritid. 
32 I någon klass måste man skriftligt hålla reda på minuterna man uteblir på 

morgonen och ta igen veckans förlorade tid någon bestämd eftermiddag, ungefär 
som arbetstagare kan göra med sin flextid. Men det är svårt att se att den tiden 
barnet sitter kvar har ett pedagogiskt värde utö ver det disciplinerande, såvida inte 
läraren verkligen anstränger sig för det. 

33 Jfr Foucault, 1987 och Florin & Johansson, 1993, s. 22-32 om hur disciplinering 
genom kontroll av både tid och rum etableras inom fängelse väsendet resp. 
skolan. 
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Den här mamman litar inte alldeles på att sonen alltid är i gott säll
skap, men det kan hon inte riktigt göra något åt. Föräldrarna kan inte 
styra över barnens umgänge annat än indirekt, men det går an att styra 
över barnet genom kontroll av tiden. Liksom många föräldrar i urvalet 
är den här mamman mycket bestämd på att hemkomsttiderna ska hållas. 
Hon differentierar också beroende på var någonstans pojken är, vilket 
markerar det indirekta i styrningen och kontrollen. Men hur väl lyckas 
mamman? Pojken visar en annan bild: 

Brukar ni komma överens om vilken tid du ska vara hemma eller? 
Dom brukar säga en tid som dom tycker. 
Jaha - och vad tycker du då? 
Jag tycker att det är för tidigt. 
Jaha. Men om du då... Om du inte kommer hem den tiden vad händer då då? 
Jaa... För det mesta brukar dom inte bry sig. Det beror på hur mycket jag kommer 
för sent. 
Men när du kommer för sent, är det för att du är ute för länge då eller stannar du kvar 
hemma hos någon annan eller hu... 
Nu brukar jag ju vara hos nån annan. Nu är man ju inte ute. [Det var vinter.] 
Men brukar du ringa då och säga att jag blir lite senare eller? 
Näe. Jag brukar ringa och fråga en senare tid. Eller också - ja, ibland har ma n glömt 
bort att man ska hem. 
Det beror på vad man håller på medförstås? 
Ibland orkar jag inte stiga upp och ringa. 
Blir dom oroliga när du inte kommer när dom har sagt? 
Näe, det tror jag inte. 
Brukar dom veta var du är någonstans? 
Dom brukar väl gissa. 

I en annan familj har mamman varit mera drastisk, när hon har tyckt att 
det har behövts. Har något av barnen inte kommit hem från en viss 
begivenhet den tid som var överenskommen har hon farit och hämtat, 
även om det varit "pinsamt många gånger för både dom och mig". 
Efterhand har barnen emellertid lärt s ig både att passa tiden och att det 
är omsorg om dem som dikterar hämtningarna. (Att en kamrat till ett av 
barnen lämnades helt utan tillsyn efter en kris i den familjen och 
verkligen råkade illa ut, gjorde hennes egen pedagogik bättre förstådd 
och uppskattad, säger mamman.) Annars är det få föräldrar som verkar 
vara så konsekvensinriktade som hon. Normalt är det skäll och/eller 
förebråelser som vanligen följer på sen ankomst. Någon förälder talar 
också om att de någon sällsynt gång bestraffat mera allvarliga brott mot 
hemkomsttiden med utegångsförbud under en tid. Missbrukar barnet 
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föräldrarnas förtroende och sin rörelsefrihet kan den inskränkas för en 
tid.34 

Oftast verkar barnen helt införstådda med att tidspassningen är viktig 
just som trygghet. En av flickorna återger en historia om en flicka som 
blev mördad i grannskapet på hemväg från gymnastiken en mörk kväll. 
För henne är det inte svårt att förstå att man inte kan vara ute hur som 
helst. Det barnen i urvalet verkligen är ute sent på är de diskotek de 
själva - eller skolkamrater - ordnar i skolorna. Då är sluttid utsatt. En 
hel del föräldrar hämtar eller möter barnen på hemvägen, medan andra 
förlitar sig på kollektivets skydd. Barnen från grannskapet har ofta säll
skap hem. Alla föräldrarna som har talat om barnens discon säger att de 
håller reda på att barnen verkligen kommer i den tid (eller ungefär) som 
är sagt. Också äldre barns hemkomst kontrolleras mer eller mindre 
diskret - en del tonåringar är tillsagda att komma in och om nödvändigt 
faktiskt väcka mamman för att tala om att nu är jag hemma. Någon 
mamma ställer väckarklocka för att vakna och se efter att alla är hemma, 
andra litar på att de märker när barnen kommer. Föräldrarnas upp
fattning är att barnen, eller ungdomarna, mestadels förstår och accep
terar kontrollen, men visst finns det exempel på de som blir arga också. 

Trygghetsfunktionen i tidspassningen understryks av att det faktiskt 
inte tycks vara så viktigt att barnen verkligen kommer på den tid som är 
bestämd, under två förutsättningar. Den ena är att avvikelsen inte är så 
stor. Tiden är ju i allmänhet bestämd efter någon praktisk och rimlig 
princip, t.ex. att man måste komma i säng någon viss tid för att orka 
stiga upp i tid för skolan. Den andra, som framhävs mera i intervjuerna, 
är att barnet ringer hem och talar om att det kommer senare. Man ska 
kanske säga att barnet formellt ber om lov att få stanna längre, men i 
praktiken tycks det oftast vara fråga om att meddela senare ankomst. 
"Videofilmen tar en kvart till - får jag stanna till dess?" Få föräldrar kan 
tänkas neka - huvudsaken är ju att de vet att inget hänt ungen och att de 
vet att barnet förstått betydelsen av kontroll p.g.a. omtanke. Tiden blir 
därmed också ett objekt för att träna förhandlingsteknik: 

Hur länge får du vara ute? 
Det beror på lite... Jag brukar väl få vara ute till tio ungefär, och sen... ja, halv tio, 
kanske. 
Ja... ? 
Nio, kanske... 
Det är lite olika beroende på vad du gör? 
Ja, och sen på lov, sommarlov och sådant, så kanske jag kan få vara ute lite längre, 
till elva och så... 
Ja, då är det ljust... 

34 Detta visar hur osynlig pedagogik ersätts med synlig, när den osynliga inte visar 
sig vara tillräcklig. Bernstein, 1990, s. 83-84. 
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... då är det ljust, så då kan man vara ute. [...] 
Ja... men det får du förhandla med föräldrarna om då, vilken tid? 
Mm. 
Brukar dom eller du vinna? 
Det är väl o lika. Det beror på... Om det är sent... Jag brukar kanske vinna, om det är 
ganska tidigt - om det är kvart över nio och jag stannar till halv, då kanske dom går 
med på det... Men om det är tio och jag vill stanna t ill kvart över, då kanske dom 
säger ifrån. Då hör man kanske att dom inte går att övertala. 

Det finns regler, men de är tilltagna med töjmån och barnen har i all
mänhet en ganska god förhandlingsposition. Dahlberg har beskrivit 
nutida fostran som en "sofistikerad förhandlingsprocess" också när det 
gäller småbarn35 och i mitt material är det uppenbart att barnen har 
ganska mycket att säga till om i sådant som rör dem själva. Föräldern 
som benhårt håller på en regel för principens skull tycks ha blivit ytter
ligt sällsynt. 

Uppfattningar om vardagsrutiner och fostran 
Hur tänkte då föräldrarna om familjelivets och de triviala vardags
bestyrens pedagogik? Ja, som jag har påpekat tidigare, så är mycket av 
det föräldrarna förmedlar till barnen oreflekterat och helt enkelt en del 
av deras habitus. Men av det innehåll i fostransprocessen som man 
mera medvetet reflekterade över, menade i allmänhet föräldrarna att det 
var just deras uppgift att se till att barnen förvärvade det kunnande som 
hör till det praktiska, vardagliga livet. Det ingick så att säga i arbets
delningen mellan hem, skola och andra fostrande institutioner att detta 
föll på familjen. Mammorna såg sålunda ofta som sin uppgift att se till 
att barnen fick åtminstone rudimentära insikter i hushållskunnande, 
även om somliga också nämnde att något av detta lärde de sig även 
genom skolans undervisning i hemkunskap.36 Ekonomisk fostran 
måste föräldrarna ta på sitt ansvar, ansåg en del, som menade att skolan 
gör det inte alls. (Vilket kan ses som ett exempel på att föräldrarna 
snarast tycker att de måste komplettera skolan, som inte ger en 
tillräckligt verklighetsförankrad eller praktiskt nyttig kunskap.) Några 
föräldrar förde också fram något speciellt som de själva ville eller tyckte 
att de borde lära barnen: laga en punktering, köra bil, ta vara på svamp 

35 Dahlberg, 1992, s. 133-134; 1994. 
36 Men man kan se att skolan däremot inte tar f ör givet att man lär sig detta i 

hemmet genom den sedan länge etablerade undervisningen i hemkun
skap/" skolkök". Jfr Johansson, 1987. Det fanns också ett nyinrättat till val bland 
de praktiska ämnena på högstadiet som barnen benämnde "klara dig själv i 
hemmet" eller liknande. - Bildt-regeringen aktualiserade f.ö. frågan om det 
verkligen var skolans uppgift att undervisa i ämnen som barnkunskap, 
hemkunskap och slöjd. Direktiven till läroplanskommittén; SOU 1992:94. 
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och bär och liknande. Den fördelning mellan vad mammor och pappor 
nämnde som sin respektive uppgift i "hemkunskap" följer ett tradi
tionellt genusmönster. Mammorna talade framför allt om matlagning, 
tvätt och städning, pappor (i förekommande fall) oftare om cykel
reparationer, motorer och snickeri. Medelklassföräldrarna talade oftare 
än arbetarklassföräldrarna om pedagogiska motiv för det ena eller 
andra, men i praxis framträder inga tydliga klasskillnader i 
förväntningar eller krav på vad barnen skulle Idara av personlig service 
eller annat i hushållet.37 

Även om det alltså råder en viss samstämmighet bland urvalets för
äldrar om att vardags livet (och kanske framför allt vad som i stort sett 
kan sammanfattas som "hushållsarbetet") bör ingå i fostransprocessen 
både som innehåll och mål, så kan ändå ett par olika idéer urskiljas. 

Den ena idén - som är ganska vanlig - är att barnen bör lära sig så
dant som de efterhand måste kunna för att själva kunna ansvara för sitt 
dagliga liv på en rimlig nivå. Här finns alltså den välkända tanken om 
investering: barndomen ska utnyttjas för att lära kunskaper och färdig
heter som behövs senare i livet. Den här inställningen förenas oftast 
med att föräldern anser att hon måste se till att processen kommer igång 
genom att själv satsa motivering, instruktion och uppföljning. Några av 
föräldrarna har verkligen gjort just detta, men med varierande resultat. 
En mamma, vars barn nu bidrar väsentligt i hushållsarbetet, lät barnen 
städa, tvätta och stryka på lek när de var små, men det var riktiga 
örngott de strök och riktig städning de utförde. Mamman markerade det 
genom att inte göra om det barnen gjort, även om sängarna blev knöliga 
när de bäddade och det blev smutsränder här och var när de städade. En 
annan mamma förvånar sig nu över med vilket tålamod hon lät barnen 
vara med i hushållsarbetet, trots att allt tog mycket längre tid på det 
sättet. Men inte tycker hon att hon har belönats genom att de gör något 
nu, när deras insatser verkligen skulle kunna vara till nytta: "Ö ver sju
åtta-årsåldern är det lite omöjligt. Helst vill dom faktiskt inte göra något 
aUs." 

Vanligare än att försöka utnyttja småbarnsåren pedagogiskt i det här 
avseendet verkar vara att man har en pragmatisk inställning och tänker 
på att vardagslivet ska flyta mer än på framtida kompetens. Den pe da
gogiska idén är då att tids nog lär man sig det man måste, och hushålls
sysslor är inget man måste träna "i förväg". Samtidigt ställer denna här-
och-nu-princip en del av barnen inför krav på ganska omfattande insat
ser och förmåga att självständigt klara både det ena och andra om och 

37 Björnberg & Bäck-Wiklund fann små skillnader; dels att barn i företagarfamiljer 
gjorde mest hemma och barn i arbetarfamiljer minst, dels att barn hjälper till mera 
hemma i familjer där makarna delar arbetet förhållandevis jämnt. "I jämlika 
familjer överför föräldrarna en syn på hemarbetet som något som är allas ansvar 
och som kräver allas delaktighet." 1990, s. 86-87. 
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när den kombineras med att föräldrarna har ett ganska omfattande för
värvsarbete. I föräldrarnas frånvaro måste barnen kunna sköta sig 
själva och förvärvsarbetet gör också att föräldrarna ofta inte hinner med 
allt hushållsarbete på egen hand. 

Ålder uppfattade de flesta som en självklar strukturerande princip för 
vad barnen både kunde förväntas lära sig och själva ta ansvar för. Få 
föräldrar menade däremot att de medvetet gjorde någon skillnad i fråga 
om hushållsarbete beroende på barnens kön. Mitt intryck är emellertid 
att kön och ålder blandades ihop, liksom kön och "personlighet". Det är 
naturligtvis inte lätt för den enskilda föräldern att skilja ut vad som 
beror på vad. Varje förälder har ju en högst begränsad erfarenhet av 
olika barn, och ideologin föreskriver lika behandling. Men det var inte 
ovanligt att man hade samma fordringar på insatserna från t.ex. en 12-
åriga dotter som en 17-årig son. En mamma med tre barn (son, dotter, 
son) anser t.ex. att hon huvudsakligen följer en personlighetsprincip 
med sina barn, trots att hon samtidigt säger att hon väntat sig att flickan 
skulle klara samma saker som den tre år äldre pojken. Med en hel del 
har det nog, förmodar hon, blivit så att dottern fått börja samtidigt som 
den äldre brodern, helt enkelt därför att han skulle komma igång. Den 
yngste pojken ställs inte inför samma krav alls. Det beror på att de är 
olika i sättet, hävdar hon, och även om hon försöker behandla dem lika 
så är det svårt. Men när det gäller att bädda sängen har hon bestämt 
"från första klass". I det fallet gäller alltså en åldersprincip. 

Oavsett föräldrarnas ambitioner är det också tydligt att det allmänna 
och traditionella genusmönstret har en fast förankring bland barnen och 
ungdomarna, även i de fall det både ideologiskt och praktiskt har 
ifrågasatts av föräldrarna. I en av familjerna där föräldrarna delar 
någorlunda jämt på en hel del av sysslorna, tycker pappan att deras 
goda exempel haft dålig effekt. Ställd inför kravet att då och då städa 
sitt rum kan den 17-årige sonen mycket väl "ringa till en tjej och be att 
hon kommer och hjälper honom. Om han löser det på det sättet så... 
jaa. [...] Men det har han i alla fall inte fått härifrån, för vi har då 
försökt att dela så mycket som möjligt!" 

Ja - vad gör man? Kan man mer än föregå med gott exempel? För
bjuda sonen att samarbeta med en kamrat om städning kan man väl 
knappast, även om det råkar vara en kvinnlig kamrat? En annan förälder 
med söner som hon inte tycker att hon lyckats lära vad hon anser att de 
borde kunna, säger att hon hoppas att de kommer att bo ensamma ett 
tag innan de flyttar ihop med någon flicka, så att de verkligen lär sig. 

De kan ju sköta en dammsugare, det kan de. Och tvättmaskinen, den - det är väl med 
[15-åringen] jag pratar lite grann om den, inte [12-åringen], Och [15-åringen] kan 
stryka ett par plagg själv, om jag låter bli att göra det och säger 'Jag har i nte hunnit, 
men annars, om du inte stryker det själv, får du ta något annat.' Och då kan han göra 
det. Det är klart att det är bra, sär skilt om de skulle flytta ihop med en tjej direkt, 
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vilket jag ju hoppas att de inte gör. Men annars måste de ju lära sig själva, 
egentligen. [...] Även om man inte direkt har lärt upp dem så där strålande. M en det 
beror ju på omständigheterna, om de har n ågon tjej som tar vid , för det är j u lätt 
hänt. 

Är det bara faktiska behov som kan tvinga fram vissa kunskaper eller 
förmågor? Det den här mamman säger är att det verkligen är frånvaro 
som är pedagogiskt verksamt - här frånvaro av en kvinna som både kan 
och kan förmås att till exempel stryka skjortor.38 På samma sätt reso
nerade sonen i familjen Björk när han tyckte att mamman skulle bädda 
hans säng - tids nog blev det väl hans sak att göra det om han skulle 
komma att bo ensam.39 

För barnen verkar i allmänhet ändå principen att de ska hålla reda på 
och klara av att sköta en hel del av det som har med dem själva att göra 
ganska självklar, även om de praktiska konsekvenserna inte är det. Men 
det är också en fråga om normer och bestämmanderätt. Om man själv 
ska ha ansvar för städningen av det egna rummet, vad har då mamma -
eller pappa - med ordningen där att göra? Följer inte vissa rättigheter 
med ansvaret? Den 12-åring, vars mamma inte ville diska efter barnen 
när hon inte varit med och ätit, tycker absolut inte att mamman har att 
göra med hurdan ordning - eller oordning - hon håller i sitt rum. 
Mamman hävdar dock att " så länge du bor hemma bestämmer jag." I 
kraven på ordning kolliderar föräldrarnas auktoritet men barnets indivi
dualitet men också integritet. En pappa, som passat på att städa i sin 
tonårings rum medan pojken var borta, närmast ursäktar sig för in
trånget, men: "Jag tror, att innerst inne är han nog ganska tacksam att 
jag går in och gör det. " 

Samvaro, gemenskap och relationer mellan föräldrar och 
barn 

Gemenskap och trygghet 
Praktisk vardagskunskap i all ära, men ett annat innehåll som föräld
rarna såg som mer väsentligt i deras fostran var trygghet. På samma sätt 
som man i den freudianska psykologin har menat att förälderns uppgift 
är att få barnet att intemalisera normer till ett överjag, talar föräldrarna i 

38 Det verkar som om eget boende före sammanflyttning med en kvinna kanske inte 
bara tvingar män att lära sig sköta vissa arbetsmoment i hushållet, utan också 
underlättar samlivet genom att männen tillägnat sig en "toleransnivå" fö r hur ofta 
och noga saker ska göras som är mer lik kvinnors. Holmberg, 1995, s. 109. 

39 Att föräldrarnas exempel ändå har vi ss betydelse visar emellertid en amerikansk 
översiktsstudie. Barn till förvärvsarbetande mödrar har mindre könsstereotypa 
värderingar. Spitze, 1988. 

- 232 -



Kap. 8 Familjeliv 

urvalet om att de på ett eller annat sätt hoppas förmedla en trygghet som 
kan lagras och fungera som en slags stabiliserande tyngd i barnens 
personlighet. 

Man tänker naturligtvis mycket på det här med alla de risker och eländen som finns, 
och som de kommer i kontakt med på det ena eller andra sättet, för att - jag menar, 
både med knark och aids och allting sådant här. Och det är ju sådana situationer som 
man ju inte kan direkt påverka, situationer där de möter faran, så att säga, utan det är 
ju då man måste kunna hoppas på att man har kunnat förmedla något utav den inre 
trygghet som man själv känner... och att den då medför att det går att stå emot ett 
sådant tryck. Det låter ju lite subtilt, det där, kan ske, men det tycker jag i alla fall 
känns rätt väsentligt. För det är ju så, att man kan ju inte vara med dem i alla lägen, 
man kan ju inte skydda dem för alla faror och alla risker som de kommer att möta. 
Utan det enda man kan göra, man kan försöka göra, det är ju att ge dem en sådan 
stabil grund så att de klarar att tackla de här situationerna på ett - på ett riktigt sätt. 

Den här grundläggande tryggheten tänker man sig, som den här citerade 
pappan, att barnen ska få genom samspelet inom familjen. Genom att 
familjelivet levs i någorlunda harmoni och genom att utnyttja de år man 
som förälder verkligen kan påverka barnet till att influera både barnets 
inre förhållningssätt och yttre beteenden hoppas föräldrarna ha förberett 
för den tid som oundvikligen kommer, när barnet är mera hänvisat till 
sig självt och den inre styrningen sätts på prov. Flera föräldrar oroar sig 
för både detta och den prövning deras föräldraskap ska utsättas för i 
och med att barnen kommer i puberteten. Att det ska bli problem är 
många, liksom Lena Karlgren, övertygade om: "Man kommer ihåg sig 
själv, hur man gapade och skrek!" Men Lena litar till att hos hennes 
barn är grunden är stabil: 

[J]ag inbillar mig i alla fall, att har man en något så när bra kontakt med sitt barn 
när dom är små - att du når dom bra då - det vill säga att du klarar av ditt barn då... 
Då tror ja g att det är lättare sen när d e kommer upp i tonåren, för då kommer 
problemen! Det är ju då dom vänder sig emot en. Det gör dom alltid. Jag inbillar 
mig att om har m an en bra grund när man kommer dit, så kan man ta de där 
problemen med. 

När Kennet Karlgren kunde ligga och dra sig om morgnarna och sedan 
tillbringa resten av förmiddagen tillsammans med sin yngste utgjorde 
det inte enbart en behaglig kontrast mot livets alla tidiga arbetspass. I all 
enkelhet är det under den sortens samvaro som gemenskapen utvecklas 
och den eftertraktade stabila, känslomässiga tryggheten (i bästa fall) 
grundläggs, och när Lena fikade och lagade mat tillsammans med alla 
barnen på eftermiddagen är det exempel på situationer där den kan 
vidmakthållas. Men att finna tid för den sortens gemenskap är inte all
deles enkelt. Även om man månar om att ha tid tillsammans, som jag 
uppfattar att man verkligen gör i de allra flesta familjerna, blir det ändå 
inte alltid så. Hos Laurells åts t.ex. middagen inte alltid tillsammans och 
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hos en del blir detta familjelivets ankare eventuellt ganska sällsynt.40 I 
en familj, där pappan är borta mycket under veckorna, talar han om 
fredagsmiddagen som "nästan helig." Då ska familjen samlas, äta till
sammans och, verkar det, kompensera frånvaron under veckans övriga 
dagar. Men tiden som står till buds för detta naggas i bägge ändar av 
barnens egna aktiviteter. Den äldre vill iväg ut vid åttatiden för att träffa 
sina kompisar, säger mamman, och 12-åringen kommer från sin träning 
ungefär kvart i sju. "Sju nångång, mellan sju och halvåtta brukar vi 
sätta oss och äta lite tillsammans," vidhåller pappan. 12-åringen talar 
om ett helt annat program för fredagskvällarna, i varje fall de gånger det 
är disco som han kan gå på: 

[...] träningen på fredagarna, det är m ellan fem och sex. Det krockar lite grann med 
alla discon som är... 
Jaha du. Vilket väljer du då? 
Jaa, jag går på träningen först. Skyndar mig hem, ja, sen gör jag i ordning håret, 
byter om och sen kommerjag när jag kommer. [... Discot] brukar börja se x och sen 
håller det på till tio ungefär. Då kommerjag vid sju ungefär. 

Tiden för den här pappans kompensatoriska fredagskvällar tycks vara 
utmätt och en annan pappa förklarar försöken att få till stånd samlande 
måltider närmast instrumentelit. De behövs som planeringsmöten och är 
en förutsättning för att det individuerade familjelivet ska fungera: 

Måndagar och fredagar försöker vi vara tillsa mmans här [runt bordet] o ch det är ofta 
de här praktiska skälen. Vi sitter ner til lsammans och äter, o ch så planerar vi lite 
grann hur... de kommande veckorna... Ja, söndagkvällarna brukar vi också ha en 
sådan här gemensam kväll. Vi går igenom veckan som kommer och om det är någon 
som ska göra något speciellt och sådana här saker. Det gäller ju att ta tillvara cfe 
möjligheter man har. 

Ändå framstår gemenskapen oftast som tydlig, inte enbart som ideal. 
De allra flesta demonstrerar en känslomässig närhet till barnen och det 
finns en både uttalad och underförstådd önskan hos de flesta av de in
tervjuade föräldrarna att förhållandet med barnen ska vara förtroligt och 
kamratligt. Det man ser som betydelsefullt är alltså en god emotionell 
kontakt mellan föräldrar och barn, samtidigt som vuxenauktoriteten i 
viss mån bibehålls för att rama in och sätta vissa gränser. Ingen i urva
let vill nog vara auktoritär, men man vill vara och bli uppfattad som en 

40 Hälften av barnen i Sverige i åldern 11-15 år uppges äta middag tillsammans med 
familjen varje dag och ju äldre barnen blir desto ovanligare blir det. Barnombuds
mannen, 1995, s. 59. - Det förefaller som om andelen som äter gemensam middag 
minskar, att döma av att en några år äldre undersökning av högstadieelevers 
matvanor redovisar att 54 procent äter gemensam middag varje dag. Hailing, 
Jacobson & Nordlund, 1990, s. 101. 
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auktoritet, dvs. som en som vet och förstår lite mer än barnet, kan se 
lite längre och har kommit fram till mer kloka och mogna värderingar. 

Slå eller resonera 
Att barnen ska kunna förhandla och påverka de förhållanden som rör 
dem är en grundläggande idé i det demokratiska fostransidealet. Frågan 
om barnets inflytande kan tillsammans med frågan om bestraffningar 
ses som en probersten för relationen mellan föräldrar och barn. I 1950-
tals-undersökningen i Katrineholm antog man att aga, dvs. kroppslig 
bestraffning, skulle förknippas med "det gamla patriarkaliska familje
systemet och husbondeväldet"41 men agan symboliserade också det 
auktoritära, anti-demokratiska fostranssystemet. Under 50-talet ingick 
aga i den officiella fostransdiskursen och var tillåten också i folkskolan 
till höstterminen 1958. Av de industrianställda, som intervjuades 1950, 
ansåg 80 procent att det kunde gå för sig att aga barnen. "Det hörde ju 
till den här tiden, att när barnen hade gjort något fick de ett rejält kok 
stryk", säger en av papporna i mitt urval. Själv fick han "på gammalt 
sätt" stryk av sin far när han, "som pojkar gör", hade gjort något ofog. 
Att fysisk bestraffning var en realitet som många av 1940- och 50-tals-
barnen hade att räkna med är klart.42 En av de intervjuade berättar att 
fröken i skolan en gång frågade hur många som fått stryk och alla utom 
hon själv räckte upp handen. Men det verkar vara vanligare att man 
visste att man kunde få stryk än att man verkligen fick det och de allra 
flesta som agades talar om det som enstaka händelser. En pappa berättar 
till exempel hur han straffades en gång för att ha saboterat faderns 
vedkap. Den var monterad på en bil, och han hällde sågspån i tanken. 
En av mammorna berättar att hon bet sin storasyster i kinden. Hon 
minns blodsmaken än och systern har ett ärr. Då fick hon stryk, vilket 
hon tycker är högst förståeligt: "Jag skulle nog ha gjort likadant..." En 
pappa berättar, ganska förtjust, om den gången han fick stryk därför att 
han med sin sällsynt effektiva slangbella skjutit fadern i baken. Han 
siktade avsiktligt på den, men att han verkligen skulle träffa hade han 
kanske inte riktigt räknat med. Det vanligaste verkar alltså vara, att om 
aga förekom, så var det som bestraffning för något begånget fel, och i 
allmänhet som enstaka händelser. Men man visste att man kunde få 
stryk: "Man skulle inte vara uppkäftig, för då hängde det i luften, då 

41 Segerstedt & Lundquist, 1955, s. 403. Frågan om aga ingick i ett frågekomplex 
som avsåg mäta konservatism-radikalism. 

42 40 procent av pojkarna i Jonssons & Kälvestens undersökning på 1950-talet av 
Stockholmspojkar nämnde "stryk" eller liknande i någon av de satser de ombads 
komplettera och Skå-pojkarna, som de jämfördes med, gjorde det i "mycket högre" 
grad. Satser som ofta fick detta slut var t.ex. "När jag är olydig... "Det enda jag 
är rädd för..." och "Jag blir ledsen när...". Kälvesten & Meldahl, 1972, s. 121. 
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drog man på sig en örfil!" En av papporna talar däremot om aga på ett 
annat sätt. Han fick mera regelmässigt utstå hugg och slag som uttryck 
för sin styvmors ilska och irritation. I alla fallen är det föräldramakt 
som utövas, men i det sista antagligen mera som en ren känsloyttring 
och utan det "uppfostrande" syfte som man (också) kan tänka sig fanns 
i de andra. 

Efterhand som det accepterade fostransidealet blivit anti-auktoritärt 
och demokratiskt har allt färre menat att aga är lämpligt. Det legala stö
det föll bort 1979, då Föräldrabalken ändrades så att aga och annan 
kränkande bestraffning förbjöds.43 I FAST-projektet, där de första 
datainsamlingarna gjordes ungefär när lagen ändrades, fann man att en 
del föräldrar "tog tag" i barnet eller gav det "dask". Vanligast var emel
lertid att man försökte tala med barnet, och detta tal varierade från för
klaring till s käll.44 Av katrineholmsborna som intervjuades i replika-
tionsstudien i slutet av 1980-talet var en majoritet helt emot att använda 
aga i fostran: 58 procent av de industrianställda och 75 procent av de 
kommunalanställda. Detta var i och för sig betydligt lägre siffror än 
förväntat, eftersom aga länge och entydigt har förkastats i den officiella 
diskursen. Den har i stället hävdat det demokratiska samtalet, att tala 
och resonera barnet tillrätta. Barnet ska förstå vad som är fel och varför 
något inte går för sig. Men även om det alltså fanns en oväntat stor 
acceptans av aga, så var "att tala barnet tillrätta" ändå den sanktion som 
de allra flesta ansåg att man borde använda. Det blev också tydligt att 
man ansåg att man ska markera för barnet vad som inte tolereras. Ingen 
förespråkade låt-gå-fostran.45 

Idealet som föräldrarna i mitt urval ger uttryck för är att barnen ska 
behandlas med kärlek och respekt. Detta gäller också i fråga om 
bestraffningar. Ingen säger sig sympatisera med idén om den fostrande 
agan tillämpad inom den egna familjen eller på de egna barnen. Den 
absolut vanligaste sanktionen man förespråkar är att tala med barnen 
och få dem att förstå varför det ena eller andra är fel och förkastligt. 
Normerna ska genom undervisning göras tydliga och efterlevnaden 
mera sannolik. I praktiken blir detta naturligtvis ofta en argumentation 
("skäll"), som uttrycker förälderns vrede samtidigt som normen klar
görs. Vreden, skället, kan alltså både fungera som och avses som 
straff. Särskilt om barnet har identifierat sig med föräldern kan känslo
demonstrationen vara verkningsfull, även om åthutningen naturligtvis 
också kan bli rutiniserad. "Man vänjer sig nästan vid lite skäll", sade en 

43 "Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas 
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling." Föräldrabalken 6 
kap. 1§. 

44 Barnen var 3-4 år gamla. Andersson, 1990, s. 196-197. 
45 Moqvist, 1990, s. 133-136. 
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av 12-åringarna apropå tillämpningen av denna sanktion för sen hem
komst. De flesta föräldrarna tycks dock mena att det både är viktigt och 
oundvikligt att visa sina känsloreaktioner och att det är dem som barnet 
framför allt drar slutsatser av. 

Det allmänna avståndstagandet från fysiska bestraffningar betyder 
emellertid inte att de inte alls förekommer. När det gäller 12-åringarnas 
aktuella liv är det säkert ytterligt sällsynt, men flera medger i samma 
andetag som fysisk bestraffning fördöms att visst har det hänt att man 
har daskat till barnen någon gång och enligt en rikstäckande undersök
ning har 30 procent av högstadieelever fått stryk åtminstone någon gång 
före 13 års ålder.46 En av papporna, som själv agades, säger: 

Jag inser ju nu när jag blev förälder själv hur fe l det var. Jag anser ju, som förälder, 
att gör mina barn ett fel, då ska jag tillrättavisa och tala om varför dom inte ska göra 
på det viset. Men därifrån till att ta t ill handgripligheter, det har aldrig fö rekommit. 
Det är klart, man har klatschat till dom nån g ång när dom varit dumma, men i alla 
fall har min fru och jag strävat efter att sakligt tala om för dom att 'så där gör du 
inte!' och 'du gör inte om det!' Och vi kunde j u reglera vissa av de här grejerna 
genom att säga: 'Då får du inte någon veckopeng den här veckan för du har inte 
uppträtt på ett sådant sätt att du har gjort dig förtjänt av det', och då har det svidit. 
Eller att det har varit något annat de skulle få göra, någonting utöver det vanliga, där 
vi har sagt 'det där drar vi in, du får vara hemma.' 

Att sakligt och förnuftigt prata och resonera och eventuellt lägga extra 
tyngd bakom orden genom en kännbar men för barnet någorlunda na
turlig sanktion, det är idealet, men inte alldeles enkelt när man blir pro
vocerad. En av papporna berättar om en gång då han gnatade på sin 
yngsta att lägga undan en godispåse eftersom det inte var "godisdag". 
Stämningen blev irriterad: 

Vi satt väl ett par minuter och tjatade, och det hände inget, och så gick jag fram, och 
så tog jag påsen och gick ut därifrån . Jag går förbi henne, jag hade tofflor på, de är 
lite stora, då går jag förbi henne - då sitter hon och tittar och sen kör hon fram foten 
bara, så här [demonstrerar], kallt. 
Satte hon krokben för dig? 
Ja, så stortån vek sig under och jag trampade på den. Så att det var bara att gå ut och 
sen stänga dörren, väldigt hårt, oc h sen sätta mig ner. För det tog inte tre minuter 
förrän stortån var så här stor [måttar]. Men det blev inget, men då var jag tvungen att 
gå ut helt enkelt. 

Det kunde hända att den här pappan "fick en hurring hemma" och han 
tycker inte att han tog skada av det, men han vet - och påminns av dot

46 Siffran är från 1 995. Den absoluta merparten uppgav att det hänt någon enstaka 
gång. Bland vuxna i ungefär samma åldrar som urvalets föräldrar är siffran något 
högre, men andelen som inte minns hur det var är betydligt större bland de vuxna. 
SCB, 1996, tab. 7. 
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tern - att man inte får göra barnen illa.47 "Då 'talar hon om det för poli
sen.'" Och även om han tror att det nog inte är så farligt att "ta tag" när 
inget annat hjälper, så anstränger han sig för att behärska sig - därför att 
han känner sitt humör och vet att man kan förgå sig. 

Att föräldrarnas resonerande kan vara nog så provocerande och 
plågsamt för barn framkommer i en utsaga om hur ett barn slog till sin 
mamma. Mamman menar, att hon själv utnyttjade sitt verbala övertag 
över flickan, som blev trängd och förtvivlad och "hon svarade - hon 
kunde inte svara på något annat sätt!" Mamman anser, att den gången 
brukade hon våld mot flickan, även om det inte var ett fysiskt våld. 

Det är entydigt i utsagorna, att man inte kan tillåtas slå sitt barn i kallt 
vredesmod och som ett medel för att få barnen att uppföra sig på ett 
visst sätt. Däremot kan man tillåtas uttrycka sina känslor över barnets 
uppförande, också om det medför ett visst - i och för sig beklagligt -
våld. Det är sant, och ska betonas, att ingen nämner eller verkar tänka 
sig något annat än en lätt klatsch eller dylikt, men det jag menar är prin
cipiellt viktigt är att man inte ålägger sig en sådan självbehärskning att 
inget fysiskt våld överhuvudtaget får förekomma.48 I sin förlängning 
kan, som bekant, den inställningen leda till ett våld som alls inte stannar 
vid en lätt klatsch. Våld förekommer i familjer av flera olika anledningar 
och tre av de 30 intervjuade mammorna berättade om våld mot dem och 
i två fall också mot barnen i tidigare, nu upplösta, familjebildningar. 

Relationerna mellan föräldrar och barn 
Det resonemangen om regler och sanktioner visar är, tillsammans med 
annat som bär vittnesbörd om idealet för relationerna mellan föräldrar 
och barn, att detta kan beskrivas med begreppen närhet och respekt.49 

Det finns en hierarki där föräldrarna är överordnade barnen och upp
fattar att de har ett ansvar för dem som innebär att de dels ska påföra 
barnen vissa normer och värderingar och se till att de kan utveckla kun-

47 Det här var en liten flicka. Kunskapen om agaförbudet tycks generellt vara ganska 
god. Bland högstadieelever känner 90 procent till det. SCB 1996, tab. 6. 

48 Av högstadieeleverna i ovannämnda undersökning var 70 procent helt emot 
kroppslig bestraffning, av de medelålders vuxna var det 58 procent. De som i 
princip var emot men kunde tänka sig att använda det "när man blir retad" var 17 
resp. 25 procent. Men bland både högstadieelever och vuxna fanns en större 
acceptans för övertänkt aga "i uppfostringssyfte" än som uttryck f ör ilska; drygt 
30 procent för det förra (båda grupper na) och 25 resp. 15 procent för det andra. 
SCB, 1996, tab. 1 resp. tab. 3. - En dansk undersökning visar också på en 
tämligen stor beredskap att använda fysisk bestraffning; ca 40 procent kunde i 
vissa situationer tänka sig att slå små barn som straff. Varming, 1988, s. 95-96. 

49 Detta är ett mönster som visas också i andra undersökningar. Jfr Andersson, 1990; 
Dahlberg, 1992 & 1994; Halidén, 1992 och i viss mån Brembeck, 1992 (framför 
allt för det hon räknar som lägre medelklass). 
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skaper och färdigheter, dels utöva en bestämd kontroll av att de inte 
kommer till skada. Men detta ska göras på ett bestämt sätt. Föräldrarna 
talar om att barnen ska behandlas med lyhördhet och respekt och mötas 
av kärlek, ömhet och vänskap, men samtidigt också känna att det finns 
regler och gränser och bestämda moraliska värderingar. 

Detta framstår som en betydelsefull förändring av förhållandena i 
familjen sedan 1950-talet och det finns en påfallande skillnad i hur de 
intervjuade föräldrarna talar om relationerna till sina föräldrar och till 
sina barn. I barndomsfamiljerna var det i allmänhet en markerad distans 
mellan föräldrar och barn, och hierarkin var tydlig. Föräldrarna, och 
framför allt fäderna, beskrivs ofta som stränga och auktoritära, med 
odiskutabla regler och självklara sanktioner. 

Min pappa var fruktansvärt auktoritär. O ch vi hade ju sån respekt för honom så att 
om det var lit e högljutt och han liksom bara lyfte ögona från boken, så blev vi 
tystade. [...] Samtidigt... dom engagerade s ig ju inte i oss barn. M en samtidigt så 
skulle vi på nåt sätt göra... näe, jag vet inte. Dom bedrev ingen uppfostran. Men vi 
hade sån respekt för dom ändå på något sätt... Jag v et inte hur det egentligen var, det 
där. Men jag trivdes inte så bra med mina föräldrar, om man säger så. Det var lite 
konstigt. Vi umgicks ju aldrig med våra för äldrar egentligen. Dom hade sitt och vi 
barn vi hade väl vårt. 

Det är visst inte alla som talar om föräldrarna som lika avgränsade från 
barnen, som den här citerade mamman gör, men det är tillräckligt 
många för att den idylliserade gemenskapen i familjerna "förr" ska 
framstå som något av en myt. När de vuxna intervjupersonerna säger 
något som bidrar till en karakteristik av barndomsfamiljen, är det ofta 
något som uttrycker att det fanns en markerad distans mellan föräldrar 
och barn. Det som distanserade var flera olika förhållanden. Stränghet 
är ett, och det är framför allt fäder som beskrivs som stränga, fordrande 
och auktoritära: "Det var bara att göra som han sa." - "En annan tordes 
ju inte yttra sig." - "Han hade sina bestämda idéer, och sen punkt, 
slut."- "Pappa tyckte barn skulle lyda, punkt och slut." Något utrymme 
för barnet att komma till tals och bli hörd vittnar utsagor som dessa 
knappast om. Det definitiva "punkt, slut" ekar fortfarande. 

Distanserande var också föräldrars okunskap eller oförstående in
ställning till vad som kanske egentligen var barn i allmänhet, men som 
drabbade de egna i synnerhet. På samma sätt kunde en upptagenhet 
med egna problem, personliga eller äktenskapliga, mota bort barnet. 
Direkta svek mot barnet, som några berättar om, skapade naturligtvis 
också en svåröverbryggad distans. Sålunda blev den far, som inte 
skyddade sin dotter från sina dryckesbröders sexuella närmanden, ald
rig förlåten. 

Ett annat uttryck för distansen mellan föräldrar och barn var att man 
bokstavligt eller bildligt levde i olika världar. Många föräldrar, och 
återigen är det framför allt fäder, hade mycket lite av sin tid och sina 
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intressen gemensamma med resten av familjen. Fädernas förvärvs
arbeten täckte många av veckans vakna timmar, och flera fäder hade 
andra engagemang utöver arbetet. Mödrarna var å andra sidan oftare 
hemma, men det betydde naturligtvis inte automatiskt närhet, även om 
det också finns exempel på det, liksom på hur moderns mildhet kon
trasteras mot faderns stränghet.50 Anita beskriver t.ex. hur hennes mor 
hotade med faderns straff om inte barnen gjorde det hon sade åt dem. 
Anita talar också om hur hon och hennes mor tillsammans undanhöll ett 
och annat från den stränge fadern, vilket modern samtidigt använde som 
ett verksamt sätt för att få barnen att lyda. Ligger det inte i det 
komplementära föräldraskapet att en ska vara sträng och den andra 
mild? Och att den som inte är så nära barnen lättare kan vara sträng?51 

Men en fars stora stränghet och hårda krav på barnen kunde också bli 
en plåga för den mor som slets mellan solidariteten med barnen och 
solidariteten med maken: 

Min pappa var så sträng. Han var från en patriarkalisk bondefamilj [...] där allting 
var tvu nget att vara mycket strikt för att det hela skulle fungera. Man ifrågasatte 

50 Det finns mödrar som inte omtalas i enbart vän liga ordalag, el ler som i stort sett 
förbigås med tystnad, men det är inte vanligt att man talar om dem som stränga, 
vilket flera gör om fäderna. 

51 I den rådgivningslitteratur om uppfostran s om kommit att kallas svart pedagogik 
påpekas att fadern inte kan överlåta fostran till modern eftersom hon är alldeles för 
vek mot barnen. Se Millers referat och diskussion av Rutschkys samman
ställning. Miller, 1982, s. 17-72; Rutschky 1977. - I sin undersökning av 
Stockholmsfamiljer utgick Jonsson och Kälvesten från det teoretiskt baserade 
antagandet att modern och fadern bör ha olika funktioner för barnet: modern 
driftstillfredställande och vårdande, fadern kontrollerande oc h krävande. Fami ljerna 
klassificerades efter vilka roller föräldrarna tycktes ha i förhållande till 
"socialisationen av barnet sedd som driftsvarelse, nämligen balansen mellan att 
tillfredsställa och att kontrollera." 33 procent av urvalet klassificerades som den 
teoretiskt riktiga eller "vanliga" ty pen, där mamman och pappan verkligen hade 
olika roller på så sätt att mamman tillfredsställde behov och pappan disciplinerade 
och 16 procent som "omvänd". Den "vanliga" modellen karaktäriserades som "den 
patriarkaliska familjens urtyp: mamma är snäll, pappa är sträng. Modern den 
tillåtande, fadern den kontrollerande och - vid övertramp - straffande." För familjer 
där både mamman och pappan verkade ha en moderlig, eller driftstillfredsställande 
attityd myntades uttrycket "2-vårdar-familjen". De n hade sin motsats i familjer 
där båda föräldrarna var krävande, kontrollerande och straffande. 21 procent av 
familjerna räknades till "2-vårdar-" o ch 27 procent till "2-hämmare"- plus "2-
straffar"-modellerna för uppfostran. De teoretiska referenserna är framför allt 
Parsons (om familjen) och Freud (om föräldrarna, barnet och fostrans- och 
socialisationsprocessen). Kälvesten &Meldahl, 1972, s. 122-125, citatet s. 123.-
Enligt SCBs agaundersökning har ungefär lika många fått "kroppslig 
bestraffning" av sin mor som av sin far. Huruvida det fin ns någon skillnad i hur 
allvarliga bestraffningarna var redovisas inte. SCB, 1996, tab. 7. 
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aldrig vuxnas ord. Och han hade naturligtvis det här med sig, så han var egentligen 
alldeles för sträng. Han var också mycket godhjärtad och ville alltid så väl, men det 
var inte så lätt för ett litet barn att se det. Men min mamma var mild och försökte 
att gjuta olja på vågorna, försökte lindra lite. Vi kunde alltså lida av det här ibland. 
Trots att förhållandet mellan mina föräldrar var väldigt varmt och djupt, så kunde jag 
ibland förstå - mer nu kanske - att hon ibland var vanmäktig över de konfrontationer 
som blev till exempel med min äldsta bror, som hade lika hett temperament som 
min far. 

Att 1940- och 50-tals-föräldrarna ofta beskrivs som stränga betyder inte 
att deras barn tar avstånd från dem eller säger att de inte var bra (det är 
bara några få som markerar ett avståndstagande på det sättet, och då av 
flera orsaker). Snarare är de av flera skäl förstående. För det första, 
menar man, var det en allmän och då aktuell praxis vad gäller uppfost
ran. Föräldrar (framför allt fäder) var stränga, markerade tydligt gränser 
och - kanske viktigast - sökte inte samförstånd med barnen på samma 
sätt som man menar att man själv försöker göra. För det andra förstår 
man föräldrarna bättre, när man fått egna föräldraerfarenheter av hur 
påfrestande barn kan vara i vissa situationer. För det tredje kan förstå
elsen komma ur en allmän psykologisk kunskap som ger förklaringar 
till förälderns beteende: att föräldrarnas äktenskap var olyckligt, att 
pappan lämnades som liten av sin mor och växte upp i olika fosterhem, 
att det finns ett "psykologiskt arv" genom att det var förskräckligt 
strängt i hans hem eller liknande.52 Det finns nästan alltid en ton av 
försoning i de här utsagorna.53 

En del av de intervjuade föräldrarna är också noga med att påpeka att 
strukturella faktorer betydde mycket för hur deras föräldrar kunde kon
stituera sitt föräldraskap. Fädernas arbetstid och familjernas dåliga eko
nomiska möjligheter att utnyttja fritiden gjorde det till exempel omöjligt 
för deras fäder att vara den sorts pappor de själva är nu. Att moderska-
pet var villkorat av försörjningsmöjligheter vet den mamma, som säger 
att hon aldrig fick "rätt kontakt" med sin mor, som måste lämna bort 

52 Att inställningen till uppfostran kanske inte förändrades så mycket mellan 50-tals-
föräldrarna oc h deras föräldrar tyder vissa uppgifter i 222... på. 70 procent av 
mammorna och 75 procent av papporna som intervjuades beskrev den fostran (fe 
fått som sträng (och av dem var 30 resp. 40 procent positiva till den). Hur många 
av dem som bedömdes som stränga i fostran av de egna barnen får man inget 
riktigt besked om, men en nästan lika stor andel gav uttryck för en auktoritär 
attityd. Jonsson & Kälvesten, 1964, s. 394, 419-424. 

53 Jfr Miller, som menar att tendensen att identifiera sig med föräldrarna och urskulda 
deras fostran är ett av skälen till att svart pedagogik vidarebefordras i generation 
efter generation. Miller 1982, s. 73-87. Det kan därför vara vik tigt att påpeka att 
jag inte uppfattat att de här föräldrarna menar att deras föräldrar gjorde rätt, men att 
de genom att kontextualisera hans eller hennes gärningar trots allt begriper varför 
det kunde bli som det blev. 
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henne de första åren. Få vill sätta sig till doms över sina föräldrar. Bud
skapet är att de agerade så gott det gick efter sina förutsättningar. Detta 
är en viktig aspekt. Föräldrar drabbas ofta av eftervärldens dom genom 
att de värderas efter en norm som i efterhand konstruerats av barnen när 
de växt upp.54 Det är tydligt att utsagorna om relationen mellan föräldrar 
och barn i barndomsfamiljerna respektive i nu-familjerna visar på ett 
sådant paradigmatiskt skifte. Många har verkligen funderat över 
föräldrarna och deras fostran och bestämt sig för att ta till s ig somligt 
och förkasta annat. Mera ovanligt verkar det dock vara att ta upp frågan 
med föräldrarna om den fostran man en gång fick, vilket väl också kan 
vara ett uttryck för avståndet mellan parterna: 

När man tänker tillbaka på sin egen uppfostran, så tror jag att det är den känsligaste 
biten att diskutera med sina föräldrar, när man så att säga börjar få lite perspektiv på 
det... Jag tror aldrig att jag... ja, det har jag nog aldrig v ågat egentligen, att ta upp 
och diskutera med mina föräldrar hur dom uppfostrade mig. 

Det egna föräldraskapet konstitueras med nya ideal. Det finns någon 
enstaka förälder som beskriver sig som sträng liksom sin far, men det 
är undantag. Gemenskap, närhet och tillgivenhet mellan föräldrar och 
barn är för de flesta både medel och mål. Bland annat är det också en 
förutsättning för den sorts fostran som brukar kallas progressiv, 
barncentrerad eller helt enkelt modern, demokratisk eller anti-auktoritär. 
En sådan fostran koncentreras på barnets inre snarare än på dess yttre; 
dvs. på normer, föreställningar och uppfattningar snarare än på bete
enden. I denna "osynliga" pedagogik55 duger det inte att enbart utöva 
makt över barnet. Internaliserandet antas kräva en mera sofistikerad 
pedagogik, som utgår från att barnet identifierar sig med fostraren och 
vill vara lik och till lags. Detta fordrar en positiv och individuell eller 
personlig kontakt, och det gör också det faktum att om det är barnets 
inre som ska påverkas måste fostraren ha tillgång till vad som försiggår 

54 Olof Lagercrantz skriver om detta i boken om sin uppväxt, Min första krets. 
Titeln alluderar på Dantes Den gudomliga komedin, där helv etet beskrivs som 
indelat i sju kretsar av til ltagande fasor. I den första och mildaste kretsen finns de 
rättfärdiga s om hade oturen att leva före Kristus och alltså inte kunde tro på 
honom och därmed inte heller komma till paradiset. De dömdes efter en måttstock 
som de inte hade haft någon som helst möjlighet att rätta sig efter. "Våra döda blir 
liksom de granskade efter rättsnormer som de inte kände til l. Kunde de i graven 
uppleva dessa processer, som väntar oss alla, och visste att de inte förmådde säga 
ett enda ord till sitt försvar hade de all anledning att betrakta s ig som orättfärdigt 
straffade." Lagerkrantz, 1982, s. 7. 

55 Bernstein, 1990, s. 63-93. - Detta gäller i synnerhet, men inte enbart, fostran i 
familjen. Även en framgångsrik fostran i t.ex. skolan fordrar, enligt den här 
ideologin, ett positivt, känslomässigt förhållande. Jfr också Dale, 1981, s. 149. 
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i barnets inre. Känslor är alltså, utöver allt annat, också en förutsättning 
för en "modem" barncentrerad pedagogik. 

Att barnen ska "kunna prata om allt" med föräldrarna är ett ideal som 
många av föräldrarna hyllar. Det är utan tvekan vänligt och omtänksamt 
menat, och i många fall ett uttryck för gemenskap och ett ideal som 
bildats som reaktion mot de egna, distanserade föräldrarna. Några har 
visat att de också förstår att denna närhet också kan bli problematisk för 
barnet i fråga och visat ambivalens inför vad man menar kan vara 
integritetskränkande. Den praktiska hållningen blir att visa att man 
"finns till för" barnet och är beredd på att både det ena och andra som 
inte bör hända trots allt kan inträffa. Man räknar till exem pel med att 
pojkar en bit in i tonåren ska pröva på att dricka alkohol, och sannolikt 
inte bestå provet särskilt väl. Känner de att de inte längre står på benen, 
ska de ringa efter föräldrarna. I varje sådan här situation, där barnet kan 
tänkas förlora kontrollen över sig själv, ska han veta att föräldern är 
beredd att rycka ut och ta hand om det som behövs. Inga förebråelser, 
inget bråk; ingen skam, ingen skuld. En enda förälder betonar uttryck
ligen rågången mellan sig själv och dottern som böljar komma in i 
puberteten, "ta ut lite bredare svängar" och göra sådant som mamman 
kanske inte riktigt vet. "Men mammor ska inte veta allt!" 

Det är också tydligt att föräldrar inte får veta allt - till exempel skonar 
barnen dem ofta och länge från vetskap om sådant som mobbning eller 
andra allvarliga problem som de drabbas av i situationer där föräldrarna 
inte har insyn. Aven om barnen, som i de berättelser om sådant som 
ingår i intervjumaterialet, så småningom har kommit att tala om det för 
föräldrarna, så har det ofta gått lång tid och de har först försökt att 
komma på andra sätt att hantera det. Trots detta menar de flesta av bar
nen ändå att föräldrarna, oftast mamman, är den de helst skulle prata 
med om de får problem.56 

I en hel del av familjerna betonar man hierarkin mellan föräldrar och 
barn så lite som möjligt och låter den efterhand övergå i ett kamratbeto-
nat förhållande.57 En av papporna säger att "det där far-och-son-stadiet, 
det har vi kommit över" apropå relationen till en 19-årig son. "Vi är 
kompisar nu." I de här familjerna inkluderar man barnen i diskussionen 

56 I Hyvönens undersökning av 7- och 10-åriga barn svarad e 40 procent att om de 
hade problem skulle de tala med "mamma eller pappa". 11 procent skulle tala med 
mamma och 7 procent med pappa. 27 procent svarade emellertid "ingen", vilket 
Hyvönen menar (delvis) kan bero på att de problem barnen tänker på har med 
föräldrarna och deras relation sinsemellan att göra. Då är det inte så lätt att tala 
med någon av dem och inte med någon annan heller. Hyvönen, 1993, s. 46-47. 

57 Lundgren visar i en undersökning om vänskap att unga lågutbildade kvinnor ofta 
nämner mamman som sin bästa vän. 1995, s. 87-88. - Hyvönen visar att barn, 
framför allt pojkar, ofta beskriver pappan som en kompis som man kan busa och 
skoja med. 1993, s. 133. 
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om problem och beslut som rör hela familjen. Ett exempel gäller flytt
ningsplaner, där hela familjen diskuterade om pappan skulle ta ett arbete 
på annan ort. Ett annat exempel handlar om äktenskapliga miss-
hälligheter. En pappa berättar hur barnen fick hela familjen att "sätta sig 
ner vid köksbordet" för ett sista försök att lösa föräldrarnas äktenskap
liga konflikt (jfr kapitel 3). Resultatet blev att de långt gångna förbere
delserna för skilsmässa avbröts och att alla lärde sig att verkligen tala 
med varandra: 

[...] efter den här djupdykningen vi gjorde har v i fått en helt annan in ställning till 
mycket och familjen fungerar på ett mycket, mycket bättre sätt. Framför allt lärde v i 
oss det att snacka öppet med varann. Det är guld värt. Att inte springa och ha några 
hemligheter. Har man några problem, är det trasse l på jobbet, är det nånting - vi 
snackar om det. Det är så viktigt. Att barnen kommer hem från skolan och säger att 
idag var det det och det - att man kan prata om det, man vet att m an kan det... Och 
om andra saker med, och sen framför allt, att när man har pratat om det - det stannar 
där. Det kommer inte ut bland andra. 

För den här pappan är familjen - just nu - en mycket väl sammanhållen 
helhet, där det emotionella kittet spruckit men lagats och förstärkts ge
nom den äktenskapliga krisen. "Det gjorde att hela familjen... det har 
stärkt oss nåt otroligt, tycker jag. Det blev ännu mera kamratanda. Vi 
blev... vi blev ännu mera rädda om varandra." Och utan att ge intryck 
av att ha abdikerat som förälder och så att säga utplånat föräldrarnas 
överordning, betonar den här pappan helheten och också barnens in
tresse av att familjen faktiskt inte splittras. De har också rätt att ställa 
vissa krav, menar han, i det här fallet på att föräldrarna gör sitt bästa för 
att reda ut de svårigheter som annars skulle hota också dem.58 

De flesta barnen verkade också självmedvetet säkra på sin betydelse 
för föräldrarna. I allmänhet gav de uttryck för att de ansåg sig tagna på 
allvar, hade möjlighet att påverka sådant som var viktigt för dem och 
verkade förtrösta på att föräldrarna handlade efter deras bästa. De flesta 
ansåg att de hade ganska stor bestämmanderätt över sådant som de 
tyckte var viktigt och mycket var förhandlingsbart.59 

58 Jag tror emellertid inte att han avsåg att barnen skull e kunna ha avgörandet i sin 
hand huruvida föräldrarna skulle skiljas eller ej, men att det är föräldrarnas plikt att 
ta så stor hänsyn som möjligt till barnens uppfattning om familjen. 

59 Att barn själva ganska ofta uppfattar att de har bestämmanderätt tillsa mmans med 
föräldrarna visar Hyvönen i sin undersökning av 7- och 10-åringar. På frågan vem 
som bestämmer mest i familjen svarade 22 procent att hela familjen tillsammans 
bestämde och 43 procent att båda föräldrarna bestämde lika mycket. De som ansåg 
att pappa bestämde mest var ungefar li ka många som de som ansåg att mamma 
gjorde det. Hyvönen, 1993, s. 42-43. - Detta är också konsistent med resultaten i 
en studie av hur barn påverkar familjens konsumtion av olika slags varor. 
Svenska föräldrar är i stor utsträckning inställda på att låta sig influeras av 
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I vissa familjer betonas emellertid en relativt större åtskillnad mellan 
barn och föräldrar. Det är framför allt i några av de familjer i urvalet 
som tillhör den övre medelklassen där föräldrarna inte öppet diskuterar 
sina "vuxenproblem" och menar att det är föräldrarnas sak att bestämma 
om till exempel flyttningar.60 Sådana har i förekommande fall påkallats 
av mannens arbetsintressen, och barnen har ställts inför faktum. I de 
här fallen har föräldrarna kalkylerat med att förändringarna skulle kunna 
innebära svårigheter för barnen, men gjort bedömningen både att de 
skulle klara av det och att det skulle medföra nyttiga erfarenheter. Det 
ankommer emellertid på föräldrarna att förstå att det kan kännas 
besvärligt för barnen och hjälpa dem att finna sig till rätta. 

Dom växte ju samtidigt, barnen... Det var ju dom man var orolig för. Själv klarar 
man sig ju alltid. Men... men på det hela taget så tror jag det att det gjort familjen 
gott. Det är ju nyttigt också, som erfarenhet, tror jag. För dom också, faktiskt. 
På vad sätt är det nyttigt? Vad är det som... Vad är det du tänker på när du säger så? 
Joo, dom har bli vit mer självständiga tycker jag. Och på något sätt har kommit 
varandra lite närmre för dom blev ju mycket hänvisade till varandra. [...] 
Men det här med flyttningen, var det en sån sak som ni diskuterade (med barnen)? 
Ja, det gjorde vi nog rätt mycket. Jo, det fick man ju göra. 
Var dom med och bestämde att ni skulle flytta? Om dom hade sagt nej så där blankt, 
vad hade ni gjort då? 
Jaa, det vet jag inte. Då hade vi flyttat ändå. Jag tror nog, det är klart - oh, det var ju 
sånt, innan man vågade sä... Vi diskuterade m ycket innan vi pratade med barnen 
faktiskt, om hur v i skulle ta detta. Om vi skulle ta det på det skämtsamma sättet 
eller... Men sen... jo, vi började prata, för det var då på sommaren ungefär när skolan 
slutade. Sen åkte vi hit [några dagar, fö r att titta.] [...] Joo, men det är klart, hade 
dom definitivt sagt nej så hade vi nog möjligen - om vi hade börjat med att skjuta på 
det, så hade [mannen] kanske pendlat ett tag, men vi hade flyttat. Men dom hade ju 
god tid... att vänja sig. 

Man kan lägga märke till att mamman framhåller som en fördel med 
omställningen att familjegemenskapen har stärkts, samtidigt som barnen 
blivit mera självständiga. Gemenskap värderar alla kategorier högt, men 
den här typen av självständighet, dvs. kombinerad med ett gott 
självförtroende, är det framför allt medelklassföräldrar som framhål
ler.61 Några talar om det i termer av Mjävlar-anamma"-inställning, att 

barnens smak och intressen, särskilt när det gäller nya produkter och sådana som 
angår hela familjen, liksom sådana som har med mode och trendighet att göra. 
Ekström, 1995. 

60 I Hyvönens studie var det emel lertid framför allt barn i medelklassen som ansåg 
att de fick vara med och bestämma. Ibid. - Jfr även Dahlberg, 1994, som beskriver 
fostran av små barn i framför allt medelklassfamiljer som en komplex och 
sofistikerad förhandlingsprocess. 

61 Jfr Andersson om karriärfamiljer. I familjer som dessa är de intressanta ar
betstillfällena spridda över landet och i viss mån världen, och rörlighet hör till 
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inte ge tappt så lätt eller ge efter för minsta motstånd. Men som föräld-
rahållning bör detta kombineras med en omsorg, som är uppenbar för 
barnet. Omtanke, men inte dalt: 

[N]ärman vaknar en morgon, man vaknar och har lite ont i halsen: 'Jamen stanna 
hemma då, du är j u aldrig hemma!' säger [17-åringen]. Eller om de kommer ner 
själva och känner sig lite förkylda, då säger ja g: 'Vi tar febern, så får vi se! Har du 
ingen feber så gå till skolan.' Har jag ingen feber så går jag till jobbet, och blir jag 
sämre kan jag gå hem...Man tycker att man får vis a dem att man inte får ge upp 
heller... Ja, man måste fightas lite grann. 
Ja... Är de med på det, så att säga, eller tycker de att du är hård? 
Nej, inte sen man förklarade för dem. Vi säger ju inte till dem att 'du ska gå i 
skolan', utan 'vi tar feber n och ser...', och så tittar man kanske lite i halsen, ja, man 
tittar på dem allmänt. Det är klart, mår de ill a och har ont i huvudet och så, då är det 
ju annat också. 
Det ska inte vara första bästa krämpa, liksom? 
Nej... För det har vi ju också sett hos bekanta. M insta lilla krämpa de har, ont i 
huvudet, så stannar man hemma. [...] 
Man måste kämpa lite. [...] Det ger dem en trygghet på något sätt... 

I några få familjer är emellertid gemenskapen mellan föräldrarna och 
deras 12-åringar ganska problematisk och ifrågasatt av barnen.62 Det är 
uppenbart, att fostransprocessen då blir svårhanterlig, eftersom den 
antagna grundförutsättningen - barnets identifikation och den ömse
sidiga samhörigheten med föräldern - saknas. I en av de här familjerna 
har det (liksom i många) varit en väsentlig del av föräldrarnas strategi 
för fostran att ta med barnen i sina intressen och aktiviteter. Föräldrarna 
tycker, att det som de själva gör och har stor glädje av är nyttigt och 
värdefullt, som också barnen ska få del av. Familjen har rest tillsam
mans, varit i skog och mark, hållit på med idrott och andra intressen 
tillsammans. Hemma har de försökt ordna vardagslivet så att åtmins
tone måltiderna ska vara gemensamma, och att arbetet med hus och hem 
delas upp någorlunda rättvist. Barnen har involverats efterhand. 

Mamman och pappan i den här familjen talar om att barnen ska 
känna ansvar, medmänsklighet och ha en grundläggande uppfattning 
om människors lika värde. De talar också om artighet och uthållighet 
och de vill att 12-åringen ska bli ansvarsmedveten, hänsynsfull, ambi-

grundkraven. Då blir det också värdefullt att barnen lär sig klara a v sådant som 
sociala omställningar och den sortens självständighet blir huvudmålet för fostran. 
Andersson, 1993, s. 322-326. 

62 Det var av allt att döma i de här fallen inte fråga om pubertetstrots. Att barnen ska 
göra "uppror" i samband med puberteten verkar, som jag har påpekat tidigare, vara 
en förväntad reaktion, även om den har gan ska klent stöd i mångas erfarenheter. 
Många uttryckte lättad förvåning över att det faktiskt inte blivit några häftiga 
konflikter, som de väntat att det skulle bli med äldre syskon. Men det fanns också 
de som gått igenom dem. 
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tiös och kunna uppföra sig väl. Självständig nämner de inte, kanske 
därför att det är det som egentligen är deras problem: han är till synes 
blott alltför självständig. 

Han drar sig undan föräldrarnas inflytande och avvisar dem så gott 
han kan. Det de erbjuder vill han inte ha. Hans syskon tycks utan pro
blem ha accepterat föräldrarnas värderingar och vanor, men 12-åringen 
vill inte. De idrotter föräldrarna utövar vill han inte delta i. När de vill 
fara till landet vill han vara kvar i stan. Den ungdomsverksamhet de 
själva engagerat sig i vill han inte vara med i längre. Den idrott han 
ägnar sig åt ställer de upp på plikttroget, men utan eget intresse. En del 
av de kamrater han tycker är så spännande att få vara med betraktar de 
med stor misstro - det är några äldre pojkar och man vet inte riktigt... 
Vad lär han sig egentligen av dem, och missar han inte viktig lektid? De 
filmer han vill se på video tycker föräldrarna är otrevliga och mycket tid 
som kunde användas bättre går åt framför TVn. I skolan går det än så 
länge an med den minimistrategi pojken använder, men föräldrarna 
menar sig veta att snart räcker inte det. 

Den grundidé om fostran som är allmänt omfattad (av intervjuerna att 
döma) är att den ska baseras på ömsesidigt förtroende. Detta är inget 
som de här föräldrarna i avviker ifrån. Deras problem är, att med det här 
barnet fungerar det inte riktigt så, eftersom han tycks avvisa dem, och 
inte motsvarar deras förtroende. Det är tydligt, att de inte uppfattar att 
deras normer är internaliserade i 12-åringen och de är rädda för det 
inflytande som den bristande internaliseringen så att säga lämnar rum 
för.63 Men samtidigt är det ju också så att barnet ska ha ett eget liv och 
ett eget "kontaktnät ute", som pappan säger. Att självständighet inte 
framhålls som mål för fostran av just det här barnet betyder inte att det 
inte finns, och det finns inget i det föräldrarna säger som antyder att de 
skulle vilja att sonen inte blir självständig. Men inte riktigt än, och inte 
riktigt hur som helst! Och absolut inte den pseudo-självständighet som 
egentligen bara betyder att föräldrarnas inflytande ersatts av någon an
nans, mindre nogräknad! 

De här föräldrarna, liksom de andra som har liknande problem med 
sina 12-åringar, förmedlar inte intrycket att det skulle vara bara fel på 
pojken, eller att inget som han gör är bra. Det de förmedlar är snarast en 
oro och osäkerhet inför hur de själva egentligen bemöter det här barnet, 
och även om man, som en mamma gör, kan säga sig att det kan vara 

63 Även andra föräldrar, och också sådana som inte verkar så oroade över att barnen 
inte internaliserat normer, är rädda över vad barnen kan ledas in i av andra som 
manipulerar dem och utnyttjar deras omo gnad eller okunskap. Barnen är ännu 
unga, och inte förrän mot slutet av tonårstiden verkar fö räldrarna andas ut och se 
att det gick ju trots allt bra, eller att det inte gjorde det. Båda utfallen finns 
representerade i intervjumaterialet, men den senare dessbättre bara i något enstaka 
fall (vilket förstås också beror på urvalet och bortfallet). 
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nyttigt att se för henne som jobbar med barn, att det minsann inte är så 
lätt alltid och att samma fostran slår olika på olika barn, så blir det ändå 
ett bekymmer. Föräldrarna visar en viss oro, och kanske också 
förvåning, över att de inte kommer så väl överens med just de här bar
nen. Deras sätt att vara föräldrar har fungerat bra med andra barn i fa
miljen, så varför fungerar det inte nu? Föräldrarna vill väl, de kan ut
värdera sin fostran genom att se att de äldre "lyckats" och de satsar både 
tid, engagemang och materiella resurser. Men gensvaret är annorlunda. 
De här 12-åringarna hävdar sitt oberoende och inkluderar sig inte i den 
gemenskap föräldrarna så gärna vill ha dem med i. 

Slutsatser - fostran för en individuerad gemenskap 

Det mönster för familjelivet s om framträder i materialet karaktäriseras 
dels av den förhållandevis platta hierarkin mellan föräldrar och barn och 
den känslomässiga betoningen av närhet och förtrolighet, dels av kra
ven på att barnen ska klara sig själva i viss utsträckning, eftersom ingen 
av föräldrarna varken vill eller kan ägna sig åt service åt familjen på 
heltid. I båda avseendena är detta en ganska markant skillnad mot 1950-
talet. Sin struktur får familjelivet av det tidspussel som beror på att alla 
familjemedlemmarna ingår i andra grupper som i sin tur följer en be
stämd tidsdisposition. Det finns gott om centrifugala krafter i familjen, 
men det finns i allmänhet också en centripetal motrörelse.64 

Innehållsmässigt blir familjernas vardagsliv med dess tusen olika 
bestyr ett väsentligt innehåll i fostransprocessen, ungefär på samma sätt 
som man har menat att det gjorde en gång i det gamla bondesamhället. 
En hel del får barnen sköta på egen hand, i föräldrarnas frånvaro, och 
man kan se att mycket går ut på att vardagslivet ska flyta mer än på att 
föräldrarna verkligen planerar för barnens lärande. En väsentlig skillnad 
jämfört med förr måste emellertid vara att detta g emensamma vardags
livets sysslor numera både konkurrerar och suppleras med en mängd 
andra innehåll, eftersom vaije familjemedlem ingår i andra grupper och 
sociala sammanhang av olika slag. Resultatet av detta är inte entydigt. Å 
ena sidan kan man säga att föräldrarna har ganska liten insyn i barnens 
liv utanför familjen, å andra sidan kan man också säga att eftersom 
barnens verksamheter i ganska stor utsträckning är rutiniserade och 
närmast schemabundna, så har föräldrarna mycket god kontroll ändå. 
Som ett av barnen sade apropå möjligheter och valfrihet: " Jaa, det är väl 
inte så jättemycket som man egentligen behöver bestämma själv, för 
man har ju sina vanor och så." Internaliseringen fungerar i allmänhet. 

64 Jfr Holter, 1976, om individueringen inom familjen och familjens privatisering 
eller avgränsning mot omvärlden. 
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Det intressantaste är ändå den förhållandevis föga markerade skill
naden mellan barn och vuxna. Såvitt jag förstår har den en grund i 
betoningen av känslomässig gemenskap, en annan i demokratiska ideal 
och en tredje i den faktiska likhet som föräldrarnas och barnens liv 
visar. Föräldramakten är kontrollerad, barnen har självständiga rättig
heter, ansvaret för barnens väl och ve är delat mellan "samhället" och 
föräldrarna och barnen själva. Men också i detta finns en annan sida, 
nämligen att de individualistiska och jämlikhetsinriktade idealen skulle 
kunna legitimera en viss ansvarsfrihet för föräldrar (vilket den kon
servativa kritiken av den moderna familjen ofta framhåller). 

Pedagogiskt betyder familjelivets struktur och mönster, så som det 
framkommit, att fostran inriktas på barnens inre mer än på deras yttre 
beteenden. När barnen ganska tidigt i livet agerar på egen hand, utanför 
föräldrarnas kontroll, är det naturligt att fostran måste inriktas på inter-
naliserade normer, vilket kräver en känslomässig gemenskap mellan 
föräldrar och barn, att barnen identifierar sig med föräldrarna och tar till 
sig deras normer samt ett förtroendefullt och helst öppet förhållande 
från barnen till föräldrarna. Därför är det också logiskt att hemmen i 
rent fysisk mening befordrar kontakt mellan föräldrar och barn, vilket 
de öppna planlösningarna disponerar för. Samtidigt ger all den tid som 
barnen är utanför föräldrarnas överinseende dem många möjligheter att 
agera självständigt och göra erfarenheter på egen hand. I ganska stor 
utsträckning krävs det också av dem, inte minst vad gäller deras per
sonliga service. Och hemmen ger också utrymme för barnens indivi
duella integritet i och med att barnen normalt har varsitt eget rum.65 Ska 
bostäderna tolkas, kan man alltså ta fasta på dels öppenheten i de ge
mensamma utrymmena, dels slutenheten i de privata. Det finns möj
ligheter till både gemenskap och avskildhet och individualitet. Frågan är 
emellertid om de gemensamma intressena i familjen egentligen mot
svarar bostadens öppenhet. Det individualiserade mediabruket, t.ex., är 
onekligen svårförenligt med de öppna vardagsrummen och om de olika 

65 Man har menat, att när bostaden delades i en privat del för familjen och en annan 
för tjänstefolket och dessutom eventuellt i en offentlig sällskapsdel någon gång 
från 1600-talet var detta en indikator på den moderna familjens framväxt. Den 
egentliga familjen avskildes från resten av hushållet och det privata från det 
offentliga. Se Holter, 1976, s. 45-46. - Man kan också se bostädernas utformnin g 
som ett uttryck för statens inblandning i familjen - man ställer krav på t.ex. 
hygien (separata utrymmen för matlagning och toalettbestyr) eller moral (barn och 
vuxna i skilda sovrum), men i erbjudandets form. Bostadspolitiken är ett av de 
områden Donzelot, 1979, anger som ett led i "det socialas" framväxt och i Sverige 
har satsningar på bostäder gjorts i flera omgångar och i olika former sedan 1930-
talet då makarna Myrdal och Befolkningskommissionen identifierade dåliga 
bostäder som en av orsakerna till hotande folkminskning och Lübbe Nordström 
gjorde sin resa genom "Lort-Sverige". 
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familjemedlemmarna vill skilja sina respektive sällskapsliv åt, får det 
göras i tid snarare än i rum. Men de flesta verkar gilla öppenheten och 
kanske är det ändå så att gemenskapen - eller föreställningen om den -
verkligen är stark. 

Man kan inte säga att de här föräldrarna skulle ha "abdikerat" från 
sitt föräldraansvar. Att gemenskap, närhet och förtrolighet med barnen 
betonas betyder inte att det inte skulle finnas en vuxenhet som föräld
rarna kontrasterar mot barnen. Föräldraskapets plikter behöver heller 
inte kännas alltför tunga, eftersom föräldrarna inte är ensamma om 
ansvaret utan delar det med samhället. Ansvaret delas emellertid också, 
som en följd av den individualistiska ideologin och ideologin om barns 
utveckling, med barnen själva. 

Vad är det då egentligen de familjer illustrerar, där 12-åringarna inte 
lika självklart involveras i gemenskapen? En sak är att de centrifugala 
krafterna, som finns i alla familjerna men tycks vara olika starka, här är 
tydliga just i förhållande till 12-åringarna. Man kan kanske säga att bar
nen utnyttjar dem och tar vara på centrifugalkraftens möjligheter för att 
befordra sin individualitet. Det är möjligt att det handlar om deidentifi-
kation, dvs. att barnen i de här fallen inte strävar efter likhet utan 
tvärtom olikhet med föräldrar eller syskon. Det är också möjligt att de 
tagit en demokratisk fostran på så stort allvar att de verkligen försöker 
utnyttja den förmodade jämlikheten.66 Man kan också fråga, hur mycket 
man egentligen har tagit de här 12-åringarna på allvar som individer? 
Har föräldrarna individualiserat efter dem, eller har de fått hänga med 
på det som varit utprövat på äldre syskon, eller på det som föräldrarna 
av ett eller annat skäl funnit praktiskt, bra eller önskvärt? Det finns en 
oundviklig motsättning mellan individualitet och kollektivism i familjen 
- kanske är det helt enkelt det de här exemplen illustrerar? Hur mycket 
kan man egentligen individualisera inom en familjs ram? Det är svårt, 
säger en av mammorna, att behandla tre olika barn "lika", som barnens 
krav på rättvisa fordrar, när man själv ser att de har olika förutsättningar 
och förmågor. Blir det trots allt alltför lika i gemenskapen? 

De klassmässiga skillnader som finns markeras framför allt i att det 
finns en mera markerad distans eller hierarki mellan föräldrar och barn i 
vissa av medelklassfamiljerna än i de andra. Mönstret med mera fa-
miljecentrering i arbetarklassfamiljerna och mera individuering i me
delklassens familjer, som flera olika undersökningar visat på, upprepas 

66 Jfr Bernstein, 1990, s. 65, om den skenbara symmetrin mellan fostrare och fostrad 
i den osynliga pedagogiken. - Även om några av föräldrarna i just de här 
familjerna är förhållandevis synliga i sin pedagogik, eventuellt därför att den 
osynliga inte visat sig fungera tillräckligt väl, och klart marker ar sin föräldraroll, 
finns det kanske ändå en allmän air av jämställdhet mellan föräldrar och barn i det 
svenska fostranssystemet som slår igenom, ungefar som uppfattningar om 
genusmönster gör det oberoende av vad som är praxis i en viss familj? 
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i mina data, men jag vill betona att skillnaderna i detta inte är särskilt 
stora i det här materialet. Diskursen handlar om både individualism och 
familjegemenskap, oavsett klass. Och genusmönster replikeras i de 
traditionella banorna även om det oftast finns en önskan om jämlik 
fostran. 
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Kapitel 9 
Ansvarsfördelning och fostran 

En pappa svarar så här sedan han funderat en stund på vad han har för 
uppgift mot sitt barn: 

Ja, man har ett ansvar, som är väldigt stort. 
Jaa... Vad tycker du att det ansvaret innebär? 
Det innefattar väl allting. Precis allting. 

Pappan som säger att föräldraskapet innebär detta allomfattande ansvar 
har barn i tre familjebildningar, och här syftar han på den tredje och 
nuvarande. Mot barnen i de tidigare familjerna åtog han sig inga vanliga 
föräldraplikter,1 men för 12-åringen uttrycker han tveklöst ett mycket 
stort ansvar. Hans utsaga kan emellertid också läsas som ett generellt 
uttalande: Föräldrars ansvar för barnen är totalt o ch innefattar "precis 
allting". Utgår man från vad föräldrar hålls ansvariga för finns ett stöd 
för den tolkningen. Samtidigt är, som framgått av redovisningen hittills, 
föräldrarna och familjen långt ifrån ensamma om att fostra barnen och i 
realiteten fördelas både ansvar och uppgifter. Från barnens småbarnstid 
och framåt kan man se att deras uppväxtmiljö präglas av detta. Den 
obligatoriska skolgången är en faktor, att båda föräldrarna ofta 
förvärvsarbetar en annan, organiserandet av fritiden en tredje och det är 
dessa som framstått som viktigast i min undersökning. 

Men ansvaret? Frågan om ansvarsfördelning var en av undersök
ningens huvudfrågeställningar: Hur ser föräldrarna på ansvarsfördel
ningen mellan sig själva och andra agenter i fostransprocessen? De 
föregående kapitlen har delvis redan besvarat frågan, men i detta ska jag 
sammanfatta vad undersökningen har visat att man egentligen tänker sig 
att barnet ska få ut av fostransprocessen samt ansvarsfördelningen för 
detta. Perspektivet är föräldrarnas, och det jag har sökt efter är dels en 
"katalog" över vad barnen ska få, dels en ansvars- och arbetsfördel
ning, såsom föräldrarna ser det. 

"Målen" 

Det innehåll i fostransprocessen som kommer fram i utsagorna om 
ansvar och uppgifter kan grovt (och osensationellt) sägas handla om att 
behandla och bekräfta barnet som en speciell individ, att stödja och 

1 Jfr kapitel 3, "Åke". 
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skydda det, att se till att det utvecklas på ett bra sätt och lär sig diverse 
olika saker både för nuet och för framtiden, samt att det har det bra i 
nuet. Men jag bör påminna om, att fostran sällan framstår som en mål
styrd process i intervjuerna.2 En hel del har svårt att formulera sig om 
frågor som "vad tänker du att X ska få ut av..." eller "vad tycker du att 
du/skolan etc. ska ge Y?". Svaren på de här direkta frågorna blir ofta 
vaga och avvärjande. Men efterhand i intervjuerna kommer det ändå i 
allmänhet upp sådant som kan uppfattas som ett slags mål: "Ja, det 
tycker jag är viktigt att...", "Jo, jag vill ju att han ska kunna..." och 
liknande formuleringar. Kanske kan man säga att en del av de mål för
äldrarna tycks tänka sig bäst formuleras genom att man anger vilka 
erfarenheter barnet ska göra.3 Andra formuleras (som man vanligtvis 
tänker sig "mål") genom att man talar om vilka förmågor, färdigheter, 
kunskaper etc. man vill att barnet ska ha uppnått.4 Ytterligare en variant 
är att tala om vilka erfarenheter barnet inte ska göra och som man ser 
som sin föräldrauppgift att i görligaste mån förhindra.5 

Bekräftelse, respekt och stöd 
Att bemöta barnet som individ, bekräfta det som person, respektera och 
vara lyhörd för det samt visa kärlek och ömhet ser man som något som 
faller på föräldrarna. Många talar om att det är viktigt att de är lyhörda 
för barnen och visar dem respekt. Andra talar om att de vill vara en 
pålitlig vän för barnen. En del (delvis samma personer) talar om att de 
ska ge barnet kärlek eller ömhet. 

Detta är konsistent med att familjen har till uppgift att sörja för 
människornas emotionella behov och det verkar inte som om 
föräldrarna i urvalet väntade sig att någon annan fostrande instans 
primärt ska göra detta. Däremot finns det en del utsagor som tyder på att 
man värdesätter när det eventuellt inträffar, som när en lärare visar 
personlig omtanke om ett barn. Det är också konsistent med en 
individualistisk ideologi. En mamma säger att hon anstränger sig för att 
vara rättvis mot de olika barnen - underförstått att det inte är så enkelt, 
eftersom de är olika och enligt hennes bedömning fordrar olika fostran. 

2 Vilket inte är ovanligt. Köhler diskuterar detta genom att jämföra begreppen 
"uppfostran" och "undervisning". Uppfostran används sällan som ett lika bestämt, 
avgränsat och processrelaterat begrepp som undervisning. Istället talar m an om 
uppfostran som ett historiskt skeende ('"Jag har bl ivit strängt uppfostrad.'") eller 
produktrelaterat ("'Jag har blivit uppfostrad till att vara sparsam.'"). Köhler, 1978, 
s. 47-49. 

3 S.k. expressiva mål. Jfr Eisner 1969, s. 15f. 
4 S.k. beteendemål (instructional objectives). Ibid. 
5 Av tradition och kanske nödvändighet innehåller fostran m ycket av detta, framför 

allt under de allra tidigaste åren. 

- 254 -



Kap. 9 Ansvarsfördelning och fostran 

Blir det rättvist om hon behandlar dem lika, trots att de är olika, eller om 
hon tar olikheten på allvar och behandlar dem i enlighet med det? Flera 
klagar också över skolan som inte bemöter barnet som en specifik 
person utan behandlar alla just likadant. Men i varje fall hemma ska 
barnet ses som en egen individ med vissa egna rättigheter, och föräldern 
bör acceptera och respektera barnet som det är. 

Detta är emellertid ideologi och inte alltid praxis. Den tolkningen gör 
jag utifrån att flera talar om framför allt lyhördheten och respekten som 
ett problem som de kanske inte lyckats bemästra, när barnets vilja och 
deras fostransambitioner kommit på kollisionskurs. I praktiken blir det 
då och då krockar mellan föräldrarnas och barnens viljor eller krav. Hos 
de allra flesta finns det emellertid en otvetydig uppfattning om att barnen 
både har och bör få hävda en egen vilja, samtidigt som man som 
förälder både ställer krav på barnet (som att sköta vissa uppgifter, passa 
tider, delta i bestämda aktiviteter osv.) och hävdar sin egen vilja både i 
smått och i stort (som att flytta, skiljas e.dyl.). 

En annan uppgift som föräldrarna anser att de själva har är att skydda 
barnet och stödja det både som person och gentemot yttre förhållanden. 
I detta ligger ett ansvarstagande för barnet och dess väl och ve som 
visar att man tar på sig en föräldraroll genom att verkligen vara vuxen 
(dvs. mera kunnig och mera långsiktig). Ett mycket påtagligt stöd gäller 
skolarbetet, ett annat fritidsaktiviteterna. För att barnen ska kunna 
utnyttja fritidens många möjligheter fordras att många föräldrar bidrar 
både med arbete och ekonomi. I många familjer innebar också barnens 
läxor en arbetsuppgift för föräldrarna: att påminna, kontrollera, förhöra 
och hjälpa till med svårbemästrade problem. Stödet kan också handla 
om att lära barnen en arbetsdisciplin som kanske inte fordras ännu och 
barnen därför inte har mött genom skolan, men som föräldern förutser 
kommer att krävas högre upp i utbildningssystemet. 

Stöttandet av barnet i skolan och i övrigt kan också ses som att 
barnet bekräftas och tas på allvar. Föräldrar, som tycker att barnens 
fritidsintressen självklart ska få utrymme i familjens ekonomi och tid 
och både intresserar sig för och bistår barnen i dessa, demonstrerar 
naturligtvis samtidigt att barnet är viktigt och har vissa rättigheter. 
Ibland är det förstås också åtminstone delvis utslag av en projektsyn -
att barnet ska uppnå något visst genom aktiviteten och det är därför man 
stöder den - men många gånger verkar det mera handla om en lojalitet 
mot barnet. Man vill att det ska gå bra för barnet och därför stöttar man 
hans eller hennes arbete med läxor och annat. Särskilt i förhållande till 
skolan är man är rädd att försvåra för barnet om man skulle framföra 
kritiska eller "besvärliga" synpunkter. Som jag har visat (i kapitel 6) 
finns knappt någon utsaga som vittnar om att man skulle vara beredd att 
ta till mera drastiska handlingar, även om man är kritisk, och bara ett 
par om direkta föräldraingripanden för att radikalt förändra barnets 
situation i skolan. Den ena handlar om klassbyte, den andra om hur en 
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mamma upptäckte att skolan inte var att lita på när dottern blev mobbad i 
lågstadiet. Hon insåg att hennes föräldrauppgift just då måste bli att helt 
enkelt kontrollera skolan, eller närmare bestämt vissa av flickans klass
kamrater och hennes klasslärare. Jag har tolkat föräldrarnas uppfatt
ningar, och också deras praxis, som att man anser att man ska stödja 
barnet i skolan, inte skolan i barnet. 

För mamman som bestämde sig för att förhindra att hennes flicka 
mobbades blev det tydligt att hennes stöd till dottern inte kunde vara 
enbart moraliskt utan måste utformas som ett konkret skydd under en 
period. Hon övervakade skolvägen och deltog i skolarbetet, men det är 
mera vanligt att föräldrarna ser sin uppgift som mera begränsad: att 
upplysa, varna och så gott det går förhindra att barnen kommer i sådana 
situationer eller miljöer som är farliga för dem.6 De hot man såg var 
dels vardagsmässiga som skrämmande filmer, trafik och kamrater med 
dåligt inflytande, dels speciella som narkotikaförsäljare och sexuellt 
perverterade. Det föräldrarna framför allt ville fö rhindra sina nu 12-13-
åriga barn att få erfarenhet av var droger och kontakt med miljöer där 
det fanns risk för att de skulle dras in i missbruk.7 

Det skyddstänkande som en del föräldrar ger uttryck för låter sig lätt 
tolkas som uttryck för lojalitet, även om det dessutom kan ses som 
kontroll. Vilketdera betonas olika av olika föräldrar. Att barn möter 
gränser och fasta regler kan ha en både praktisk och emotionell funk
tion. Ibland är det nog också ungefär detsamma som att vara långsiktig, 
såvida reglerna just är ägnade att undvika trassel och problem med 
svåröverskådliga konsekvenser. En hel del av föräldrarna talar om att 
barnen ska möta disciplin och ordning i olika sammanhang (familj, 
skola, fritid), och att det då delvis handlar om kontroll och säkerhet. 
Tidspassning är den regel som nämns oftast och den fyller dessa funk
tioner. Av de intervjuade föräldrarna är det ingen som låter förstå att de 
skulle lämna barnen vind för våg, men det finns skillnader i vilka regler 
som sätts och hur väl man de facto både kan och vill kontrollera dem. 

Mångsidig utveckling 
Föräldrarna talar om barnens jag- eller karaktärsutveckling som något 
som de visserligen har ansvar för, men där varje barns egen läggning 
också är avgörande. Det är alldeles tydligt, att föräldrarna inte betraktar 
barnen som enbart objekt i fostransprocessen utan i allra högsta grad 
också som subjekt. Detta manifesteras i utsagor som "tvinga kan man ju 

6 Ålder är naturligtvis en variabel s om betyder mycket dels för vad det är barnet 
behöver skyddas ifrån, dels för hur skyddet utformas. Liksom småbarnsåren är 
tonåren en tid som föräldrarna uppfattar som riskfylld. 

7 Med sina många behandlingshem för missbrukare i närområdet anses Katrineholm 
vara en lönsam marknad för droghandlanden, förklarade en pappa. 
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inte", "dom måste ju själva visa sig intresserade" eller "om han vill..." i 
anslutning till olika fostransambitioner eller -försök. Föräldern kan 
erbjuda eller kräva, men barnet måste ta emot, acceptera erbjudandet 
respektive kravet.8 Barnet får därmed också ett eget ansvar, utan att 
förälderns upphävs. 

Det besvärliga för föräldern är veta vad man kan och bör göra och 
naturligtvis att sedan göra det. En mamma berättade om hur osäker hon 
kände sig inför sin äldstes skolstart. Han var egensinnig och viljestark 
och hon var osäker på "hur man skulle göra för att göra rätt" med detta 
självständiga barn - skolan sätter onekligen en gräns för självständig
heten. Disciplinerade hon honom för lite skulle det kanske hämna sig i 
skolan, disciplinerade hon för mycket skulle hon kanske knäcka ho
nom, och ingetdera var vad hon ville. 

I förhållande till barnens jagutveckling anser föräldrarna att deras 
medverkan först och främst gäller det som har att göra med moral och 
värderingar, medan sådant som hör ihop med självförtroende, själv
disciplin och självkännedom (också) behöver en social inramning utan
för familjen.9 Medverka måste i detta fallet f örstås framför allt som att 
man bygger på barnets givna personlighet, inte att man utgår från att 
barnet är en lerklump som kan formas genom fostran till vad som helst. 
Men utmejsling av några drag eller detaljer kan man tänka sig. Sålunda 
vill man att barnen ska utveckla ett sinnelag som rymmer tolerans mot 
andra och olika.10 Att barnen ska bli ärliga och hederliga strävar några 
efter, liksom självständiga i betydelsen jagstarka. Självständig i be
tydelsen att klara sig själv nämns också.11 Några få försöker inplantera 

8 Detta gäller naturligtvis med stora inskränkningar. I vissa frågor är föräldrarna 
sannerligen tvingande, men det är i situationer som de i allmänhet inte tycks 
reflektera över som fostrande, som familjeombildningar. Andra omvälvande 
handlingar, t.ex. flyttningar, betraktas ibland som fostrande, ibland inte - det 
verkar b l.a. bero på om de är påtvingade familjen eller ej. Val kan behöva 
motiveras. 

9 Jfr Durkheim, 1925/1961, som om moralutveckling påpekar att man tycker för 
mycket om varann i familjen för att barnen s ka utveckla en samhällelig moral 
inom dess ram. Här handlar det i s tället om att man behöver ett socialt större rum 
för att utveckla självkänsla, självkännedom etc. Men kan man analogt med 
Durkheim säga att man tycker för mycket om varann i familjen för att få en god 
och kanske realistisk självbild? (Och i en del familjer tycker man förstås alltför 
lite om varandra för att man ska få det.) 

10 Tolerans har ofta kommit på tal i anslutning till immigrationen. Många olika 
folkgrupper och kulturer ska samsas i Katrineholms skolor och annan offent
lighet. 

11 Självständighet är inget som dominerar "mål-katalogen" (v ilket kanske beror på 
barnens ålder) men av praxis-beskrivningarna framgår att barnens självständighet i 
allmänhet befordras - det blir om inte annat en effekt av att de förutsätts klara sig 
själva vissa tider på dagen. 
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en kämpaglöd eller djävlar-anamma-inställning hos barnen och ett par 
talar om att de tycker de måste försöka hjälpa barnen att utveckla "sunt 
förnuft". Självdisciplin anses varken hemmet eller skolan befordra lika 
mycket som fritidsaktiviteterna, där barnen frivilligt deltar och måste ta 
ansvar för att de deltar, har rätt utrustning packad och sköter sina 
åtaganden. 

Naturligt nog tycker föräldrarna att barnets sociala utveckling kräver 
sociala sammanhang av skilda slag. För att få dela en gemenskap i 
största allmänhet kan familjen räcka, men ska barnet få vara i en ge
menskap med likar måste det få kamrater. För en del blev barnomsor
gen ett sätt att se till att barnet fick kamrater när det var litet, medan 
fritidsaktiviteterna och ev. skolbarnsomsorg fungerar så nu. Fritidsakti
viteterna gör det möjligt för barnet att umgås med kamrater och eventu
ellt lära känna nya, likasinnade vänner, men i det här sammanhanget 
verkar en kvalitativt annan aspekt än den rent sällskapliga vara viktigast. 
Ganska många talar om att barnen utvecklar kamratskap genom sina 
fritidsverksamheter, och framför allt är det lagidrotterna som tillskrivs 
den kvalitén. Det är faktiskt bara fritidsaktiviteterna man talar om med 
den aspekten, medan både barnomsorgen och (av en mamma) skolan 
också nämns apropå att barnen ska få träffa kamrater. 

De som talar om manér och etikett ser detta som en uppgift för fa
miljen och i ett par fall barnomsorgen, medan både familjen och skolan 
anses ha ansvar för det som beskrivs med det bredare begreppet "allmän 
hyfs".12 Att skolan ska fostra tycker sammantaget en hel del av 
föräldrarna, men det är olika aspekter man tänker på. Några talar om 
allmän hyfs, andra om disciplin, andra åter om samverkan, hänsyn och 
förmåga att arbeta i grupper. Man kan emellertid säga att föräldrarna 
lyfter fram att skolan bör utnyttjas efter en av sina förutsättningar, 
nämligen att den arbetar med grupp som enhet.13 Den är ett samman
hang där social samverkan lämpligen borde tränas. Det är möjligt att den 
kamratskap man tänker sig att barnen ska uppleva genom sina fri
tidsaktiviteter inkluderar samverkan och hänsyn, men det är få som talar 
explicit om detta i samband med dem. En idé med grundskolan som en 
mamma påpekar är att den kan bidra till att ge barnet en bredare social 

12 Jfr Elias, 1939/1989. Civilisation är definitionsmässigt samhälleligt bestämd, och 
även om familjen kan betraktas som den in stans som lägger grunden, m åste det 
ändå finnas andra institutioner som s.a.s. bekräftar att beteendekraven är rätt. Elias 
beskriver genom en historisk analys av etikettböcker hur kraven på vad som 
betraktas som civiliserat beteende förändrats över tid och hur det förväntas av dels 
allt vidare s ociala sikt, dels av allt yngre. Det som på 1200-talet hörde till 
avancerad hovetikett förväntas numera av varje litet barn, och träningen måste 
därmed börja mycket tidigt. 

13 Men det finns alltså också klagomål på att den inte individualiserar tillräckligt. 
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erfarenhet genom att den sammanför barn av båda könen och ur olika 
klasser.14 

Det som hör till utvecklingen av barnens övriga färdigheter och 
förmågor fordrar också insatser från flera instanser. Det föräldrarna 
menar faller framför allt på dem själva är sådant som hör till det prak
tiska, vardagliga livet. Mammorna såg ofta som sin uppgift att se till att 
barnen fick åtminstone vissa grundläggande kunskaper i hushållsarbete, 
även om detta delvis också ingår i skolundervisningen. Papporna talade 
oftare om att lära barnen att förstå sig på sådant som cykelreparationer, 
motorer och snickeri. Också ekonomisk fostran måste föräldrarna 
ansvara för. 

Det som betraktas som skolans i det närmaste exklusiva uppgift är att 
lära barnen det som hör till skolans sfär, dvs. det kunskapsinnehåll som 
skolan av tradition förmedlar. Föräldrarna talar om detta ungefär som att 
skolan ska se till att bar nen lär sig det som behövs för att de ska klara 
skolan och eventuellt kunna avancera i utbildningssystemet. För att 
barnet ska tillgodogöra sig stoffet är föräldrarna, som jag har visat, be
redda att så gott de kan ge stöd och hjälp, och för att skolan ska fungera 
som den anser bäst är de dessutom beredda att "ställa upp" och göra vad 
som krävs av dem (vara klassföräldrar, följa med på lägerskola, ordna 
sociala begivenheter och liknande). 

Fysisk och motorisk utveckling anses bäst befordras genom de or
ganiserade fritidsverksamheterna, som här i allmänhet var synonymt 
med idrott, och det är ett av skälen till varför man tycker att de är bra, 
eller försöker få barnen med i dem. 

Barnens "allmänna" utveckling består av en massa ting som faller 
utanför det mera påtagliga som berörts ovan. En del hör till h abitus, 
som att gå på teater eller konstutställningar. Annat är mer specifikt, som 
att vara "skolförberedd". När man talar om sin egen, skolans och fri
tidsaktiviteternas uppgift här är det ofta i termer att barnets anlag, 
möjligheter etc. ska utvecklas. En del talar också om att överföra en viss 
livsstil. Barnomsorgen skulle bidra till sk olförberedelse15 och till vad 
som kan sammanfattas med "utvecklande aktiviteter". Genom fritidens 
möjligheter och det diversifierade utbudet av aktiviteter tänker man sig 
ganska ofta att barnen får tillfälle till allmänbildande, berikande och 
utvecklande verksamheter. Här finns både en idé om investering och en 
om individualitet. Det är just sina egna förutsättningar man på bästa sätt 
ska få möjlighet att utveckla, och både familjens och skolans (och 
tidigare ev. barnomsorgens) "utbud" av möjligheter kompletteras 
genom fritidens varierade och tämligen lustbetonade. Nytta med nöje, 
på egna förutsättningar, alltså. Och för många är det en klar för-

14 Det senare förutsätter att bostadssegregationen inte slår igenom i klassamman
sättningen. Jfr Arnman & Jönsson, 1983. 

15 Framför allt ansågs deltidsförskolan bra i det här stycket. 
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äldraplikt att stödja barnet så att hon eller han kan ta del av de möjlig
heter som finns tillgängliga. 

Eftersom fritidsverksamheterna är frivilliga och i princip väljs av 
barnen själva är det antagligen naturligt att nöjet kommer i förgrunden. 
En aktivitet som föräldern aldrig så gärna vill att ba rnet ska vara med i 
blir i realiteten omöjlig, om inte barnet självt tycker det är roligt. För 
barnen var att "det är kul" det i särklass vanligaste svaret på varför man 
var med i något visst, liksom "det är inte kul" var ett lika självklart skäl 
till varför man slutat. Men också föräldrarna svarar ofta att barnet ska ha 
roligt och få sina egna intressen tillgodosedda på frågan vad man väntar 
sig att barnet ska få ut av organiserade fritidsaktiviteter. 

Så är det också med att "ha sysselsättning" och "ha vettiga intres
sen". Fritiden men inte skolan nämns då. (Barnen själva däremot talar 
emellanåt om skolan på det sättet: den är bra för då har man någonting 
att göra.) I de här skälen finns oftast både ett här-och-nu- och ett klart 
investeringstänkande, liksom det gör när man talar om god fysik och 
motorik. Både den goda fysiken och de vettiga intressena är tillgångar 
för framtiden likaväl som för nuet, och att barnen har goda sysselsätt
ningar nu borgar förhoppningsvis för att de inte ställer till de t för sig 
senare genom att dras in i mindre önskvärda och kanske destruktiva 
aktiviteter. 

Underförstådda självklarheter 
Vad säger man intel Mycket - kanske det mesta - tas för givet. Det mest 
självklara i vad man troligen faktiskt ser som sitt eget ansvar i för
hållande till barnet (om frågan skulle ställas direkt) blir inte särskilt 
vanligt som svar. Få talar t.ex. om det materiella ansvaret: att barnet ska 
försörjas och förses med en mängd materiella ting - och de som gör det, 
gör det ofta antingen skämtsamt eller på ett sådant sätt att jag tolkar det 
som att det finns vissa problem förknippade med i det här fallet 
försörjningen. Det kan vara att eftersom man är ensamstående, arbetslös 
eller sjuk, har man inte har råd att ge barnen det som "andra" får och 
som man uppfattar som "normala" krav. Att få talar om försörjningen 
kan tolkas som att den i allmänhet faktiskt inte är något problem. 

Det är heller inte särskilt många som talar om att man ska ge barnet 
kärlek, även om det framgår att kärleken till barnen uppfattas som själv
klar. Betydligt fler säger att man ska vara lyhörd mot barnet och visa det 
respekt, vilket, som föräldrauppgift betraktat, är en betydligt nyare och 
mindre självklar idé. Inte heller talar särskilt många om vård och 
omsorg (eller service) i just det här sammanhanget även om det i andra 
sammanhang blir tydligt att man verkligen både tycker sig ha och 
fullgör en sådan (eventuellt under protest!). Den service som lyfts fram 
är den speciella att stödja och bistå barnens olika fritidsintressen, och 
för många är det en såväl tids- som kostnads- och arbetskrävande 
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uppgift. Att den framstår som speciell beror väl troligen på att den är 
förhållandevis ny. Det är t.ex. ganska många som talar om den i 
kontrast mot de egna föräldrarna och de egna uppväxtvillkoren - "då" 
var det minsann inte tal om att man skulle skjutsas till någon idrottsplan, 
som barnen nu tycks ta för givet, man fick cykla eller låta bli att fara och 
vilket det blev var ens ensak och inget som föräldrarna hade med att 
göra eller lade sig i.16 Och den i det närmaste totala service som de 
oftast hemarbetande 1940- och 50-tals-mödrarna bestod framstår för 
deras döttrar i skarp kontrast mot de egna försöken att få make och barn 
att begripa att "det är inget hotell jag driver", som en mamma uttryckte 
det. 

Det är knappast någon som direkt talar om att de vill fostra barnet 
enligt ett visst genusmönster, varken traditionellt eller icke-traditionellt, 
även om de flesta menar att både flickor och pojkar ska lära sig klara 
personlig service själva. Däremot kommenterar en och annan sin praxis 
eller barnens läggning i sådana termer - två mammor uttrycker t.ex. sin 
förtjusning över att just deras söner är intresserade av matlagning och 
en uttalar en from förhoppning om att hennes söner inte ska flytta direkt 
från mamma till någon annan kvinna, utan bo själva ett tag och 
därigenom tvingas lära sig klara mat, tvätt och städning själva. Ska man 
förstå den relativa tystnaden om genusskillnaderna som att de inte utgör 
något problem? Eller är man inte medveten om dem? I de utsagor jag 
har om detta i förhållande till praxis finns det en viss medvetenhet och 
också en del problem, men knappast på det sättet att det skulle leda till 
någon programmatisk hållning i ena eller andra riktningen. Det är för
modligen också så att individualitetsprincipen gör att den enskilda 
mamman eller pappan har svårt att se genusprincipen. 

Ansvaret 

Det mesta som föräldrarna talar om angående barnens fostran och so
cialisation tycks de se som sitt ansvar och det är tydligt att många verkli
gen känner ett slags huvudansvar, ungefär som pappan som citerades 
inledningsvis. Först och främst gäller ansvaret sådant som har med 
barnets individualitet eller personlighet att göra: att den respekteras och 
bekräftas men samtidigt också utvecklas i en socialt acceptabel riktning. 
Föräldrarna menar också att de ska förmedla regler av olika slag till 
barnet, angående moral och uppförande både i familjen och andra 
sammanhang. I vissa situationer måste de skydda barnet från faror och 
dåligt inflytande, men ju äldre hon eller han blir, ju viktigare blir det att 

16 Det som kostade pengar var emellertid mycket föräldraberoende. En mamma 
berättar t.ex. hur hennes mor slet med avbetalningarna på det piano hon tjatat s ig 
till. 
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barnet internaliserat föräldrarnas skyddstänkande och själv förstår att ta 
vara på sig. Detta, tror jag, kan ses som en del i den självkänsla eller det 
självförtroende föräldrarna tycker att de har ansvar för att hjälpa barnet 
att utveckla. Ett annat område som föräldrarna såg som sitt ansvar är de 
kunskaper och färdigheter som hör till det dagliga livet och som krävs 
att var och en i ett hushåll behärskar i någon mån. 

Har man utnyttjat barnomsorg utanför familjen har det primärt varit 
för att mammans förvärvsarbete fordrat det, men samtidigt har man 
naturligtvis i allmänhet också sett fördelar för barnet: att få vara med 
jämnåriga och utveckla en större social kompetens samt vara med om 
olika aktiviteter som bidrar till den allmänna utvecklingen. Men, som 
jag har diskuterat (i kapitel 5), så är det långt ifrån alla som har sett 
småbarnstiden som den lämpligaste tiden för den här sortens socialisa-
tionsmiljö, utan föredragit att barnet skulle få vara i en lugnare miljö 
med färre personer (hemma eller i ett annat hem) för större trygghets 
skull. 

Till skolans ansvarsområde tycker föräldrarna hör att lära barnen det 
som hör skolan till - ett innehåll som institutionaliserats för så länge 
sedan att man inte alls har några andra referenser till d et. Utöver det 
finns en del önskemål om att skolan borde bidra till barnens sociala 
utveckling på ett gynnsamt sätt i fråga om allmän hyfs och förmåga att 
fungera i grupp. 

De (oftast) organiserade fritidsaktiviteterna är det som mest medvetet 
och överlagt utnyttjas för att komplettera familjens fostran och bidra till 
en mer varierad socialisationsmiljö för barnen. Fritidsaktiviteterna är 
nöjsamma för barnen, menar man, samtidigt som de lär sig själv
disciplin och att ta ansvar för sig själva i första hand men ibland också 
för laget eller någon annan varelse (som ridskolans hästar).17 Därutöver 
lär sig barnen något som hör ihop med den speciella aktiviteten i fråga -
att spela ett instrument, tennis eller vad det nu är - som kan vara bra att 
kunna, samt håller sig aktiv och i form, vilket antas ha en generell och 
framtidsinriktad betydelse. Och inte minst viktig är den funktion som 
den aktiva fritiden har genom att den binder barnens tid och energi i 
välkontrollerade och "nyttiga" verksamheter och därmed förebygger en 
mängd tänkbara eländen. 

17 Den här funktionen fyller i realiteten också husdjuren i hemmen, men det verkar 
inte vara i första hand därför de införs kaffats. De omtalas inte på det sättet, även 
om det är tydligt att föräldrarna menar att barnen ska ta en del av ansvaret för 
skötseln av dem. 
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Klassmässiga skillnader 

Det finns vissa klassmässiga skillnader i vad man anser att barnen ska 
få ut av fostrans- och socialisationsprocessen, även om de inte är sär
skilt stora. Om jag jämför de familjer som tämligen odiskutabelt kan 
klassificeras som arbetarklass med dem som kan klassificeras som 
medelklass18 är den mest påfallande skillnaden att medelklassföräld
rarna överhuvud taget nämner så mycket mera om vad de vill att barnen 
ska få ut eller uppnå genom olika pedagogiska agenter/kontexter. Detta 
är naturligtvis åtminstone delvis en effekt av situationen i sig - man är 
mer verbal, mer förtrogen med att tänka och tala om den pedagogiska 
processen (flera av föräldrarna i medelklassgruppen har också ett 
yrkesmässigt förhållande till pedagogiska processer), men det är 
sannolikt också en effekt av att man faktiskt har mera av en s.k. pro
jektinställning till barnet. Både barnet och föräldern skulle alltså ses 
som pedagogiska subjekt och barnet också som objekt i en mycket aktiv 
kontext, där det finns stora möjligheter att ta tillvara och anspråksnivån 
kan hållas hög. 

En annan skillnad är att arbetklassföräldrarna (som grupp) gör en 
striktare åtskillnad mellan vad barnen ska få genom familjen och vad de 
ska få genom andra agenter. De har alltså en starkare klassifikation vad 
gäller innehållet i den pedagogiska processen. 

Föräldrarna i medelklassgruppen betonar att barnen ska få och hjäl
pas att ta tillvara utvecklingsmöjligheter, och aktivitet har i sig ett högt 
värde. Barnets pedagogiska kontext bör vara sådan att den allsidiga 
utvecklingen stimuleras. Man ska alltså ha tillgång till sådant som är bra 
både för personligheten, intellektet och kroppen, och det handlar i 
mycket om att de individuella möjligheter var och en har ska utvecklas. 
Individualismen ifrågasätts inte, men den ska hållas i schack genom att 
barnen lär sig samverka med andra och tränas i att vara tillsammans i 
grupper med bestämda uppgifter och ansvar. Självförtroende och själv
säkerhet ska utvecklas. Detta balanseras förhoppningsvis av att barnen 
också lär sig vara toleranta och ha respekt för dem som är olika, och lär 
sig att uppträda enligt en viss etikett. Och föräldrarna här betonar att de 
själva ska vara auktoriteter i förhållande till barnen inte minst genom att 
förmedla en viss (god) moral. 

Det föräldrarna i arbetargruppen, men inte medelklassgruppen, säger 
är att barnen ska lära sig klara sig själva och utveckla sunt förnuft och 
självkännedom. Några av dem nämner också sådant som har med bar
nets försörjning att göra som en föräldrauppgift, och oftare än 
medelklassföräldrar talar de om barnet som en vän eller kamrat. 

18 Det blir tio familjer i vardera gruppen. Jag utesluter för tydlighetens skull här de 
familjer som klassmässigt "är i rörelse" och de få företagarfamiljerna. 
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Men det mesta som nämns av föräldrarna i samband med den peda
gogiska kontexten och uppgifter för olika agenter har inte någon själv
klar klassförankring. Oavsett föräldrarnas klasstillhörighet ses barnet 
som en individ som måste disciplineras genom att gränser sätts och 
ansvar tränas. Föräldern måste upprätthålla en viss disciplin som skydd 
för och kontroll av barnet, men barnet ska också förvärva självdisciplin. 
Ärlighet är en egenskap som föräldrarna värdesätter oavsett klass, lik
som ett uppträdande som präglas av "allmän hyfs". Föräldern ska ge 
barnet kärlek och ömhet och därmed se till att det får en grundläggande 
trygghet. Hon/han ska visa barnet respekt och vara lyhörd för det. 
Hon/han ska stödja barnets intressen och skolarbete (men det finns 
tveklöst klassmässiga skillnader i hur detta ser ut i praktiken!). Barnets 
sociala liv med jämnåriga är viktigt; det ska ha kamrater och uppleva 
kamratskap och det ska kunna hålla på med sådant som skänker nöje 
och tillgodoser intressen. Att skolan ska ge "skolkunskaper" och hem
met en del mera praktiska kunskaper finns det också en stor konsensus 
omkring. Det som hör till skolans traditionella innehåll ("skolämnena") 
behöver föräldrarna i stort sett inte bekymra sig om att förmedla, där
emot måste de stödja barnet så att hon/han verkligen kan tillgodogöra 
sig skolans undervisning. 

Förälderns ansvar, så som det framstår här, är alltså verkligen 
ganska stort och vittomfattande, även om det finns möjligheter att få 
hjälp med ett och annat i fostransprojektet. Men möjligheterna ställer 
också, som vi har sett, krav och det goda föräldraskapet är aktivt och 
fyllt av nya plikter. 
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Kapitel 10 
Familj, barn och fostran 

Nå, hur är det då med fostransprocessen? Vad har egentligen hänt 
mellan 1950-tal och 1990-tal? Min undersökning har syftat till att stu
dera hur familjer har anpassat sig till förändringar i samhället och vilka 
konsekvenser dessa haft för fostransprocessen. Ambitionen har också 
varit att se hur olika familjer förhåller sig till att det finns andra agenter i 
fostransprocessen och de krav och möjligheter detta medför. I det före
gående kapitlet sammanfattade jag detta relaterat till vad föräldrarna talat 
om som utfall för barnens del av fostransprocessen. I det här avslu
tande kapitlet ska jag lyfta fram frågan om förändring och göra en dis
kuterande syntes av vad jag menar att min undersökning har visat och 
hur detta kan tolkas. 

Förändringar för familjen och i familjen 

Det är tydligt, att det samhälleliga engagemang i familjen, som Donzelot 
blottlagt och kallat övervakning1 (och som diskuteras i kapitel 3), har 
haft stor betydelse för familjernas liv. Genom att kontroll en så att säga 
har varit den ena sidan av ett mynt där den andra, mera framträdande, 
varit en mängd familjestödjande åtgärder tycks samhällets och de 
enskildas intressen ha samsats väl. Detta är inte några revolutionerande 
nyheter eller fynd som min undersökning lett till, men det glöms ibland 
alltför lätt. Vad mina data sålunda har påmint om, är att familjer har 
kunnat etableras med betydligt mera blygsamma egna materiella 
resurser än tidigare, tack vare ett allmänt välfärdsskydd. Moder- och 
faderskapet har inte förutsatt varandra rent praktiskt på samma avgö
rande och ekonomiska sätt som tidigare, vilket möjligen påverkat stabi
liteten i familjerna negativt men också lindrat de materiella konsekven
serna av en eventuell familjesplittring. Äktenskapet är, som Donzelot 
påstått, verkligen utlyft ur familjen. Familjen varken förutsätter eller 
egentligen behöver ett (äkta) par som grund. Om äktenskapet upplöses 
betyder det inte att familjen upplöses, även om den naturligtvis omfor
mas. Familjens grund är känslor, vilket gör den både stark och spröd, 
och känslorna mellan de vuxna tillmäts i praktiken större vikt än bar
nens. Det är emellertid tydligt att barnen har glädje av att ha två föräld
rar och att ett sammanhållet föräldraskap gynnar dem både materiellt 
och på andra sätt. 

1 Donzelot, 1979. 

- 265 -



Kap. 10 Familj, barn och fostran 

De traditionella moders- och fadersrollerna har ändrats mot ett mera 
jämställt föräldraskap. Detta visar både min och andras undersökningar, 
liksom att det ändå är modern som har den centrala positionen i 
familjen, med vad det innebär av större arbets- och ansvarsbörda, men 
också mera kontakt med barnen.2 Den officiella diskursen, både allmänt 
i samhället och i familjerna, betonar den principiella symmetrin mellan 
mamma och pappa och detta kan alltså delvis förstås som en del av det 
samhälleliga intrånget (genom t.ex. skattelagstiftningen) i familjen. Den 
har efterhand accepterats ganska väl, även om det inte gått så fort och 
inte är någon avslutad process. Mest betydelsefullt förefaller det vara att 
det blivit normalt (och erkänt) att kvinnor är förvärvsarbetande, även 
om de i den här undersökta generationen varit det i betydligt lägre grad 
än männen. Deras förvärvsarbete är mycket tydligt kopplat till 
familjelivets behov, på ett sätt som männens sällan är. Jämfört med sin 
fadersgeneration är emellertid papporna i urvalet mycket involverade i 
barnen och det finns en klar övertygelse om att en pappa bör vara det. 

Man kan alltså se, att en orsak till att den traditionella, komplemen
tära ordningen i familjen har luckrats upp (jämfört med en generation 
tidigare), är kvinnans ändrade position i arbetslivet. Ett andra skäl är de 
krav på föräldrainsatser som numera följer av innehållet i ett "normalt" 
barnaliv. Både mammors och pappors aktiva deltagande behövs för att 
det goda barnalivet ska realiseras. Ett tredje skäl är att det har skett en 
tyngdpunktsförskjutning av föräldraskapets ansvar, från försörjning till 
omvårdnad. En del av föräldrars ekonomiska ansvar för barnens vård 
och fostran har statens satsningar på välfärdssamhället tagit över, 
vilket, som vi har sett, har varit till fromma för familjebildning och 
föräldraskapets känslomässiga sida. Man kan också (med hjälp av 
Donzelots analys) se detta som ett statligt övertagande av faderns 
traditionella uppgift i familjen. I den generation föräldrar som jag har 
undersökt är verkligen kvinnorna självständiga föräldrar på ett sätt som 
män inte är, vilket skulle stödja en sådan tolkning. Det förefaller vara 
lättare för kvinnor att behålla sina barn i en familj om mannen för
svinner än vad det är för mannen om kvinnan gör det. Det är också 
lättare för kvinnan att få en ny man att acceptera ett sty vföräldraskap åt 
hennes barn, än vad det verkar vara för en man att få en kvinna att göra 
det åt hans. Jag menar att det kan bero på att kvinnor både förväntas ha 
och faktiskt har en tätare och mera krävande kontakt med barnen i 
familjen, oavsett vem som är biologisk förälder, och att det sätter käns
lorna på hårdare prov. Men det är också en betoning av att föräldra
skapets känslomässiga sida numera har fått en mer avgörande betydelse 
än den försörjningsmässiga. 

2 Andersson, 1993; Halidén, 1992; 1994; Hyvönen, 1993; Sandqvist, 1987; 1993. 
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Försörjning är emellertid långt ifrån oviktigt, och en av de markanta 
förändringarna jämfört med en generation tidigare är omfattningen av 
kvinnors förvärvsarbete. Ett principiellt erkännande av det kvinnliga 
förvärvsarbetets dignitet finns i den samhälleliga utbyggnaden av of
fentlig barnomsorg. Även om den naturligtvis också har diskuterats 
som en åtgärd som har med barnens väl och ve att göra, så är det ändå 
tydligt (och inte heller någon nyhet) att den först och främst har syftat 
till att säkra tillgången på kvinnors arbetskraft. Man bör emellertid 
också se den som en familjestödjande åtgärd, framför allt för ensam
stående mödrar. En generation tidigare var det inte (som jag visat i ka
pitel 5) givet att en ensamstående mor kunde klara av de då svårfören
liga kraven på att arbeta för sin försörjning och ta hand om sina barn. 
Det var för övrigt inte lätt för ensamstående fäder heller. Ensamstående 
föräldrar i urvalet har kunnat lämna barnen till en barnomsorg utanför 
familjen som varit förenlig med att barnet och föräldern utgjort en familj 
och den möjligheten har de också utnyttjat. För de samboende 
föräldrarna har det däremot inte varit lika självklart att utnyttja utom-
familjär barnomsorg, även om både mamman och pappan förvärvs
arbetat. De har kunnat göra andra överväganden och i större ut
sträckning låta sig styras av sin uppfattning om vad som skulle vara bra 
för barnet och den fostran man vill ge det. Ibland de här föräldrarna var 
det i ganska stor utsträckning något annat än den offentliga barn
omsorgen. Den här diskursiva eftersläpningen har emellertid passat 
mycket bra, eftersom det funnits en motsvarande eftersläpning i ut
byggnaden av det offentliga barnomsorgen i förhållande till det faktiska 
behovet. Flera har alltså, liksom sin föräldrageneration, laborerat med 
skiftgång på olika sätt. Det som i det stycket skiljer urvalets föräldrar 
från deras föräldrar är att kvinnornas arbete varit mera omfattande, 
reguljärt, synligt och erkänt än vad deras mödrars var. Därmed har både 
männens insatser och den offentliga barnomsorgens behövts. 

En annan viktig och familjestödjande samhällelig åtgärd gäller bo
endet. Av urvalets familjer bodde praktiskt taget alla rymligt och bra 
och jämfört med 1950-tals-förhållandena är det en mycket påtaglig och 
allmän standardökning, som naturligtvis har vissa effekter på familjeli
vet. I förändringsperspektivet är det viktigt att framhålla, att den själv
klarhet med vilken även ensamstående och lågavlönade har kunnat 
etablera rymliga och välutrustade hem för sig och barnen inte fanns en 
generation tidigare. 

Det finns en strukturerande princip i bostaden som skiljer generatio
ner och verksamheter åt. Mest påtagligt är de möjligheter till indiv idue-
ring som de förhållandevis stora ytorna medger. Barnen i urvalet hade 
som regel varsitt rum och ibland fanns dessutom ytterligare något ut
rymme som räknades som barnens gemensamma. Den bostadspolitiska 
och från början moraliskt betingade idén om att barnen skulle sova för 
sig och de vuxna för sig är alltså förverkligad i planlösningen och 
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samtidigt blir också en hel del annan verksamhet åtskild. Barnens egna 
rum betyder att det finns en dörr att stänga när man vill vara för sig 
själv, liksom att det finns ett utrymme för alla de ting som hör till 
barnens liv och för individuell mediaanvändning. Barnen har alltså en 
privat sfär inom hemmet. Hemmets gemensamma områden, som kök 
och vardagsrum, är å andra sidan mycket offentliga (inom familjens 
ram) och uppenbarligen tänkta att vara integrerande och gynna sam
varo. Huset och hemmet manifesterar ofta en traditionell genusstruktur 
genom den uppdelning i manligt och kvinnligt arbete som det föran
leder. Arbetet med hemmet, framför allt ordnande och städning, blir 
dessutom ett väsentligt innehåll i fostransprocessen. 

Förändringar i relationen mellan föräldrar och barn 

Hur var det då med den söndervittrade föräldraauktoriteten, som 
Donzelot menade var en följd av att staten reglerar föräldrarnas makt 
över barnen med påbud både om sådant som allmän skolgång och vilka 
metoder som får användas i fostran? Ja, det råder ingen tvekan om att 
föräldraauktoriteten på ett sätt har holkats ur och att barnen på flera sätt 
sannolikt har vunnit på det. Det är emellertid inget som har hänt enbart 
under perioden mellan 1950- och 90-tal, utan är en pågående process 
som kan förstås på olika sätt. En bestämd markering som gjorts i den 
officiella diskursen under perioden är dock lagstiftningen mot att 
använda aga och annan kränkande behandling som metod i fostran och 
påbudet om att barn ska behandlas med aktning.3 

Att familjens grund är känslor är tydligt inte bara i relationen mellan 
föräldrarna utan också i relationen mellan föräldrar och barn och det 
finns en tydlig önskan om närhet och förtrolighet. Detta u tmärker sig 
mot den distans som ofta fanns i 1950-tals-familjerna, framför allt till 
fäderna. Det finns en hierarki mellan föräldrar och barn också i de nu
tida familjerna, som märks bl.a. i att föräldrarnas känslor för varandra 
får högre prioritet än barnens (jämför kapitel 3), men under normala 
förhållanden betonas föräldrarnas överhöghet relativt lite (kapitel 8). 
Det familjeliv som framträder i materialet karaktäriseras delvis av denna 
jämförelsevis platta hierarki, som emellertid inte enbart har sin grund i 
känslor utan också i en strukturell likhet mellan föräldrar och barn. 
Också detta är en förändring jämfört med tidigare. Både barn och 
föräldrar lever en sorts självständiga liv inte bara utanför familjen utan 
också inom den och detta kan på ett sätt sägas befordra en viss jäm
ställdhet. Visserligen anpassar framför allt mammorna sig till vad de 
uppfattar att barnen behöver av hjälp, stöd och passning, men när bar

3 6 kap. 1§ Föräldrabalken. 
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nen kommit en bit upp i skolåldrarna anser man att de både kan och bör 
ta hand om en hel del av den dagliga omsorgen om sig själva. Eftersom 
ingen av föräldrarna (läs mamman) ägnar sig åt service åt famil
jemedlemmarna på heltid måste var och en (utöver småbarnen) sköta sin 
beskärda del av detta. Barnens personliga service blir därmed ett 
väsentligt innehåll i fostran och eventuellt så småningom också skötseln 
av det gemensamma hushållet. Man kan alltså säga att fostran i det här 
stycket inriktas på att barnen ska kunna hantera föräldrarnas frånvaro 
redan under barndomen. 

Ytterligare en grund för den relativa jämställdheten finns i det de
mokratiska fostransidealet, som inte bara finns i den officiella diskur
sen. De flesta tycks verkligen dela det, om än i olika hög grad. Föräld
ramakten är kontrollerad och barnen tillerkänns egna viljor och egna 
rättigheter, vilket bland annat avspeglas i fritidsvanorna och familjelivet 
i övrigt. Respekten mellan barn och föräldrar ska vara ömsesidig, lik
som tilliten. Tvång betraktas som förkastligt, men också i praktiken 
omöjligt (även om naturligtvis mycket ändå är tvingande i sig). Det 
betyder emellertid inte att föräldrarna skulle ha avsagt sig eller "abdi
kerat" från sitt föräldraansvar. Vuxenheten ska märkas, menar man, i 
att föräldrarna kan se mera erfaret och långsiktigt på barnens väl och ve. 
Att gemenskap, närhet och förtrolighet med barnen betonas betyder 
alltså inte att det inte skulle finnas en vuxenhet som föräldrarna kon
trasterar mot barnen. Däremot kan man kanske säga att det ofta tycks 
finnas en viss lättsamhet inför föräldraskapet, ungefär på det sätt som 
Wolfenstein kallat "fun morality".4 I utsagor om sanktioner i fostrans
processen framkommer en tendens att acceptera känslor och käns
louttryck som inger vissa farhågor. Aga fördöms, men man är inte lika 
kategorisk ifråga om allt våld mot barn. Det finns en förståelse för att 
känslor kan få självbehärskningen att rämna och att man då kan förgå 
sig och andra studier visar att barn fortfarande får stryk.5 Det som jag 
menar är problemet med den här inställningen är att man inte riktigt 
ställer krav på att den vuxna ska kunna behärska sig, utan tolererar 
bristande impulskontroll. Det är möjligt att det är en realitetsanpassning; 
att man inte låtsas vara bättre än man är. Det kan emellertid också vara 
ett uttryck för en lägre grad av ansvarstagande gentemot barnet, och det 
är detta som jag menar är oroande. Om vuxna inte ålägger sig 
självbehärskning riskerar barn att fara mycket illa. 

Men (för att återvända till känslornas mera positiva betydelse) det är 
logiskt, att eftersom barnen ganska tidigt i livet och i stor utsträckning 
ska vara utanför föräldrarnas kontroll och omedelbara påverkan, så bör 
fostran inriktas på barnets inre mer än på dess yttre beteenden. Normer 

4 Wolfenstein, 1955. 
5 SCB, 1996. 
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och värderingar måste internaliseras om barnet ska rätta sig efter dem. 
Detta kräver en känslomässig gemenskap. Barnen måste kunna identi
fiera sig med föräldrarna, så att ett förtroendefullt förhållande som 
bygger på kontakt och kommunikation skapas och barnet avslöjar sitt 
inre för föräldern. Det tycks vara typiskt, att föräldrar strävar efter att 
sätta sig in i sina barns tankar, önskningar och erfarenheter.6 "Att 
kunna tala om allt" är ett ideal som många föräldrar framhäver - det 
förtroendefulla förhållandet där barnet vet att det kan anförtro föräldern 
i stort sett vad som helst, även fel och brister och regelbrott, utan risk 
för bestraffning. Barnet ska kunna lita på att föräldern är en resurs, för 
den händelse något måste redas upp. Men det finns också föräldrar som 
betonar att det är en skillnad mellan barnen och dem och att v iss distans 
behövs. För de föräldrar som betonar närhet och förtrolighet blir det 
emellertid ett problem att riktigt veta var gränsen till barnets personliga 
integritet går. I ett äkta barncentrerat perspektiv är det naturligtvis en 
viktig moralisk fråga och Bernstein påpekar att den indirekta kontroll, 
som kännetecknar så kallad barncentrerad fostran, egentligen gör över
vakningen av barnet total.7 Jag skulle nog hellre säga att den skulle 
kunna vara total, om föräldrarna verkligen gick in för detta, men i 
realiteten motverkar sannolikt föräldrarnas och barnens i stora stycken 
disparata liv att det verkligen blir så. Man har inte tid, helt enkelt. 
Lösningen blir (verkar det) att försöka göra tydligt för barnet att man 
finns där "för dig, när du behöver". Det betyder alltså att barnet måste 
signalera sina behov på ett sätt som föräldrarna förstår och uppmärk
sammar. 

Förändringar i förhållandet till andra agenter och institu
tioner för fostran 

Föräldrarna är inte ensamma agenter för fostran och den beskrivning 
Segerstedt och Lundquist gjorde av hur "funktion efter funktion flyttat 
ut från familjen och övertagits av speciella institutioner i samhället"8 

stämmer på många sätt bra med vad föräldrarna uppger. Den del av 
föräldraauktoriteten som har att göra med att ha kontroll över vilket 
innehåll fostransprocessen totalt sett egentligen ska ha är verkligen 
också sedan mycket länge urholkad och detta är normaltillståndet. Men 
det handlar inte om ett totalt uppgivande. Man kan se att det i allmänhet 

6 Jfr Halidén, 1992 och Dahlberg, 1994. 
7 Bernstein, 1990, s. 83. - Dahlberg pekar på detta manipulativa drag i barn-

centreringen och hur barn (ca 5 år gamla) hittar strategier för att värja sig. 
Dahlberg, 1994, s. 96. 

8 Segerstedt & Lundquist, 1952, s. 28. 
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finns en "allians" med andra agenter och samtidigt i viss mån också 
konkurrens. Men vilken kontroll har man överhuvudtaget i familjen 
över vad fostransprocessen ska ge, oavsett vem som bidrar med det ena 
eller andra inslaget? Och ska det pedagogiska innehållet i familjen ses 
som en rest eller som en bas för andra agenter att komplettera? 

Det första man kan konstatera är att barnen tidigt i livet och i institu
tionaliserade former möter andra fostransagenter än föräldrarna och att 
detta numera är "normalt". Det var det inte på samma sätt för föräldra
generationen, men alla barnen i urvalet har som självständiga individer 
före sju års ålder i någon utsträckning deltagit i någon (institution
aliserad) verksamhet och eventuellt flera (daghem/dagmamma, deltids
förskola, Kyrkans barntimmar e.dyl.). Familjelivet betraktas alltså 
sällan som ett tillräckligt innehåll ens för ganska små barn, men under 
den här fasen i barnens liv har föräldrarna i allmänhet behållit en ganska 
god kontroll över vad barnet i övrigt ska möta. Man har oftast kunnat 
välja barnomsorgsform efter vad man tyckt vara bra för familjen och 
barnet och man har ofta också laborerat med arbetstider för att helheten 
skulle bli så bra som möjligt för barnen, utifrån de värderingar och 
villkor man har. 

Individueringen börjar alltså tidigt, liksom pedagogiseringen. I alla 
de verksamheter som på olika sätt kompletterar familjens fostran - barn
omsorg, skola, frivilligorganisationers aktiviteter o.dyl. - är barnet 
utsatt för en påverkan av annat slag än den som förekommer i familjen. 
För det första vilar den inte på samma känslomässiga grund utan 
relationerna är mera opersonliga. För det andra är barnet visserligen 
individuerai i förhållande till sin familj, men ingår i stället i ett kollektiv 
av (mer eller mindre) jämnåriga. För det tredje är verksamheternas mål 
och mening i högre eller lägre grad att påföra barnet vissa kunskaper, 
färdigheter, normer och värderingar, vilket åtminstone ibland är skälet 
till varför barnet är där. Allt detta forme rar en annan sorts pedagogisk 
miljö än familjens och huruvida det antas vara bättre eller sämre för 
barn att konfronteras med detta tidigt och/eller i stor utsträckning varie
rar mellan olika föräldrar. 

För föräldrarna i mitt material fanns alltså en relativ valfrihet och 
möjlighet till kontroll över barnets socialisation under småbarnsåren. 
När barnet blir sju år ändras detta. Skolan är ovillkorlig och kan inte 
väljas eller väljas bort som t.ex. barnomsorg utanför familjen eller fri
tidsaktiviteter av olika slag. Därför förhåller sig föräldrarna till skolan 
på ett sätt, till barnomsorgen och fritidsaktiviteterna på ett annat: de 
senare måste motiveras, den förra accepteras. Skillnaden framträder 
bl.a. som ett slags relativ planmässighet i förhållande till både barnens 
förskoleår och deras fritid. Man kan vilja att de ska få göra den eller den 
erfarenheten, ta del av det eller det innehållet och som förälder försöka 
realisera det. När det gäller förhållandena under förskoleåren är det vis
serligen klart att föräldrarna har värderat vad som skulle vara bra för 
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barnet, men det är lika klart att övervägandena beträffande föräldrarnas 
(mammans) arbete har kommit före. Skillnaden i principiell inställning 
kan dock förstås som att föräldrarna och barnen med visst fog betraktar 
sig som konsumenter eller delägare i förhållande till b arnomsorg och 
fritidsverksamheter (framför allt de senare, som föräldrar ju ofta med
verkar direkt i). Till skillnad från skolan för både barnomsorg och 
fritidsaktiviteterna med sig direkta kostnader för familjen, vilket sanno
likt befordrar en sådan inställning. Föräldrarnas inställning till s kolan 
präglas emellertid av att utbildning uppfattas som betydligt mera avgö
rande för barnen än vad den var för dem själva. Därmed får barnens 
skolgång hög dignitet och de flesta försöker att efter bästa förmåga 
stödja den, ibland helt enkelt för att egna dystra erfarenheter inte ska 
upprepas. Föräldrarna ser, som jag har visat, som sin uppgift att hjälpa 
till att realisera de möjligheter som finns för barnet, vilket i praktiken 
betyder att de själva får en hel del arbete med läxhjälp o.dyl. Skolan kan 
med visst fog närmast ses som överordnad föräldrarna i fostranspro
cessen, inte enbart därför att den i sig är tvångsmässig, utan också där
för att den tillmäts stor betydelse för barnets framtid. Det finns emeller
tid en hel del problem omkring det som föräldrarna uppfattar att skolan 
öppet eller underförstått delegerar till dem: läxhjälp och läxövervakning, 
kontroll av att barnet inte skolkar utan verkligen är i skolan och av att 
det inte blir mobbat. Och i relationen till skolan finns (som framgått av 
kapitel 6) mycket lite av lättsamhet. 

Relationen till skolan visade sig tvärtom vara tämligen problemfylld, 
inte bara därför att den medför uppgifter för föräldrarna som mest liknar 
arbete, utan också därför att skolan inte motsvarar de önskemål 
föräldrarna har på den som pedagogisk miljö. När utbildning tillmäts 
stort värde är det naturligtvis oroande om skolan inte tycks förse barnen 
med den utbildning man tycker den borde och det är tydligt att många 
föräldrar önskar att skolan vore mer tydlig och kommunikativ vad gäller 
regler, innehåll och det enskilda barnets lärande. Ungefär detsamma 
tyckte också barnen om skolan, även om de också ville ha utrymme för 
det sociala liv med jämnåriga som är en väsentlig del av skoltiden (även 
under lektionerna). Pedagogiken bör alltså vara synlig, inte minst för att 
föräldrarna ska kunna göra det som man uppfattar ankommer på dem, 
dvs. i praktiken förlänga skolan. Ett annat skäl är att föräldrarna mycket 
väl vet att barnen graderas eller "betygsätts" av skolan och att grade
ringen har allt större betydelse i den ökande konkurrens man tycker sig 
ha att vänta. Då bör det inte vara någon välbevarad hemlighet hur det 
går för barnet, varken för barnet självt eller för föräldrarna, tills det up
penbaras någon gång mot slutet av den obligatoriska skolgången när 
betyg ges officiellt. 

En annan del av kritiken mot skolan gäller förhållandet till det egna 
barnets individualitet; att man inte tar tillräcklig hänsyn till särskilda 
personlighetsdrag eller att man inte har "lagom" krav på just det här 
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barnet, i just den här fasen. I allmänhet har man då tyckt att fordring
arna är för låga och att barnet därför inte utvecklar sina möjligheter op
timalt. Man har också menat att kraven inte är långsiktiga nog, dvs. att 
de inte förbereder barnet tillräckligt väl för nästa steg i utbildningen. En 
tredje kategori av kritik gäller den anpassning man anser att skolan gör 
till sedvänjor i "andra kulturer" genom att helt sonika utplåna de egna. 
Man menar då att den svenska skolan måste kunna hävda svenska tra
ditioner runt t.ex. Lucia och jul, även om alla elever inte får, vill eller 
kan delta i dem. 

Eftersom föräldrarna anser att de har ett övergripande ansvar för 
barnet vill de vara välinformerade och erkända som både som medar
betare och intressenter. Man kan nog säga, att på samma sätt som för
äldrarna erkänner skolans auktoritet i förhållande till barnens utbildning 
så vill varje förälder få sin auktoritet och sitt rättmätiga intresse för just 
sitt barn erkända av skolan. Samtidigt finns en önskan om en rågång -
att skolan sköter reproduktionen av det traditionella skolstoffet och för
äldrarna tar hand om annat (när läxorna är avklarade). 

Jag bör kanske påminna om, att de familjer som kom att ingå i min 
undersökning och de data jag därmed presenterar representerar ett slags 
"normalitet" eller skötsamhet, vilken för övrigt ibland framhävs genom 
att man kontrasterar sig mot "dom där som..." (... inte har förberett 
barnet för skolan ordentligt genom att lära ut elementära uppförande
regler, inte kommer på föräldramöten, inte har reda på var barnen håller 
till under sena kvällar etc.). Dessutom är det naturligtvis så att mycket 
av det som sagts om förhållandet mellan familjen o ch skolan uttrycker 
ett ideal. Det är med andra ord inte säkert att alla föräldrar som talat om 
hur de förhör läxor och "ställer upp" på lägerskolor, klassmöten och 
skoldiscon gör detta dagligen för alla familjens barn under alla skol
åren. Men diskursen handlar om lojalt samarbete, ambitioner och att 
göra så gott man kan för att stödja barnet i skolan, och sannolikt är detta 
också i stort sett praxis. 

Ett annat komplicerat förhållande finns till fri tidens olika aktiviteter 
och möjligheter. Här kan man se att föräldrarna i många fall strävar 
efter en kontroll som är betydligt större än vad de själva utsattes för och 
många hyser en viss oro över vad barnen gör eller skulle kunna göra 
om man inte har kontroll. Men, och det är viktigt, kontrollen sker ofta i 
erbjudandets form, och jag tror att många av de intervjuade skulle 
protestera mot min tolkning. Jag menar emellertid att fritiden kan för
stås som ett gott exempel på hur familjer arrangerar en pedagogisk 
situation för att barnet ska göra vissa, bestämda erfarenheter. På så sätt 
är den en del av föräldrarnas osynliga pedagogik - föräldrarna agerar 
indirekt, genom det pedagogiska sammanhanget men inte direkt i för
hållande till barnet. Det direkta agerandet gäller i stället att se till att 
möjligheterna finns, genom att man bor så att barnet kan utnyttja det 
utbud som finns, genom att man stöder olika verksamheter med arbete 

- 273 -



Kap. 10 Familj, barn och fostran 

och ekonomi, genom att man uppmuntrar och visar intresse både ideellt 
och konkret med service av olika slag. Att det sedan är en sällsport 
synlig och handfast pedagogik som barnen möter i en hel del av de här 
(mestadels idrottsliga) verksamheterna, betraktas, om jag har förstått 
det rätt, ofta som en fördel. Den osynliga pedagogiken hör framför allt 
hemma dels inom familjen (och då främst i delar av medelklassen), dels 
i småbarnsfostran, och som jag har visat gäller en hel del av kritiken 
mot skolan att den har för mycket av den osynliga och för lite av den 
synliga pedagogikens kännetecken. Men det skulle inte vara sant att 
säga att föräldrarna enbart skulle se detta som en fördel med t.ex. 
barnens idrottsutövning. Det finns också en kritik mot den öppna eller 
underförstådda rangordning av barnen som ibland görs och som för en 
del leder till missmod och i praktiken uteslutning. Ska erbjudande
formen fungera som pedagogisk princip måste det som bjuds vara 
attraktivt. Fritiden ses verkligen inte heller som bara ett led i en fost
ransprocess. För både barn och föräldrar är det självklart att den också 
ska vara rolig och trivsam och kanske kompensera en del av det tvång 
och de tråkigheter som livet också bjuder på. 

Anpassningen mellan förändringarna i familjen och övriga 
institutioner 

Att familjelivet i sig inte är eller kan vara tillräckligt ställer bestämda 
krav på hur detta de facto organiseras och man kan se, att allt d et, som 
rör familjemedlemmarna men som finns utanför familjen formar be
tingelser för det som görs inom familjen. Exceptionellt tydligt blir det i 
den struktur familjelivet får genom den tidsmässiga anpassning familjen 
måste göra till vars och ens olika scheman för verksamheter utanför 
familjen, både föräldrarnas och barnens och både de nödvändiga och de 
frivilliga. Ju fler individuella aktiviteter och scheman som ska rymmas 
inom familjen, desto svårare blir tidspusslet och möjligheterna till att 
också få gemensamt använd tid. Balansakten mellan individualitet och 
kollektivitet ser i verkligheten mycket olika ut i urvalets familjer, bero
ende på hur man förhåller sig till möjligheter och begränsningar, men 
behovet av att vardagslivet ska flyta så problemfritt som möjligt trots 
alla tidsmässiga låsningar har två pedagogiska konsekvenser. Den ena 
är att barnen måste ta hand om sig själva i viss utsträckning och, som 
jag redan har framhållit, därför tidigt får lära sig att klara det som har 
med deras personliga service att göra. Det andra är att den pedagogiska 
metoden trial-and-error används mera i vardagslivet än instruktion och 
handledd praktik, vilket naturligtvis har sina fördelar men eventuellt 
också den nackdelen att inlärning av sådant som i och för sig hör till 
vardagslivet men är relativt komplicerat sällan kommer ifråga (t.ex. 
matlagning baserad på råvaror istället för halvfabrikat). 
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Familjelivet infiltreras också av medier på ett för tidigare generatio
ner okänt sätt, och även om dessa till en böljan var sammanhållande 
används de numera individuellt i allt större utsträckning. En del av för
äldrarna försöker fortfarande då och då återskapa barndomens triv
samma hemmakvällar med hela familjen uppradad framför TVn (och 
bäst tycks man lyckas när det är stora sportevenemang), men i vardags
lag är mediaanvändningen inte kollektiv i familjen. Eftersom medier 
ofta ägnas mycket tid, betyder det att en varierande, men ofta för
hållandevis stor del av den tid som familjemedlemmarna är hemma, inte 
tillbringas gemensamt och inte leder till gemensamma erfarenheter eller 
referenser. För föräldrarna blir barnens erfarenheter av och via media 
delvis okända och i viss utsträckning oroande. Föräldrarna känner sig 
ofta maktlösa inför utbudet som inte - som tidigare - garanteras av 
någon "folkbildningsambition" utan styrs av andra, i grunden kom
mersiella, intressen. De försök till styrning och kontroll som en hel del 
trots allt försöker blir orealistiska när barnen blivit stora nog att inte 
ständigt ha vuxna i närheten. Men också innan dess är det ett svår
genomfört projekt. 

Familjelivet formas och anpassas till förhålla nden utanför familjen, 
men är anpassningen ömsesidig? Kan man säga att familjelivet formar 
strukturerna i de pedagogiska verksamheterna utanför familjen? Av de 
data jag har är det högst tveksamt, men det är sant att jag enbart har 
familjemas uppfattningar att gå efter. Om man ser på t.ex. tidsanpass
ning, så varierar detta. Den offentligt organiserade barnomsorgen har 
tider som är anpassade till de flestas arbetstider och toleransen för indi
viduella avvikelser inom den ramen brukar vara stor (även om man 
ibland, som Dencik, Bäckström och Larsson har visat, kan se att det 
går ut över barnets utbyte av vistelsen9). Har man helg- eller nattarbete 
måste omsorgen lösas individuellt, men å andra sidan verkar sådana 
arbetstider ha varit attraktiva för just dem som helst inte vill lämna bar
nen utan sköta omsorgen inom familjen med föräldrarna i skift. Skolans 
tider har för de här familjerna inte på något sätt varit anpassade till 
normala arbetstider, varken på dygns- eller årsbasis, och förhållandet 
kompliceras ytterligare av att en familjs olika barn i allmänhet har olika 
tider i skolan. Särskilt mammorna försöker i görligaste mån anpassa 
sina tider till barnens skoltider, men för många är det inte möjligt och 
för barnen blir det ofta glapp. Också fritidsaktiviteterna är tidsmässigt 
ibland ganska orimliga i förhållande till familjelivet - träningspass tidiga 
morgnar och sena kvällar; hela helger för tävlingar - men eftersom detta 
är frivilligt och föräldrarna ofta är intresserade av att samverka är det 

9 "Kanske är just föräldrarnas arbetstider den faktor - barnpsykologiska insikter och 
pedagogiska tekniker medräknade - som mer än någon annan enskild faktor 
inverkar på hur barndomen blir för de små." Dencik m.fl., 1988, s. 280-281. 
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inget oöverstigligt problem för vissa. För andra blir det svårigheter och 
för några innebär det ett totalt uteslutande. 

När det gäller arbetssätt och huruvida detta anpassas till familjelivets 
struktur finns inte mycket sagt angående barnomsorgen, kanske helt 
enkelt därför att föräldrarna i viss utsträckning har kunnat välja om
sorgsform efter egna preferenser, vilket torde inverka på hur man upp
fattar det som blivit. Detta värderas också snarast efter hur det passat 
det enskilda barnet, som därmed kanske också, rimligt nog, uppfattas 
som den verkliga brukaren, framför föräldrarna. Det som föräldrarna 
stött på är i första hand regelverket, som ibland men inte alltid stämt 
överens med de behov föräldrarna haft. Mest påtagligt är att det har 
prioriterat behoven i en- framför tvåförälderfamiljer, vilket naturligtvis 
är en betydelsefull anpassning till reella förhållanden (och också ett arv 
från de tidiga barnkrubborna). En barnomsorg som verkligen tycktes 
vara väl anpassad till både barnens och föräldrarnas behov och intres
sen var skolbarnsomsorg utformad som en fritidsklubb. Den uppskat
tades därför att den kunde utnyttjas flexibelt. Barnen kunde för en rela
tivt låg terminsavgift komma och gå ungefär som de ville och hade 
tillgång till en mängd omtyckta sysselsättningar när de var på klubben. 
Mellanmål serverades och vid lov ordnades hela dagsprogram. Detta 
passade både barnen, som inte behövde känna sig låsta av att de 
"måste" gå om de hellre ville göra något annat, och föräldrarna, som 
kunde lita på att barnen hade tillsyn och sysselsättning om så behövdes. 
Den här formen kräver naturligtvis en viss "mognad" hos barnen, eller 
annorlunda uttryckt: att barnen har internaliserat de normer som gör att 
föräldern tycker sig kunna lita på barnet. 

Skolans arbetsformer är långt ifrån anpassade till fa miljens föränd
rade organisation. Arbetssättet med läxor eller hemuppgifter kan betyda 
att föräldern egentligen avkrävs avsevärda arbetsinsatser och eventuellt 
också en stor didaktisk skicklighet (för att kunna lyckas med det läraren 
misslyckats med). Ett alternativt arbetssätt med beting, som också 
förekom, fordrar eventuellt samma sorts hjälp och stöd om barnet har 
svårt att hinna med. Har hon eller han å andra sidan lätt fö r sig, kan 
föräldrarna istället finna sig stående inför problemet med att behöva se 
till att barnet på något annat sätt än genom läxorna lär sig uthållighet och 
förmåga att arbeta självständigt också med trista uppgifter (vilket förr 
eller senare antas bli nödvändigt högre upp i skolsystemet). Ett annat 
problem med skolans bristande anpassning till förändringarna i 
familjelivet gäller hur barnet egentligen har det i skolan. Föräldern har 
ansvar för att barnet verkligen är i skolan och fullgör skolplikten, men 
reellt är möjligheterna att kontrollera det små om inte skolan informerar 
om barnet uteblir. På samma sätt har föräldrarna mycket svårt att ta del 
av vad som händer barnet under skoltiden om inte hon eller han själv 
berättar - och barn berättar ytterst ogärna om svårigheter med kamrater, 
mobbning eller övergrepp. Skolans ansvar för barnens säkerhet i sko
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lan fastlås i den senaste läroplanen, men om detta inte formeras som ett 
effektivt faktiskt handlande för att dels förebygga, dels upptäcka even
tuella missförhållanden tidigt lär inget förbättras.10 

Den bristande anpassningen mellan barnens liv i hemmet och i sko
lan har också konsekvenser för utbildningen. De problem som kan 
finnas i familjen med jäktade och kanske frånvarande föräldrar, äkten
skapliga kriser, sjukdom och arbetslöshet och liknande påverkar på 
olika sätt barnets tillvaro i skolan, både socialt och intellektuellt. En 
äktenskaplig kris, som kanske leder till s kilsmässa, är ett långvarigt 
pågående trauma som stör barnens koncentration, inlärning och all
männa välbefinnande - ibland på ett sätt som gör att barnet blir stö
rande. På samma sätt inverkar föräldrars arbetslöshet eller sjukdom, 
och även om man kan se att barn efterhand anpassar sig till nya villkor, 
så har det akuta skeendet påtagliga effekter. Jag tror inte att detta är nå
gon förändring jämfört med tidigare mer än möjligen vad beträffar 
krisernas art, men för både barn och lärare skulle det underlätta om 
skolarbetet organiserades med hänsyn till det so m händer i barnens liv 
utanför skolbyggnaden. 

De olika fritidsaktiviteterna använder arbetssätt som skiftar med 
verksamheternas art, men en del av dem fungerar samlande för hela 
familjer och tycks alltså i de fallen samstämda med familjelivet i övrigt. 
Det finns exempel på att föräldrar helt enkelt utgått från egna intressen 
och vad man uppfattat som de egna barnens behov för att initiera all
männa verksamheter. Men det är också tydligt, att de stora arbetsinsat
ser, som en del av de ideellt arbetande föräldra rna lägger ner kräver en 
lojal och likasinnad familj. På samma sätt gör vissa av barnens omfat
tande deltagande det. Det är en förändring jämfört med 1950-talet att det 
engagemang föräldrarna lägger på ideellt arbete i stor utsträckning riktas 
mot sådant som åtminstone i princip är möjligt att ta familjemedlemmar 
med i. Och eftersom det ideella arbetet är en väsentlig del i fritids
verksamheternas organisation är det sannolikt alldeles nödvändigt att 
konkurrensen med familjemässiga plikter och intressen inte blir alltför 
stor. 

Sammantaget kan man säga att familjerna på olika sätt har anpassat 
sig till och utnyttjar att det finns flera fostransagenter och -miljöer och 
att dessa kan ge barnet andra kvalitéer än familjen. Man uppfattar att 
den värld barnet ska möta är konkurrensutsatt och meritokratisk och det 
gäller att se till att barnet får förvärva så många "meriter" som möjligt. I 
det avseendet kan man alltså säga att familjen allierar s ig med de andra 
fostransagenterna för att dra nytta av dem. Men det förefaller som om 
skolan ganska dåligt passar ihop med förutsättningarna för ett nutida 
familjeliv medan barnomsorg och fritidsaktiviteter gör det någorlunda 

10 Lpo 94, s. 17. De konkreta strategierna bör finnas i respektive kommuns plan 
och/eller i varje skolas arbetsplan. 
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eller till och med ganska bra. Både barnomsorgen och fritidsaktivite
terna betraktas och utnyttjas huvudsakligen som ett komplement till 
familjen. Det gäller också i huvudsak för skolan, som familjen emel
lanåt tycker sig få en kompensatorisk uppgift till. Skolan blir också i 
viss mån uppfattad som en myndighet med rätt att ställa krav på både 
föräldrar och barn.11 Möjligheterna för föräldrarna att ha kontroll och 
initiativ över vad barnen ska ta del av är alltså varierande och relatio
nerna till de andra fostrande institutionerna är absolut inte enkla. 

Diskurs och praxis 

De föreställningar om barn och föräldraskap som min undersökning 
visar på handlar om individualism, känslornas primat och en relativ 
jämställdhet mellan könen och generationerna. I föreställningarna om 
fostran finns en betoning av trygghet, stimulans och mångsidighet. 
Barn ska behandlas med respekt för både det som barnet är och det som 
det kan bli, dvs. man räknar med både en given personlig läggning och 
utvecklingsmöjligheter. Föräldern ska vara lyhörd, stödjande och 
samtidigt (mer eller mindre) aktiv eller pådrivande. 

Kan man då säga att detta utgör familjernas pedagogiska diskurs? -
Jag tror det. Inte hela antagligen, men i alla fall väsentliga delar. De 
finns i utsagor som avslöjar föreställningar dels om barnet (t.ex. vad 
som är ett lyckat och/eller lyckligt barn/flicka/pojke), dels om föräldern 
(t.ex. vad som är en bra resp. dålig förälder) och dessutom om vad som 
är "normalt" nuförtiden (dvs. vilka erfarenheter barn/flickor/pojkar nor
malt bör göra). Utöver denna "lokala" diskurs finns också en "officiell" 
diskurs, formulerad i sådant som regelverk, påbud och rekommenda
tioner av olika slag och praktiserad i offentligheten. 

Hur ska man då förstå dels den klassmässiga likheten, dels de olik
heter som faktiskt framträder? Jag menar, att en del av det diskursen 
beskriver är klassneutralt och för den delen också könsneutralt ungefär i 
den meningen som Durkheim talar om; att en viss gemensam grund 

11 Det är möjligt att det kommer att bli likadant med barnomsorgen om och när den 
omfattar alla barn. Under de nedskärningar so m de allra senaste åren har gjorts 
inom barnomsorgen märks en förändring i inställning jämfört med mitt material, 
när arbetslösa mammor indignerat konstaterar att deras barn inte får behålla sin 
daghemsplats därför att de själva är arbetslösa, medan de själva menar att barnen 
behöver just det de får på daghemmet, oavsett deras eventuella behov av tillsyn. 
Det man menar att barnen går miste om ifall de inte är på daghem verkar inte bara 
vara barnets sociala kontakter med andra barn och vuxna utan också vissa 
kunskaper och färdigheter s om de förutsätts få just genom daghemmet. Detta 
verkar alltså därmed få - eller tillskrivas - ett innehåll som uppfattas som hörande 
just dit, ungefar på samma sätt som skolan har ett. 
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måste delas av alla i ett samhälle för att samhället ska bestå och män
niskorna klara av att leva i det. Dessutom, som Durkheim också säger, 
måste det finnas innehåll som är gruppspecifika på olika sätt och 
förmedlas selektivt, eftersom samhället p.g.a. arbetsdelningen behöver 
olika "sorter".12 Alltså: det f inns en "grund" som består av något man 
uppfattar att alla barn bör ha, men dessutom också något som bestäms 
av vem barnet är - och detta beror på kön, klass och också t.ex. etni-
citet, som jag emellertid inte har undersökt. 

Men det är också tydligt, att klass, uppfattad i de relativt grova kate
gorier som vi vanligtvis använder (och som utgår från olika yrkens 
formella kvalifikationskrav), inte är riktigt tillräckligt d ifferentierande. 
Det finns, som både Bourdieu och Bernstein framhållit, skillnader inom 
varje klass som betingas av vilket "fält" eller vilken sektor man hör till: 
ekonomiskt resp. kulturellt fält; fältet för produktion resp. symbolisk 
kontroll.13 (Eller, för svenska förhållanden: privat resp. offentlig 
sektor.) Ett annat problem med klassindelning, som blir påtagligt när 
man studerar processer och längre förlopp (snarare än tillstånd vid en 
given tidpunkt), är den sociala rörlighet som många faktiskt befinner 
sig i. Att jag i stort sett har använt mig av den traditionella och grova 
klassindelning som är bruklig i svenska undersökningar kan, antar jag, 
bidra till att minimera de skillnader som ändå finns. Men jag menar att 
den sociala rörligheten som pågick i vissa av familjerna också bidrar till 
detta. 

Med dessa reservationer framförda anser jag, att den skillnad som 
trots allt slår igenom i föreställningarna (och möjligen överbetonas ge
nom att undersökningen bygger på intervjuer) framför allt handlar om 
olika förhållningssätt till en pedagogisk diskurs, inte om olika diskur
ser. Många av föräldrarna i urvalets medelklassfamiljer har sina arbeten 
inom det pedagogiska och sociala fältet. Det är lärare av skilda slag och 
olika sorters tjänstemän inom vård och behandling. Genom utbildning 
och den personlighetsbearbetning som i flera fall ingår i den profes
sionella träningen och inte minst genom att ständigt kunna samla egna 
och andras erfarenheter av pedagogiska processer kan de bygga upp ett 
pedagogiskt förhållningssätt som är användbart både i arbete och familj. 
Koden som används i den pedagogiska kontext familjen utgör skiljer 
sig inte nämnvärt från den som används i de pedagogiska kontexter 
t.ex. barnomsorgen, skolan eller behandlingshemmet utgör. Man kan 
alltså tänka sig att även om det naturligtvis är stora skillnader för 
föräldern när hon/han agerar i egenskap av lärare, terapeut eller kurator 
respektive förälder, så används i stor utsträckning samma kod. 

12 Durkheim, 1911/1975, s. 38-40. 
13 Bernstein, 1990, s. 133-163; Bourdieu, 1986, s. 243-256. 
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Det är troligen också så, att genom den kod jag själv omfattar och 
genom mitt förhållningssätt till den pedagogiska diskursen, har medel
klassföräldrarnas uttryckssätt och idéer "gynnats", liksom också genom 
själva intervjusituationen som ju förutsätter ett symboliskt hanterande 
av en konkret praxis. Men även om medelklassföräldrarna ger uttryck 
för ett mer elaborerat förhållningssätt till den pedagogiska diskursen 
(dvs. talar både mer och mera i termer av fostran) än arbetarklassför
äldrarna, så uppfattar jag ändå att det är i stort sett samma diskurs man 
omfattar. Det finns vissa skillnader, t.ex. en förskjutning i medelklas
sen mot att betrakta barnet som ett projekt, som potentialer som kan 
förverkligas, och en förskjutning i arbetarklassen mot att betrakta barnet 
som mera en gång för alla givet, men i båda klasserna finns båda syn
sätten.14 Det finns också en skillnad i hur man ser på familjen som 
helhet kontra de olika familjemedlemmarnas individuella intressen och 
möjligheter, men i båda klasserna försöker man förena och respektera 
såväl gemenskapen som individueringen. Den största skillnaden som 
jag har funnit verkar gälla hur accepterande och utnyttjande man är i 
förhållande till den fostran som ligger utanför familjen och som i stor 
utsträckning drivs och finansieras med offentliga medel.15 I det fallet 
framstår medelklassen som mera offensiv, men det verkar handla om 
gradskillnader. 

Diskursen omfattar alltså både det som visat sig mera vanligt i ar
betarklassens uppfattningar om fostran och det som är det i medelklas
sens, och jag tror att det är typiskt. Den svenska, nutida pedagogiska 
diskursen tycks klassneutral och liksom grundskolan (som reproduce
rar den) uppfattas den (i stort sett) som till för alla.16 Att den framstår 
som neutral kan tänkas bero på att det faktiskt inte finns något alterna
tiv.17 Att den verkligen skulle vara klassneutral är emellertid inte san
nolikt (och att grundskolan inte är det vet vi18). Det man möjligen kan 
göra om man inte helt och hållet sy mpatiserar med diskursen är att i 
görligaste mån undvika att exponera sina barn för den, och det är rim
ligt att tolka utsagor som "fostra barnen, det ville ju vi göra" apropå 

14 Jfr Halidén 1992, s. 31-35. Hon använder termerna "barnet som projekt" och 
"barnet som varande". Dahlberg, 1994, talar om projekt- resp. här-och-nu-in-
ställning. 

15 Jfr Bjurman, 1981; Rosengren, 1991; Brembeck, 1992; Jönsson m.fl., 1993. 
16 Det är möjligt att det sedan 1922 socialdemokratiskt styrda Katrineholm 

minimerar klassmedvetande - detta var, enligt replikationsstudien, faktiskt väldigt 
svagt. Cighén, 1990, 260-265. 

17 Såvitt jag förstår finns det inga agenter som producerar någon alternativ diskurs 
för t.ex. arbetarklassen - som under den tidiga arbetarrörelsens tid, se t.ex. 
Hoernle, 1976 - och inget forum eller agenter för att föra ut eller reproducera en 
sådan diskurs. 

18 Jfr t.ex. Arnman & Jönsson, 1983. 
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barnomsorg, eller likgiltighet för utbudet av fritidsaktiviteter som ut
tryck för viss dissonans till diskursen. 

Det är emellertid logiskt, att arbetarfamiljerna med sin skarpa åt
skillnad mellan arbete och fritid också gör en klarare distinktion mellan 
vad de offentliga systemen och de själva ska förmedla till barnen. För 
medelklassföräldrarna antas skillnaden mellan privat (hemmet) och 
offentligt (bl.a. arbetet) vara mindre. Deras arbetsverktyg och arbets-
kunskaper är användbara också hemma - det är ord, tolkningar, förstå
else av mellanmänskliga relationer och förlopp som utnyttjas i bägge 
fallen, och de är i dagligt bruk. Men i det här urvalet är det också en hel 
del av arbetarklassföräldrarna som utnyttjar sina arbetsrelaterade kun
skaper hemma. Flera av fäderna hade t.ex. bokstavligt talat byggt sina 
hus (med hjälp av släktingar och i viss mån vänner), även om ingen av 
dem verkligen var byggnadsarbetare utan utnyttjade ett allmänt praktiskt 
kunnande, handlag och intresse. Och flera av arbetarklassmödrarnas 
arbete i vård och omsorg måste, även om skillnader naturligtvis finns, 
också ha stora likheter med det vård- och omsorgsarbete de utfört och 
utför i sina hem. 

I praxis finns också stora likheter mellan familjerna oavsett klass, 
men också bestämda olikheter som kan förstås som ett resultat av olika 
kapitaltillgångar: dels olika mängder av kapital, dels olika kapitalslag.19 

De allra flesta av familjerna i urvalet tycks leva mycket bra, i den me
ningen att de bor bra och har inkomster som ger ett överskott att an
vända till sådant som resor, sommarstuga, husvagn eller annat utöver 
det nödtorftiga. Men skillnader finns naturligtvis också. Vissa föräldrar 
är välutbildade höginkomsttagare med förhållandevis stor autonomi vad 
gäller eget arbete. Andra har just inte så mycket utbildning men har 
"arbetat sig upp" genom egen företagsamhet, senare studier eller visad 
duglighet i tjänst. Andra åter har blivit kvar ungefär där de hamnade en 
gång när de slutade skolan, med ganska okvalificerade arbetsuppgifter 
och begränsad autonomi. En del har förankringar i ett vittförgrenat nät 
av släktingar, vänner och yrkesmässiga relationer som kan mobiliseras 
vid behov, andra är i förhållandevis stor utsträckning utlämnade åt sina 
egna personliga resurser. Även om de allra flesta har ekonomiska re
surser för mer än det nödvändiga är det ändå avsevärda skillnader mel
lan hur mycket resor, nöjen och utrustningar för olika intressen man 
kan bekosta. På samma sätt skiljer familjerna sig i intresseinriktningar 
och utbildning, liksom i vilken tillgång man har till media och kanske 
viktigare: vilken kontroll man har över mediaanvändningen. För socia-
lisationsbetingelserna är det naturligtvis mest avgörande hur anrik
ningen av olika kapitalslag ser ut, och i det fallet finns det en bestämd 
polarisering: några med mycket och några med litet samlat kapital. En 

19 Bourdieu, 1986, s. 264-279. 
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viktig faktor i kapitalansamlingen, sett ur barnets synvinkel, är om det 
har en eller två närvarande föräldrar - skilsmässor skingrar alla slags 
kapital. Och det redan välbekanta mönstret, att de som har mycket av 
"egna" tillgångar också har riklig tillgång till de resurser som är 
offentliga och ämnade åt alla, medan de som själva har mindre av olika 
skäl utnyttjar dessa i lägre grad, gäller alltså också för barnen och 
familjerna i min undersökning. 

De klassmässiga skillnader som finns i hur man förhåller sig till 
framför allt barnomsorg och fritid kan mycket väl ses som ett uttryck 
för medelklassens dominans på området. Analogt med Chamboredons 
& Prévôts analys av hur den tidiga barndomen omdefinierats och gjorts 
till ett pedagogiskt fält med många olika intressenter, kan också fritiden 
ses som ett pedagogiskt fält med nyupptäckta möjligheter. Liksom de 
tidiga barnaåren anses fritiden innebära en viktig pedagogisk möjlighet 
och den bör på samma sätt kännetecknas av en "spontan" verksamhet, 
dvs. en som grundas i intresse och nyfikenhet och är självvald. Peda
gogens, fostrarens, roll blir liksom under de första åren att visa på möj
ligheter och gynna den lek (verksamhet) som ska ge upphov till spontan 
inlärning. Eller med författarnas brutala formulering: "Det rör sig om en 
pedagogik som arbetar med handledning och liberal manipulation och 
som strävar efter att alltid hålla barnen sysselsatta med någon 
aktivitet."20 Något direkt eller synligt tvång förekommer alltså inte, men 
kontrollen är stark. Den bygger på fostrarens känslighet (för barnet) 
och vädjar till barnets förnuft, och följer således den osynliga pe
dagogikens regler. Samtidigt finns det en mycket påtaglig synlighet 
med klara mål, instruktioner och resultatuppföljning i den pedagogik 
som tillämpas i de organiserade fritidsaktiviteterna, särskilt idrott, när 
barnen väl är där. Föräldrarnas pedagogiska insats blir i det här fallet att 
se till att det är möjligt för barnet att realisera ett deltagande, genom att 
bo så att det går, genom att skjutsa om det behövs, genom att betala för 
deltagande och utrustning, genom att stödja, uppmuntra och genom att 
eventuellt själv medverka. 

Allra mest påfallande är emellertid de materiella och symboliska lik
heterna mellan den tidiga barndomens "marknad" och fritidens. Stora 
ekonomiska värden omsätts på båda. Arbetsmarknadsmässigt är det 
möjligt att den tidiga barndomen omsätter mest. Cirka hälften av barnen 
i förskoleålder är f.n. i kommunal barnomsorg vilket ger ett stort antal 
arbetstillfällen och till detta kommer sådant som barnhälsovård, 
produktion av och handel med barnmat, leksaker, barnprogram på TV 
etc. De äldre barnen skapar givetvis också en mycket stor arbetsmark
nad, men till största delen är den sannolikt knuten till skolan och inte till 
fritiden. Emellertid är den större reellt än formellt, eftersom en hel del 

20 Chamboredon & Prévôt, 1979, s. 43. 
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av arbetet med barns och ungdomars fritid bedrivs ideellt (dvs. oavlö
nat). Såvitt jag förstår är ideella och kommersiella intressenter hopplöst 
intrasslade i varandra i en stor del av verksamheterna och också s.k. 
allmänintressen (stat och kommun). "Bingolotto" kan väl vara en illust
ration så god som någon på detta!21 

Liksom det spontana, lekande och lärande lilla barnet med tusen och 
en utvecklingsmöjligheter blev till i en bestämd ekonomisk, social och 
tidsmässig miljö men betraktas som prototyp för det allmängiltiga bar
net, är det aktiva och mångsysslande något äldre barnet i ständig ut
veckling en klassprodukt som framstår som "det normala" eller proto
typen. Ingen kan undgå vad som är "börat" även om "varat" inte ser 
likadant ut och praktiken med nödvändighet varierar. Visserligen finns 
det skilda ideologiska förhållningssätt som kan tillämpas på skilda 
praktiker, men jag uppfattar att imperativet "barndomen ska utnyttjas 
pedagogiskt!" är kraftfullt på ett sätt som kan beskrivas som symboliskt 
våld.22 Tydligast framstår detta i förhållande till f ritiden. Föräldrarnas 
känslighet inför detta krav varierar, liksom barnens, men ingen var 
okunnig om det. I allas föreställning om vad ett barn eller en barndom 
är nuförtiden ingår åtminstone möjligheten till ett aktivt pedagogiskt 
utnyttjande av en mängd olika sorters aktiviteter. I ett system som 
uppfattas som meritokratiskt är detta naturligtvis fullständigt följdrik
tigt. 

En intressant fråga i det här sammanhanget är vad barnens ålder 
betyder. Sannolikt kommer de klassmässiga skillnader som finns att bli 
mera märkbara när barnen blir äldre och deras möjligheter att göra 
självständiga val i skilda sammanhang ökar. Den prägling eller det ha
bitus man fått i familjen kommer då att få större genomslag. Med tiden 
kommer också barnen själva att ackumulera mer och mer av de erfa
renheter som familjens möjligheter och vanor ger upphov till.23 Det 
kommer också att visa sig efterhand vilka realistiska möjligheter som 
verkligen finns för var och en att göra olika val, och i detta finns knap
past någon jämlikhet.24 

21 Ett nationellt lotteri för idrottsrörelsen som bygger på att (bland andra) barn säljer 
lotter mot provision till den förening han el ler hon är med i. Dragningen varje 
vecka är det väsentliga innehållet i ett underhållningsprogram i en av de kom
mersiella TV-kanalerna. 

22 Jfr Chamboredon & Prévôt, 1979. Poängen i deras an alys är att den moderna 
barndomen definieras eller konstrueras med nya element, att dessa inte är 
klassmässigt neutrala m en betraktas som om de vore det och att den nya de
finitionen påförs alla klasser genom symboliskt våld. 

23 Jfr Jönsson m.fl., 1993. 
24 Jfr Bauman, 1992, s. 195-196. Han menar också att den information och kunskap 

som hjälper till att orientera om de verkliga valmöjligheterna utgör ojämlikhetens 
huvuddimension. 
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Konstruktioner 

Om vi betraktar "barnet" som en social konstruktion, en produkt av 
bestämda betingelser som är förhanden vid en given tid i ett givet sam
hälle, hur ser då detta "barn" ut, enligt mina data? Och, eftersom före
ställningen om "barnet" förutsätter att det finns "en vuxen", hur ser de 
motsvarande konstruktionerna för "förälder" eller "mamma & pappa" 
ut? 

Barnet är inget renodlat objekt men heller inget renodlat subjekt. Det 
har en personlighet eller läggning som ska få lov att utvecklas i en nå
gorlunda tillrättalagd miljö. Kön blir i det här sammanhanget närmast en 
del av personligheten. Det har rätt att bli bemött som en särskild person 
och bekräftas som sådan, med respekt, vänskap och kärlek, det ska 
omhuldas och skyddas på olika sätt och få ha roligt. Utvecklingen antas 
inte sköta sig själv, utan ska stödjas och i viss mån hjälpas i rätt 
riktning. Den gäller en mångsidig personlighet: en sida är jaget eller 
karaktären, en annan den sociala varelsen, en tredje intellektet och kun
skaperna, en fjärde kroppen och en femte det praktiska vardagskunnan
det (jämför kapitel 9). Potentialer finns, men hur de utvecklas är en 
fråga om samspel mellan anlagen, de pedagogiska resurser som finns 
åtkomliga och, inte minst, barnets egen vilja. Av resurserna står föräld
rarna för en del, andra finns i samhället. 

"Barnet" är alltså inget tomt käril, ingen lerklump och absolut ingen 
tom vaxtavla.25 Det är heller ingen planta som antingen kan tuktas och 
beskäras efter behag eller tillåtas utvecklas fritt efter sin genetiska be
stämmelse, givet en optimal växtplats.26 Det är däremot i viss mån ett 
projekt för föräldrarna och samtidigt ett varande i sig själv.27 Det har 
drag av såväl den egensinnige, njutningslystne och driftsstyrde Dio
nysos, som den änglalike, renhjärtade och gode Apollo.28 Den metafor 
som jag tycker passar bäst är emellertid det konstruktivistiska (och 
postmoderna) självbygget. Kanske kan man tala om "barnet som 
montör av ett möblemang från IKEA".29 

25 Lockes metafor. På vaxtavlan är det lätt att rista in tecken, och det som skrivits 
där består. 

26 Fröbels metafor; därav beteckningen barnträdgård för småbarnsinstitutioner. 
27 Halidén, 1992. 
28 Jenks, 1996, s. 70-74. Det dionysiska barnet är den svarta pedagogikens barn med 

arvsynd som måste tuktas. Det är också Freuds barn, som måste läras 
driftsbehärskning genom att jaget och överjaget bildas för att kontrollera det 
asociala detet. Det apolloniska barnet är Rouss eaus Emile och den bamcentrerade 
pedagogikens; barnet som lär sig genom uppmuntran och en tillrättalagd m iljö 
som tillåter egna upptäckter. 

29 Efter Bauman, 1992, s. 187-196, som skriver om postmodernismens självkon-
stituerande DIY (Do It Yourself!) som efterföljare till modernismens utveckling 
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Det som gjort att jag uppmärksammat teorin om självkonstitution i 
samband med Katrineholmsbarnens socialisation är Baumans påpe
kanden om dels valen och den ständigt pågående självkonstruerande 
aktiviteten,30 dels kroppslighetens betydelse, vilken blev påtaglig ge
nom idrottens dominans under fritiden. Hemmet, barnomsorgen, sko
lan och fritiden erbjuder olika element till självbygget. Barnen kan förse 
sig själva, som från IKE As lagerhyllor, medan föräldrarnas uppgift blir 
att bistå i detta och eventuellt fungera som kunskapare inför de val 
mellan olika möjligheter som måste göras. Lustprincipen gäller, barnen 
prövar sig fram, valen görs kortsiktigt och mera som ett resultat av 
förförelse än något annat, dvs. ungefär som Bauman beskriver som 
typiskt för den postmoderna agenten. Identiteten uppfattas inte heller 
som given på förhand eller redan färdig. Än finns det åtminstone till 
synes många möjligheter öppna. Det är också uppenbart att den disci-
plinering som själarna får i många stycken effektivt går via kroppen, 
liksom att den räknas som frivillig och i allmänhet som önskvärd. 
Dessutom är det otvivelaktigt så att även om valmöjligheterna förefaller 
öppna och lika för alla så är de inte alls det i verkligheten. De reella 
möjligheterna är ojämnt distribuerade och det är antagligen så, att kun
skap om olika alternativ och tänkbara strategier är en särskiljande fak
tor. 

Och föräldern? "Grundförutsättningarna för ett bra och ganska rikt 
barnliv, de finns," säger en pappa apropå sin hemstad Katrineholm. 
"Men att man måste hjälpa till att ta tillvara dem, det är en annan sak." 
Han sammanfattar därmed inte bara stadens utan framför allt förälderns 
roll ganska väl. Livet och samhället tillhandahåller en mängd förutsätt
ningar. Likt en lagerförman bör föräldern hålla reda på vilka byggele
ment dessa utgör och vad som finns att välja på. Hon eller han kan 
också dela ut en och annan rekommendation och för övrigt se till att 
verktygen kommer med i paketet, samt önska lycka till. Men en bättre 
bild av föräldrarna är den ursprunglige "pedagogen": slaven som följde 
barnen (pojkarna) till deras olika lärare och skulle övervaka att de lärde 
sig vad de skulle och uppförde sig som de borde. Det har sagts, att 
pedagogen, slaven, hade svårigheter med övervakningen, för hur ska 
en slav kunna kontrollera den fries moral? Han hör inte till samma 
värdesystem och har ingen naturlig auktoritet.31 På samma sätt kan 
föräldrar idag känna att de kanske inte hör till samma värdesystem som 
barnen, eftersom mycket tycks förändras så fort. 

och identitetsskapande. Min association har gått via Terence Conrans Do-It-
Yourself-böcker i heminredning till IKEAs prefabricerade montagemöblemang. 

30 Vilken antas pågå hela livet. 
31 Geijer, 1907, s. 55. 
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Epilog 

Jag måste återigen påpeka att mitt arbete här beskriver en sorts verklig
het, men inte hela verkligheten. Jag har ofta haft anledning att fråga mig 
om den bild jag framkallat är alltför idyllisk. Det finns barn som aldrig 
kommer i närheten av de villkor som gäller för dem som jag har inter
vjuat och det finns föräldrar som inte alls agerar som de här. Men lika 
lite som en studie av vad som brukar kallas multiproblem- eller risk
familjer kan sägas teckna en allmängiltig bild av "familjen" kan min 
sägas göra det. Förhållandevis idylliska villkor finns uppenbarligen, 
likaväl som det finns fullständigt vidriga. Det finns barn som behandlas 
med omtanke och respekt av sina föräldrar och som har tillgång till en 
mängd material och hjälp till sitt självbygge. Men det finns också de 
som inte har det så, och en av de många svårigheter som möter dessa 
barn är att prototypen gäller i alla fall, oavsett om den rimmar illa med 
möjligheterna. 

I det här arbetet har jag i mångt och mycket betonat likheter mellan 
olika familjer. Det har jag gjort, inte för att ifrågasätta eller förminska de 
klassmässiga skillnader som verkligen finns och som är välbelagda 
genom många undersökningar, utan därför att jag också fann stora lik
heter - trots olikheterna - och velat lyfta fram dem. Verkligheten är inte 
enkel och endimensionell. Det är troligt, att den här relativa likheten 
mellan familjerna i urvalet kom att framstå mera tydligt genom det 
visserligen korta, men dock historiska, perspektiv, som jag använt mig 
av, och det förefaller uppenbart att den bygger på de förutsättningar 
som den generella välfärdspolitiken skapat. Men just detta pekar på ett 
annat väsentligt faktum. Den förändringsprocess som pågår nu, runt 
mitten av 1990-talet, förefaller mycket turbulent. Under de år som har 
gått sedan jag gjorde intervjuerna i Katrineholm har mycket förändrats, 
och det är bara alltför troligt att skillnaderna mellan familjer skulle ha 
varit större om jag gjort dem nu (1996/97). Eller skulle kanske bort
fallet ha blivit större, genom att flera gjort bedömningen att de inte ville 
visa upp sitt familjeliv? Det som har hänt, och som rimligtvis har 
effekter på familj, barn och fostransprocessen är att de ekonomiska 
klyftorna mellan olika grupper vidgas, på grund av större genomslag av 
marknadsekonomiskt tänkande, ändringar i skattesystemet och ökad 
arbetslöshet. Villkoren för familjeliv och fostran förändras igen och 
reser nya frågor. Vilka konsekvenser får det för familjen att 
fördelningen av samhällets överskott via offentligt finansierade system 
minskar? Det lär inverka direkt på t.ex. boendet. Föräldrarnas ansvar 
för den ekonomiska försörjningen av barnen betonas återigen och sam
hällets intervention minskar. Vad kommer det att betyda för familjens 
emotionella liv? Barnomsorg och skolor har i de flesta kommuner 
drabbats av nedskärningar på ett sätt som ger större barngrupper och 
färre vuxna. Vilka effekter kommer det att ha för den pedagogiska 
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situationen för både barn och vuxna? Eller för det sociala livet i barn
stugor och skolor? Satsningar på offentliga arrangemang för fritiden är 
inte lika självklara som tidigare och kraven på de insatser föräldrarna 
måste bidra med ökar. Kommer därmed segregeringen också att öka? -
Vi tycker oss redan kunna se, att den nedrustning av välfärden som har 
börjat ökar svårigheterna för dem som redan har det svårt och att det är 
allt fler som far illa. Och vad dessa förändringar betyder för hur 
"normaliteten" för familj, barn och fostran konstitueras kan avläsas så 
småningom. 
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Summary 
Translated by Stephen Haughey 

Background 

This dissertation investigates family life and upbringing in a small 
Swedish town. It focuses on how parents and children deal with the 
processes of child-rearing and socialization and relate these back to the 
foundations of both family life and upbringing. The underlying as
sumption is that the family has changed both with regard to its pro
spects as well as to its role, i.e. the role which society may be presumed 
to ascribe to the family. The time period extends from the 1950s to the 
1990s and the "society" is the very concrete, local society of Katrine-
holm. Both time and place are part of the immediate scholarly context of 
my study, namely two sociological studies on industrial society and its 
transformation with respect to Katrineholm. 

The first study was carried out at the beginning of the 1950s by 
Torgny T. Segerstedt and Agne Lundquist.1 The aim was to see how 
people had adapted to the different conditions brought on by industriali
zation. The primary focus was on relations between work and urbani
zation, but note was also taken of changes in the family. These were 
said to result from other institutions assuming much of the family's 
traditional role, as well as from the fact that each family member had 
become part of different groups with varying and possibly even com
peting norm systems. The family was no longer as important and its 
head no longer exercised patriarchal authority. 

The study was replicated towards the end of the 1980s.2 Contrary to 
expectation, the changes that had ensued since the 1950s were neither 

1 Segerstedt & Lundquist, 1952 and 1955. The study was carried out in Huskvarna 
and Katrineholm. Huskvarna, where there w as a weapons factory dating from the 
1600s, represented an old industrial area and thus could act as a kind of control for 
Katrineholm, which represented modern industrialization. The populations were 
the employees in some of the towns' industries as well as the "housewives" to the 
male employees. 

2 Åberg (ed), 1990. For financial reasons the replication was limited to Katrine-
holm.- The study was part of a research program linked to a special committee in
vestigating power relations in Sweden during the years 1985-1990 
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great nor dramatic, with one exception: the family. Here important dif
ferences were noted; the major increase in gainfully employed women 
was one, housing standards another. In addition, there was a far greater 
acceptance of the idea that democratic principles had a place in child-
rearing. There was a decrease in domestic stability, and it was clear that 
as far as the members were concerned the family was but one group 
among many. Nevertheless, most people still expressed a strong sense 
of domestic affiliation and a desire to live a family life. The conclusion 
was drawn that as an institution the family was still going strong. On 
the other hand, individual families are often quite fragile.3 

Other research has also underscored the somewhat contradictory 
status of the family: On the one hand empty of content, fragile and con
fused due to changes in its role; on the other hand strong, seemingly 
eternal, capable of adapting to changes in circumstances and purpose. 
The aim of my study has been to examine the effects such changes have 
had on the family's child-rearing function and delineate concrete aspects 
of this function. The basic question is this: what forms does the child-
rearing process take today and how has it changed in recent decades? I 
have delimited this simple but wide-ranging question by centering the 
study on the family and concentrating on intrafamilial relations as well 
as relations between the family and other child-rearing institutions. I 
have not however investigated these institutions individually; they are 
always seen from the perspective of the family. As previously noted, 
the time frame for the study is roughly from the 1950s to the 1990s. 
The present state of the family is compared to the states which obtained 
when the parents were young. 

Method 

As noted above, this pedagogically oriented study also focuses on 
Katrineholm. A sample of 45 randomly selected Swedish families with 
children between the ages of 12-13 resulted in a subject group com
prising 31 families. The mother, father and 12-13 yr. old child were 

(Maktutredningen). The final report is SOU 1990:44, Demokrati och makt i 
Sverige. - One model for this replication came from the American Middletown 
studies. The advice of Caplow, who had conducted the follow-up of the Lynd's 
two studies, was to make the replication as exact as possible. - Lynd & Lynd, 
1929; Lynd, 1937 and Caplow et al., 1982. 

3 Moqvist, 1990. 
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interviewed, as a rule separately. A total of 30 mothers, 27 fathers and 
32 children were interviewed. The interviews concentrated on family 
life and the processes of child-rearing and socialization. They are 
structurally similar to the extent that the same themes are discussed, but 
there is also a great deal of variation. The interviews with the parents 
were centered around the 12-13 yr. old child subject. The themes dis
cussed were as follows: the family's "history" and present life (the par
ents' background, education, work and other commitments, type of 
family residence), and child-rearing ideas and methods (parenthood, 
child-care, leisure time and education). Everything was related to the 
12-13 yr.-old's life as well as to the parent's childhood. The interviews 
with the children focused on the normal everyday life of the child, with 
follow-up questions discussing aspects of this normality as well as 
other general conditions. The interviews with the parents took between 
1.5 to 3 hours, with the children between 45 to 60 minutes. All inter
views were conducted by me. They were taped and transcribed; the 
analysis was based on the transcriptions. 

The subject group was judged to be representative of "normal" 
Swedish families exhibiting the same generational spread. The middle 
class, however, is somewhat over-represented. 

To supplement the data obtained through the interviews, I had the 
families diarize a day in their lives (many did not); I also consulted 
archives. 

The results 

The results are presented according to the aim of the study and those 
questions concerning the child-rearing process which were shown to be 
relevant. Questions about family, family structure and stability are 
addressed first, followed by a discussion of changes in parental roles 
and division of labor. The institutions sharing child-rearing responsi
bilities with the family include the child-care system, school and various 
recreational organizations. These elements are presented thematically, 
like family life, and regarded as child-rearing and socialization factors. 
The study concludes with one chapter summarizing the parents' views 
on the division of responsibility between the family and other child-
rearing institutions and another discussing the results. 
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Family structure and change 
Most of the families in my subject group are stable. In other words, 
they are first families for both of the parents and into which all of the 
children are born. A few however are restructured, the children then 
having varying experience of being part of different families (roughly 
the same as children elsewhere in Sweden: 78 per cent live with their 
biological parents throughout childhood.4) 

The life histories of the parents indicate that material factors are less 
important in starting a family compared to the previous generation, 
emotional relations having instead grown in importance. Here we have 
a clear gender difference: women as parents are independent in ways 
that men are not; it seems to be easier for them to get men to accept a 
secondary parenthood for their children then it is for men to get women 
to accept this. Presumably this is due to women having closer and more 
demanding relations with the children, putting the emotions very much 
to the test. Material factors are still important, however. It is clear that 
family break-ups entail a tangible reduction in economic and other 
assets, felt by the parents but perhaps even more so by the children. 
Nevertheless, the children adjust to their parents' decision with 
conspicuous loyalty. 

The foundations of the family are thus emotional in nature, and it is 
possible that the emotional family presupposes a welfare which at least 
partly frees parents (and spouses) from the burdens of work and having 
to live together for economic reasons. Changes in the family and the 
family's conditions have been interpreted using Donzelot's5 analysis of 
the increasing societal supervision of the family, which paradoxically 
enough can be seen as both reinforcing and weakening marriage and the 
family - at least if they are looked at individually and as institutions. In 
either case, it is clear that the ties between mother and child have been 
strengthened. 

Parental roles and division of labor 
Compared with their parents, the parents in this study have both main
tained and changed the ways in which the concepts of motherhood and 
fatherhood are constructed. Maintained is the rule that home and chil
dren are primarily the domain of the woman. In almost every family it is 

4 SCB 1994b, tab. 4.3. 
5 Donzelot, 1979. 
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the woman who is mainly responsible for the housework. She leads 
and assigns the tasks which she herself, her husband (and perhaps the 
children) do; and it is most often she who sets the standard. However, 
compared with mothers in the 1940s and 1950s, the mothers of today 
are more able to renegotiate this division of labor on their own terms. 
The negotiations are undoubtedly facilitated by the existence of certain 
general and culturally marked expectations that the modern woman 
should help support the family with earned income, whereas the mod
ern man should be family oriented and involve himself with the children 
and household. This is an important change; none of the men in the 
subject group can expect to be able to devote his time to work and 
perhaps other official matters with the same matter-of-factness as 
fathers of older generations could. And none of the women must devote 
her time solely to housework, irrespective of her own wishes and inter
ests; on the other hand, it is true that she cannot avoid it to any great 
extent, let alone buy her way out. 

In sum, the more or less complementary nature of parenthood in the 
1950s has been replaced by what may be characterized as an asymmet
rical symmetry in the parental generation studied here.6 Children both 
strengthened and weakened the traditional division of labor between the 
parents; on the one hand, child-care remained the business of the 
woman, while on the other hand the total amount of work to be done 
increasingly demanded the attention of both the woman and the man, in 
and outside the home. It is evident that parenthood comprises different 
elements. One is tradition. Another is ideology and social rules, in other 
words the changes Donzelot regarded as part of the state's policing of 
the family. Society's regulations concerning taxes and other economic 
transfers favor families with two adult providers. But both the mothers 
and fathers in the subject group resisted the idea of adjusting to the 
priorities of this economic system (throwing cold water on the idea of 
Homo oeconomicusiy, they have truly made use of the relative 
autonomy within the system to do what they think is best. Still, opin
ions of what is "best" change with time, with the children's age playing 
an important role. The division of parental labor deemed to be best for 
small children is not necessarily the same for schoolchildren. 

Views on child psychology and upbringing is another element, and 
thus also views on parenthood. Here, too, one can see that parents have 
adjusted to the "supervisory" intentions of the state. The prevailing 

6 Cf. Young & Willmott, 1973. 
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view nowadays is that both parents should have a close and caring rela
tionship with the child (even if certain differences are also advocated) 
and that both are important. Yet another element is the view on what 
constitutes a good childhood, i.e. that which is viewed as proper or 
favorable for children to know. Here the children's school and recrea
tional activities issue a clear imperative, "we must be supported", often 
requiring a major commitment on the part of both parents. 

Another element in the constitution of parenthood is family equilib
rium. It would seem to be the women who in changing motherhood 
have also changed fatherhood, although they have of course been 
helped along by other changes which have weakened the traditional 
power and duties of the father while strengthening those of the mother. 
The men have realized that the patriarchal role is no longer viable and 
have adopted a more caring - traditionally speaking "motherly" - ap
proach to parenthood. However, none of the fathers I have spoken with 
have ever implied in the slightest way that this is a regrettable develop
ment. 

Young children, work and child-care 
One prerequisite for a more or less symmetrical parenthood is the prac
tical set-up which in real life makes it possible for both parents to work 
and also take care of home and children. Therefore the question as to 
how the children are to be cared for, particularly when they are young, 
is of decisive importance. The complementary arrangement of the 1950s 
presupposed that the mother was home with the children; if this was not 
possible there were only in exceptional cases socially organized forms 
of child-care which permitted her to combine gainful employment with 
family life. Around this time, however, demands began to be made that 
society compensate women entering the labor market (which was suf
fering shortages) by making it easier for them to leave the children at 
good daily child-care facilities. Still, in Katrineholm this was imple
mented very slowly; it was first at the end of the 1960s that the munici
pality began to build day-care centers, after ten years of arranging fam
ily day nurseries for a growing number of children. The issue of child-
care is inseparable from the issue of female employment, but there is a 
clear lag between the two. Social commitment to day care comes a poor 
second to work. 

In reality it took until the 1970s before a more substantial number of 
families were able to balance child-care at home with public forms of 
child-care. But not everybody considered this the best of all possible 
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solutions; when the children in the subject group were small, in the 
beginning of the 1980s, many still viewed the home as the only proper 
child-raising environment. One third of these children were cared for 
entirely or almost entirely within the family. However, all the children 
participated in some form of organized child group (especially part-time 
preschool) during these years, which was not the case for most of their 
parents. 

Most of the parents - in particular the mothers - have an ideological 
and child-centered justification for their choices regarding the balance 
between working and caring for the children. It is nonetheless clear that 
in each and every family the decisions concerning the child's care and 
upbringing during the early years have been made only partly on the 
basis of pedagogical considerations. Work-related factors, for example, 
have generally been major determinants. A combination of security and 
stimulation would seem to be the main goal for the children. Different 
families emphasize one or the other, but the discourse is about both. It 
also stresses the child's individuality by making explicit that which suits 
the child in question, although at the same time it can hardly be said that 
the care form has been truly individualized to suit each one of the 
family's different children. 

There is a class-related difference in the varying emphasis placed on 
security and stimulation and thus the preferred care form. In middle-
class families a stronger stress is placed on stimulation and the security 
that follows from the child's early experience of different social situa
tions. In the working class there is a somewhat greater emphasis on the 
security that stems from being with the family and being able to follow 
one's personal rhythm, or alternatively being with the childminder's 
family. The alternatives available to parent caregiving are judged dif
ferently depending on the parents' class affiliation, as these alternatives 
are not, and are not felt to be, class neutral. 

Day-care centers are often viewed as being overly middle-class in 
their structure.7 Although they can be said to bear traces of the poor 
relief nurseries of old, it is true that they reflect a pedagogical ideology 
primarily espoused by the middle class and geared towards young 

7 Cf. Chamboredon & Prévôt, 1979; Walkerdine & Lucey, 1989; Brembeck, 1992, 
pp. 180-184. Persson, 1994, on the other hand argues that this is changing as the 
working class is increasingly making use of day-care facilities. - This can be seen 
now (1996) as more and more municipalities are refus ing day-care to children of 
unemployed parents; the latter are prot esting that their children will miss out on 
something "all" other children have. 
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children. In practice this means a relatively loose structure or what 
Bernstein has called invisible pedagogy. The Swedish day-care centers 
have been considered good examples of this structure, especially at the 
end of the 1970s and the beginning of the 1980s, when attempts were 
made to apply the prescribed "pedagogy of dialogue".8 Invisible peda
gogy means that efforts are centered on creating an environment which 
the child can use to develop itself. Each child is seen as a unique being 
having the right to develop at its own pace and according to its own 
aptitudes (although it is clear, as shall be shown, that a definite goal is 
nevertheless set up for this development). The child's feelings or inner 
states are viewed as being more important than its outward actions, i.e. 
the way in which it behaves. A system of rules does exist and demands 
are made on the child, but these are more implicit than explicit and thus 
invisible. The child's development is to be controlled indirectly by 
providing opportunities for it to play, interact and learn; it is up to the 
child to help itself. In this way the child is responsible for its own de
velopment; the responsibility of the child-rearer(s) (here the day-care 
staff) becomes more notional and centered on ensuring that the child is 
given access to these opportunities. The day-care center really begins to 
feel like home, at least for middle-class children, as this pedagogical 
style is often used by their own parents.9 

I have interpreted the parents' views on the early phases of child-
rearing as indicating a sense of empowerment, of being able to make 
definite choices and really adapt to what they consider to be best for the 
child, or at least in most cases. Compared with the parents' own child
hood, their children can be said to have made contact with various 

8 The pedagogy of dialogue was launched by the committee investigating day-care 
(Barnstugeutredningen), SOU 1972:26 & 27. Cf. Bernstein, 1990, pp. 90-91, fn. 
8, as well as the critical analysis in Kallós, 1978. 

9 It would be theoretically more correct to characterize the pedagogical situation as 
weakly classified and weakly framed. Classification refers to how different th ings 
are kept apart or mixed together, and weak means that they are mixed. For exam
ple, in the day-care center different categories of staff do not have different task s 
but rather do the same work, as child minders and preschool teachers were sup
posed to do according to the proposals made by the above-mentioned committee; 
another example is the organization of children in thematic groups where different 
abilities and skills are trained in a simultaneous and integrated fas hion. Framing 
refers to how a situation is controlled, e.g. with regard to what the children are do
ing and learning. If this is weak then it is not so much the staff but rather the 
children who run things so to speak. - Bernstein, 1990, pp. 21-39; 70-73. 
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forms of child-rearing outside the home at a fairly early stage; some 
families have chosen to minimize this contact, others to optimize it. 

School and education 
The parents in the subject group represent from an educational stand
point practically all possible variants of schooling according to both the 
older and newer orders, as the educational system was revamped at the 
time when they were going to school. The segregating parallel school 
system was replaced by the integrating nine-year compulsory and gym
nasium school system. Education became a resource available to more 
and more people, although there were still plenty of job opportunities 
and job-related training available to those lacking a formal education. 
With respect to the children in the present study, however, the question 
of education seems to be considered more seriously; the opinion is that 
education nowadays is an all but indispensable resource. School-related 
issues thus carry a lot of weight among the families. The parents are 
generally anxious that the children's schooling be promoted in the best 
possible way and believe that they themselves should help out in this 
regard. 

The importance of education is thus taken for granted in many ways 
and the relation between family and school hardly called into question, 
in contrast to the discussions concerning the early years of child-rear
ing. Nevertheless, further analysis indicated that the situation was more 
complicated. School, it was claimed, is meant to complement the 
family's role in the upbringing of the child. Parents have certain duties 
and obligations towards the children different from those of the school. 
The assignment of roles and duties centered around concepts like readi
ness for school, transfer of knowledge, obligatory attendance and 
authority. 

The parents should prepare the children for school by giving them 
early on a sense of basic security as well as the elementary skills and 
knowledge ascribed to the developmental phase "pre-school age" and a 
certain amount of social training before starting school. What the chil
dren are expected to have acquired before then, and which the inter
viewed parents generally believed their child (but not everyone else's) 
really has acquired, is a clear example of a social construction of 
"normality". This requirement springs partly from the demands made 
by the school's organization and ways of doing things, and partly f rom 
what the children generally have learned before starting school, for 
example at pre-school. The demands contrast with what was common 

- 297 -



Summary 

in the 1950s. Then it was not expected of one to have undergone 
"group training" before starting school, says for example one mother. 

If the child is properly prepared, the school can commence the trans
fer of knowledge which the parents consider to be its aim and purpose. 
That which the children are supposed to learn are partly the skills and 
knowledge that constitute the lowest common denominator in society, 
and partly enough to be able to advance within the educational system in 
accordance with their aptitudes and desires. 

To ensure that the children really do acquire the knowledge they are 
presumed to need, the parents are prepared to enforce an "official 
pedagogical discipline" acting so to speak as an extension of the 
school.10 In reality this means that they keep track of, help with and test 
their children on the homework, primarily to make sure that the children 
do as well as possible in school; they believe that their duty as parents is 
to support the positive development of the child in various ways. But 
by being loyal to the child they are also loyal to the school. It is the 
school which has decided to operate in a manner which requires that the 
parents support it by maintaining pedagogic discipline at home. As a 
parent one should thus also be able to require of the school that it, too, 
maintain a certain level of pedagogic discipline and show loyalty 
towards the long-term interests the parents invest in the child-rearing 
process. Quite a few of the parental complaints regarding the school 
involved an uncertainty as to whether their child really w as learning the 
material and work habits which the parents believe are needed further 
on in the educational system, and which homework for example is sup
posed to promote. Seen in this way, homework is about work ethic and 
discipline: about being able to work independently and responsibly on a 
particular - and in itself rather insignificant - task. The further up in the 
educational system the child gets, the greater the demands made on it to 
successfully apply this work method; the parents are aware of the ever
growing difference between what they know and what the children are 
supposed to learn, effectively decreasing their ability to help. Thus it is 
important that the children develop their own strategies for learning 
"what they should know" as soon as possible. 

Another problem is that of obligatory attendance, admittedly not (yet) 
an issue when talking about 12-yr.-olds but rather one that relates to 
older children. It is the parents' responsibility to make sure that the 
children are in school, but in fact the parents have no real way of keep-

10 Bernstein, 1990, pp. 76-77. 
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ing track if the school does not inform them about the non-attendance. 
One possible interpretation is that school routines have not adapted to 
the longer period of compulsory education (both formal and real) and/or 
to changes in domestic circumstances, with both parents gainfully em
ployed. Reports of truancy show that parents do not stand much of 
chance of knowing what their children have been up to or where they 
have been if they are not kept informed; the schools ought to realize this 
and show greater responsibility for keeping the parents informed. As 
far as can be judged, certain teachers are in complete agreement with 
this, and in fact the solution to the reported problem would seem to 
depend on the individual teachers and not on the routines of the school. 

On the whole, a school is personified by its teachers; it was the way 
in which they established and exercised authority that was criticized by 
certain parents and children. The teacher should, as in the case of 
homework, maintain standards favorable to development and follow up 
lessons in a proper manner. She or he should also keep order in the 
classroom and between the children, not only for the benefit of the 
teaching but the children's social development as well. At the same time 
the teacher should also be sensitive to and encourage each child's 
individual aptitudes. Moreover, if the parent is to be part of the support 
system the teacher must communicate clearly about matters such as 
homework, standards and the child's performance. 

Even when they are critical of certain teachers, the parents are as a 
rule careful about expressing this criticism. Only one parent talks about 
how she matched her own authority against the teacher's when she felt 
that her child was being harassed. 

At the time the interviews were conducted, the children were facing a 
series of choices which to a certain extent can be said to be preparatory 
to either a theoretical or a practical education. Most of the children's 
choices indicated a preference for "theoretical" directions, which is 
usual for Sweden.11 The children normally make these choices in con
sultation with parents and teachers, but it is clear that the children are 
viewed as independent subjects and a good deal of importance is at
tached to their talents, dispositions, interests and desires. 

There are various traces of class-related segregation in the choices, 
but as most choose theoretical courses this is not so noticeable. How
ever, it is not the prospect of a middle-class profession or changing 
class which would seem to be the point here but rather the chance to 

11 According to official educational statistics, see e.g. SCB, 1992c. 
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make use of one's potential and cultivate one's interests. The individual 
choice is the centerpiece; for the parent it goes without saying that she 
or he will do what it takes in order that the child be able to realize i ts 
potential. There is much to choose from for those who have the desire 
and ability to succeed. It is probable though that the parents' ambitions 
and knowledge are part of this equation. The return of financial consid
erations as a stratificational factor worried a couple of the highly edu
cated middle class families. Even devoted admirers of education are 
frightened by the sizeable debts that can be incurred by their children 
after a few years at university or college; still, the most important thing 
is that the child find something that suits her or him. 

The relation between family and school can thus be said to build on 
complementarity. The parents place a lot of emphasis on education as 
they believe that in a world of growing competition the children's well-
being depends on it; in this respect they want to be good parents. This 
means that they are loyal to the school system and accept it as it i s, but 
also that they are critical when it appears that the school is not main
taining standards. There is a demand in principle for a visible peda
gogy,12 while at the same time the child's individuality must be re
spected. 

Leisure 
Like most of their peers, the children in the subject group participated in 
a whole range of organized leisure activities, especially various sports. 
When the parents were growing up leisure time was still an area rela
tively free from adult control, but for their children leisure time is much 
like school. They learn to play basketball, ice hockey or football, and 
sometimes the piano or clarinet as well, much in the same way they 
learn English or history: at set times and in particular premises, under 
the direction of adults and together with their peers. Just like school-
work, this type of leisure activity requires and promotes discipline. 

In some of the families, leisure time seems to be viewed as an op
portunity for further pedagogical instruction: it is used instrumentally 
for the purpose of directing the child or children towards certain specific 
goals pre-selected so to speak by the parents. In these families the 
child's choice of leisure activities is not an entirely free affair, even if 
there is a certain amount of leeway and no ultimate coercion is involved. 
A similar attitude is expressed in other families, but without the same 

12 Bernstein, 1990, pp. 21-39; 70-73. 
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degree of expectation that certain activities will result in specific out
comes. Still others would seem to place more emphasis on the child's 
sense of well-being. The child is supposed to have fun and feel good, 
for example, spend time together with its peers or its parents, participate 
in safe, reassuring activities. These values are also mentioned by the 
more goal-oriented parents, of course, but my intention is to determine 
where the main point of emphasis lies. 

To sum up, the patterns discerned here indicate a sliding scale of 
pedagogical ambitions and instrumentalism with respect to leisure ac
tivities. That the child itself should have fun is important to some, inci
dental to others and probably taken for granted by still others; such is 
undoubtedly the case for all the various outcomes. Other studies have 
shown that an instrumental approach to leisure activities is commoner 
among middle-class children and children who are successful in school 
and feel at home there (irrespective of class), whereas children from the 
working class as well as those who are not successful in school prefer a 
more loosely structured leisure time.13 This can be understood as an 
expression of the clear line between work and play that is drawn in the 
working class14 and thus as an indicator that there is really not much 
play in, say, children's sports activities. But it is more likely to be part 
of the movement from invisible to visible pedagogy which Bernstein 
says the middle class initiates when the children have reached a certain 
stage in their schooling.15 

I have interpreted the growth of organized leisure, or the profession
alized "leisure sector", as part of the modern project. The basic idea is 
"modern": a human being can develop into a versatile and successful 
person given the chance and investments can be made for an expected 
return. The modern project also comprises an element of equality and 
democracy, and the combination of business and pleasure is an impor
tant consideration as well.16 But the leisure time of 12-13-yr.-olds can 
also be interpreted "constructivistically" or "postmodernistically", pre

13 Nilsson, Per, 1994, pp. 133-134. Class affiliation and scho lastic success covary, 
but the connections stand by themselves as well. 

14 Bernstein, 1977, p. 122. 
15 More specifically, the part of the middle class which works with symbolic control 

within the public sector (e.g. teachers and the categories working with social ser
vices) rather than the middle-class members in the financial and business sectors. 
Bernstein, 1977, pp. 126-127 and 1990, p. 74. 

16 Cf. Wolfenstein, 1955. 
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suming that the "modern" condition has in fact been succeeded by a 
"postmodern" one. If this is the case then the factors which can be 
stressed are partly the idea of the child as a subject capable of making 
choices, and partly the temporary nature of these choices. Thus one 
must talk about construction instead of development, not however as a 
finished, complete product but rather as an ongoing process.17 The 
choices are based on the enticements of the moment and short-term 
assessments, not long-term strategies. Another feature of the postmod
ern condition is individualism, in the sense of meeting one's own per
ceived needs; this leads one to seek out that which satisfies these needs. 
Or, put differently, one adopts "a consumerist viewpoint with regard to 
the satisfaction of one's own needs."18 

The conclusion is that leisure as described in the context of the chil
dren of Katrineholm exhibits both modern and postmodern features. 
For many of them it consists to a great extent of ready-made activities 
where the children themselves are not so much subjects as objects, 
always at the receiving end of someone else's idea of what is useful, 
fun, good, etc. In this case the child's subjectivity is restricted to 
choosing from among these pre-packaged articles (sometimes with the 
discrete prompting of the parents), and the whole process can arguably 
be described as a seduction. This marks a clear departure from opportu
nities the parental generation (i.e. the fathers) had to subjectively form 
their ideas. 

Family life 
Family life in its more narrow definition has been analyzed with respect 
to domicile, temporal structure, the children's domestic duties and the 
relations between parents and children. I have concentrated on how the 
trivialities of everyday life coalesce into the child-rearing process; in the 
present context there is even greater reason to point out that both the 
content and the form of family life play a role in a child's upbringing.19 

The pattern of family life which unfolds in the material is character
ized on the one hand by a relatively flat hierarchy between parents and 
children and an emotional emphasis on nearness and intimacy, and on 
the other hand by demands that the children to some extent take care of 
themselves, as neither of the parents can or want to serve the family 

17 Bauman, 1992, pp. 187-190. 
18 Nilsson, P., 1994, p. 139. 
19 Cf. Bernstein, 1990, p. 166. 
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full-time. This is in both respects a markedly different situation from 
that of the 1950s. The structure of present-day family life can be likened 
to a sort of temporal jig-saw puzzle; this is a result of the family mem
bers belonging to other groups which follow their own fixed schedules. 
There are plenty of centrifugal forces in the family, but there is usually a 
centripetal counter-movement as well.20 

The everyday life of the family with its various duties and tasks 
makes up much of the content in the child-rearing process, roughly in 
the same way that it was said to have done in the old peasant society. 
With the parents away at work, the children have to manage a lot on 
their own; much of the planning goes towards making the day go by 
smoothly, rather more than goes towards the children's learning. One 
essential difference compared to before must however be that the pres
ent-day duties and tasks both compete with and are supplemented by a 
lot of other content-bearing instances, as each family member takes part 
in other groups and social contexts of various kinds. The results of this 
development are not unequivocal. On the one hand it might be said that 
the parents do not have much insight into the children's lives outside the 
family, on the other hand it might also be said that as the children's 
activities have become routine- indeed all but timetabled- the parents 
have the situation pretty well in hand. One thing is certain: the discipline 
of time constitutes a major part of a child's upbringing. 

Most interesting however is the relatively unmarked difference be
tween children and adults. As far as I understand it, one of its under
pinnings is the emphasis on emotional solidarity, another is democratic 
ideals and a third is the real similarity between the lives of the parents 
and the children. Parental power is subject to control, the children have 
individual rights, the responsibility for the children's well-being is 
shared by "society", the parents and the children themselves. But there 
is another side to this as well, namely that these individualistic and 
egalitarian ideals possibly might legitimize a certain freedom from re
sponsibility on the part of the parents (something the conservative cri
tique of the modern family often points out). 

Pedagogically speaking, the structure and patterns of family life that 
have emerged here mean that the children's upbringing is centered more 
on their inner than their outer behavior. Given that the children start 
acting on their own at an early stage in life, away from parental control, 

20 Cf. Holter, 1976, on individualization within the family and the privatization or 
demarcation of the family with respect to the outside world. 
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it is natural that the upbringing concentrates on internalized norms; this 
in turn requires a sense of emotional solidarity between parents and 
children, characterized by the identification of the children with the par
ents and the acceptance of their norms as well as a trusting and prefera
bly open relationship between family members. Thus it is only logical 
that the homes in a purely physical sense encourage contact between 
parents and children, facilitated by the openness of modern interiors. At 
the same time, the many hours the children spend away from their par
ents' supervision present them with plenty of opportunities to act inde
pendently and experience life on their own. This is pretty much de
manded of them, in fact, not least with regard to providing their own 
services. The homes also allow free scope for the children's individual 
integrity, since normally the children each have a room of their own.21 

An interpretation of residential factors would thus partly underscore the 
openness of the communal spaces and partly the seclusion of the private 
ones; there are opportunities for togetherness as well as for seclusion 
and individuality. There is some question, however, as to whether the 
common interests of the family are really served by the open interiors. 
The individualized use of various media, for example, is undeniably 
hard to reconcile with the open living rooms; if the family members 
wish to keep their respective social lives separate, it has to be done 
more with the help of time than space. Still, most people seem to like 
the openness; perhaps the sense of family togetherness - or the concep
tion - really is strong. On the other hand, the inherent conflict between 
the demands of individuality and collectivity within the family frame
work do show up in some of the families, where the 12-yr.-olds are in 
revolt against togetherness. 

21 It has been argued that when the domicile was divided into one private section for 
the family and another for the servants and perhaps also a drawing-room some 
time during the 1600s, this was an indicator of the modern f amily's growth. The 
actual family was separated from the rest of the household and the private from the 
public. See Holter, 1977, pp. 45-46.- One can also view housing designs as re
flections of state intervention in family affairs - demands are made with regard to 
cleanliness (separate areas for cooking and personal hygiene) or morals (children 
and adults in separate bedrooms), in the form of an offer. Housing policy is one of 
the areas identified by Donzelot, 1979, as constituting part of the social services 
growth; in Sweden housing investments have been made in turns and in different 
forms since the 1930s, when the Myrdals and the Population committee 
(Befolkningskommissionen) identified substandard housing as one of the causes of 
depopulation. 
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The class-related differences which exist are primarily characterized 
by a more marked distance or hierarchy between parents and children in 
some middle-class families. The patterns of greater collectivization in 
working class families as opposed to greater individualization in the 
families of the middle class that have been pointed out in a number of 
different studies also show up in my data, but I should emphasize that 
these divergences are not so obvious in this material. The discourse is 
about both individualism and family solidarity, irrespective of class. 
Moreover, traditional gender patterns are replicated, even if the majority 
express the wish that the children be brought up on equal terms. 

Division of responsibility and child-rearing 
As has been made clear, the parents are far from being alone in the 
process of child-rearing, with duties and responsibilities divided up in a 
number of ways. From the children's early years and onwards one can 
see that their environment is marked by this. What the study has shown 
in the way of expectations for what the children should get out of the 
child-rearing process can roughly (and unsurprisingly) be said to in
clude being treated and acknowledged as a special individual, being 
supported and protected, being allowed to develop in a positive way 
and learn different things both for the present and the future, as well as 
being happy in the present. 

It is the family's duty to meet the emotional needs of its members, 
and certainly it does not seem as if the parents in the subject group ex
pected any other child-rearing institution to take the lead in satisfying 
these needs. The parents believe that the children are to be treated with 
sensitivity and respect for their individuality, and that it is their duty to 
do so. Love and tenderness are also mentioned, but interestingly 
enough it is respect which is most explicitly stressed. One reason might 
be its relatively new status as a parental attitude. 

Another clear parental duty is protecting the child against external 
conditions and supporting it. Taking responsibility for the child and its 
well-being in this particular regard involves being truly adult (i.e. more 
knowledgeable and more far-sighted). One very tangible area of support 
is schoolwork, another is leisure activities. The protective thinking of 
some parents can easily be interpreted as an expression of loyalty, 
although it also can be seen as an instrument of control (which one de
pends on where the parents place the emphasis). Introducing children to 
a system of limits and fixed rules can serve both a practical and an emo
tional function. Sometimes it is much like being far-sighted, to the ex
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tent that the rules are geared towards avoiding complications and 
problems with consequences that are hard to assess. Quite a few of the 
parents say that children should encounter discipline and order in a 
variety of contexts (family, school, leisure time), whereupon it is partly 
a matter of control and security. Punctuality is the rule most often men
tioned and it serves these functions. None of the parents interviewed 
gave the impression that they would allow the children to simply drift, 
but there are differences as to which rules are made and to what extent 
the parents are de facto able and willing to enforce them. 

The parents believe that the child's development should be furthered 
on a number of levels, with both the child itself and other child-rearing 
institutions as agents. The child's social life with its peers is important; 
it should have playmates and experience friendship and engage in ac
tivities which are enjoyable and beneficial. The various recreational 
activities are important in this regard. There is a strong consensus that 
the school is the place to learn "school knowledge" and the home is the 
place for learning practical things. That which is traditionally part of the 
school's content ("the subjects") is not something the parents worry too 
much about passing on; however they need to support the child so that 
it really does profit from the teaching, no easy task in itself. 
There are no marked class differences regarding how the results of the 
child-rearing process and the responsibilities involved are viewed. The 
most noticeable difference is tendency of the middle-class parents to talk 
so much more about what they want their children to gain from or attain 
through various pedagogical agents/contexts, which (among other 
things) may be an effect of their more project-oriented approach to the 
child's upbringing. Another difference is that working-class parents 
draw a clearer line between what the children are supposed to get 
through the family and what they are to get through other agents. 

Family, children and upbringing 

My study has called attention to the fact that when it comes to family, 
children and upbringing there has been a great deal of change since the 
1950s. It is clear that the societal involvement in the family brought to 
light by Donzelot and called by him supervision22 (and which is dis
cussed in chapter 3), has had a major impact on the lives of the families. 

22 Donzelot, 1979. 
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Inasmuch as this exercise of control has been one side of the coin where 
the other, more prominent side has been a range of measures in support 
of the family, the interests of society and the individual would seem 
pretty much to have dovetailed. This is not any revolutionizing news, 
but the facts which it confirms are all too easily forgotten. It has been 
possible to start a family with far more modest material r esources at 
one's disposal than previously, thanks to the security of a general wel
fare system. In practical terms, motherhood and fatherhood no longer 
presuppose each other to the same degree and economic extent as be
fore, having become more symmetrical; this may have negatively af
fected family stability but it has also softened the material consequences 
of a family break-up. Of course it is also clear that the children benefit 
from having two parents, both materially and in other ways. 

Another major change is in the way the families relate to other child-
rearing agents. They have in varying ways adapted to and made use of 
the fact that there are now more child-rearing agents and environments 
and that these can impart different qualities to the child than those of the 
family. There is a feeling that the child is living in a competitive world -
a meritocracy - and that it is important to ensure the child acquires as 
many qualifications as possible. In that respect one can say that the 
family allies itself with the other child-rearing agents in order to benefit 
from them. It appears that school dovetails rather badly with the prereq
uisites for contemporary family life whereas day care and leisure activi
ties are fairly compatible or even quite compatible. Both day care and 
leisure activities are viewed as being complements to the family and are 
made use of accordingly. This is also mainly true for the school al
though at times the family feels it assumes a compensatory role towards 
the school as well. The school is also to some degree perceived as an 
authority with the right to make demands on both parents and children. 
The parents' ability to maintain con trol and retain the initiative over 
what the children are supposed to learn thus varies, and their relations 
with the other child-rearing institutions are by no means uncomplicated. 

The conceptions of children and parenthood which appear in my 
study are about individualism, the primacy of emotions and a relative 
equality between the sexes and generations. In the conceptions of child-
rearing the emphasis is on security, stimulation and versatility. The 
child should be treated with respect, both for what it is and what it can 
become, i.e. account is taken of its own nature as well as its prospects 
for the future. The parent should be sensitive, supportive and also 
(more or less) active or driving. I have interpreted this as the families' 
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pedagogical discourse, comprising with some variation both the middle-
class and working-class families in the subject group. 

There are certain differences, e.g. a shift in the middle class towards 
viewing the child as a project, as a potential to be realized, and a shift in 
the working class towards viewing the child as determined once and for 
all, but either of the viewpoints can be found in both classes.23 There is 
also some dissimilarity in how the family is viewed as a whole contra 
the family members' individual interests and prospects, but in both 
classes an effort is made to balance togetherness with individualism. 
The biggest difference which I have found concerns the relative accep
tance and utilization of the child-rearing institutions existing outside the 
family and largely run and financed by the public sector.24 In this case 
the middle class would appear to be more aggressive, although it is still 
a matter of degree. 

The discourse thus comprises both that which is common to the 
working class conception of child-rearing and that which is common to 
the middle class, which I believe is typical. The contemporary Swedish 
pedagogical discourse seems class-neutral; much like the compulsory 
school (which reproduces it) it is basically felt to be for everyone.25 

That it is perceived as being neutral might well depend on the simple 
fact that there is no alternative.26 The chances of it being truly class-
neutral are on the other hand rather small (the school system certainly is 
not27). One resort for those who do not entirely sympathize with the 
discourse is to minimize their child's exposure to it; thus it is reasonable 
to interpret statements like "raising the children is what we wanted to 
do" when discussing day care or indifference to existing recreational 
programs as indicating a certain lack of agreement with the discourse. 

23 Cf. Halidén 1992, pp. 31-35. She uses the terms "the child as a project" and "the 
child as a being". Dahlberg, 1994, writes about "project" and "here-and-now" 
viewpoints. 

24 Cf. Bjurman, 1981; Rosengren, 1991; Brembeck, 1992; Jönsson, et al. 1993. 
25 It is possible that since Katrineholm has been governed by the Social Democrats 

since 1922 class consciousness has been minimized - according to the replication 
study, it was in fact barely noticeable. Cighén, 1990, 260-265. 

26 To my mind, there are no agents producing any alternative discourse for e.g. the 
working class - as in the early years of the worker's mov ement, see e.g. Hoernle 
1929/1976 - and no forum or agents available to disseminate or reproduce such a 
discourse. 

27 Cf. e.g. Amman & Jönsson, 1983. 
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While in practice there are also notable similarities between the fami
lies irrespective of class, there are also some definite dissimilarities 
which can be linked to different amounts and types of capital assets.28 

The large majority of the families in the subject group seem to live very 
well, they have nice homes and incomes that produce a surplus that can 
go towards trips, summer house, trailers and other perquisites. But 
naturally there are differences here as well. Some parents are well-edu
cated and highly-paid professionals given a relatively free hand in their 
work. Others did not have so much formal education to begin with but 
have "worked their way up" by dint of individual enterprise, later stud
ies or proven competence. Yet others have remained more or less at the 
same level since they left school, doing fairly unskilled work with little 
or no autonomy. Some find support in an extensive network of friends, 
relatives and occupational relations which can be mobilized when 
needed, others have mostly their own personal resources to fall back 
on. Even if a large majority have the wherewithal to enjoy the good 
things in life, there are nonetheless appreciable differences between the 
amount of trips, entertainments and accoutrements that can be afforded. 
There are similar divergences between the interests and educational 
backgrounds of the families as well as their access to various media -
and perhaps even more important degree of control they exercise over 
the use of the media. With regard to socialization the crucial factor is of 
course the relative concentration of various forms of capital, and here 
there is a definite contrast to be made: those with large accumulations of 
capital and those with little or none. When speaking of capital accumu
lation it is clearly advantageous for the child to have both parents under 
the same roof - divorce dissipates all forms of capital. In addition, the 
by now familiar pattern of people with a lot of "private" assets using 
public resources to a greater degree than those with more restricted 
means also applies to the children and families in my study. 

Class-linked differences in how one regards leisure and in particular 
day care may also be viewed as indicators of middle class dominance in 
this area. Analogous to Chamboredons & Prévot's analysis of how 
early childhood has been redefined and turned into a pedagogical field 
with many different interested parties, leisure too can be seen as a peda
gogical field with recently discovered possibilities. Like the early years 
of childhood, leisure is considered an important pedagogical opportu
nity which should also be characterized by "spontaneity", i.e. activities 

28 Bourdieu, 1986, pp. 264-279. 

- 309 -



Summary 

chosen by the child on the basis of native interest and curiosity. Like
wise, the role of the pedagogue or child-rearer should be to present 
opportunities and promote the kind of play (activity) conducive to 
spontaneous learning. Or to use the rather brutal formulation of the 
above-mentioned authors: "It is about a pedagogy that employs supervi
sion and liberal doses of manipulation and which strives to keep the 
children constantly occupied with some form of activity."29 In other 
words, there is no direct or visible use of force, but a high degree of 
control is always present. It is based on the child-rearer's sensitivity 
(towards the child) and appeals to the child's common sense, and thus 
follows the rules of invisible pedagogy. In contrast, the pedagogy of 
organized leisure is highly visible, comprising a clear set of goals, in
structions and follow-up procedures- especially in the case of sports. 
Here the pedagogical contribution of the parents consists of ensuring 
the participation of the child, e.g. by living within reasonable distance 
of the activity, giving lifts if needed, paying for membership and 
equipment, providing support, encouragement and maybe even partici
pating themselves. 

Above all, there is a striking similarity between the material and sym
bolic attributes of the leisure "marketplace" and that of early childhood. 
Both generate enormous turnovers, for example. In labor market terms 
it is possible that early childhood generates the most: at present ap
proximately half the children of preschool age are cared for in municipal 
day-care facilities, thus constituting a major source of employment; to 
this we can add pediatric care, the production and marketing of baby 
food, toys, children's TV programs, etc. Older children also generate a 
lot of employment, of course, but presumably more in connection with 
school than recreation. This connection is also bigger in real terms, 
since much of the work involving leisure activities for children and 
adolescents is voluntary. As I understand it, non-profit and commercial 
interests are hopelessly intertwined in a large proportion of these ac
tivities, together with the so-called public interests (government and 
municipality). 

Like the spontaneous, playful little child, quick to learn and bursting 
with a thousand possibilities, born into a specific social, economic and 
historical environment but considered prototypical of "the child", the 
active, versatile and ever-unfolding older child is nonetheless a class 
product giving the appearance of being the "norm" or prototype. No 

29 Chamboredon & Prévôt, 1979, p. 43. 
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one can escape the "ideal", even if the "real" is full of diversity and 
practice varies as a matter of necessity. Admittedly such practices can be 
examined from different ideological viewpoints, but I feel the impera
tive "childhood must be used pedagogically!" embodies a force that can 
be described as symbolic violence30, particularly in relation to leisure. 
Parental receptiveness to this demand varies, as does that of children, 
but no-one is ignorant of its existence. At the very least, the possibility 
of using all kinds of activities for pedagogical purposes is nowadays 
part of everyone's conception of what a child or childhood is. In a sys
tem conceived as meritocratic this is of course entirely logical. 

I must however point out that this describes one kind of reality, not 
reality as a whole. Not all children experience life in this manner, nor 
do all parents act like the ones here. The range of variation is far greater 
than is presented in this study. 

In my opinion, the metaphor which best suits children like those in 
my study is the constructivist (and post-modern) do-it-yourselfer.31 

Perhaps one might speak of "the child as an assembler of IKEA furni
ture". 

I examined this theory of self-constitution in connection with the so
cialization of Katrineholm's children as a result of Bauman's remarks, 
.partly about choices and the never-ending activity surrounding the con
struction of the self,32 and partly about the importance of the body as 
illustrated by the way in which sports dominate leisure time. The home, 
day care, school and leisure offer different elements to the do-it-your-
selfer. The children can supply themselves, as from the warehouse 
shelves of IKEA, while the parents' duty is to provide support and per
haps also act as advisers when choices are to be made between different 
opportunities. The principle of enjoyment applies, the children proceed 
by trial and error, choices are made short-sightedly and more as a result 
of seduction than anything else, i.e. more or less according to 

30 Cf. Chamboredon & Prévôt, 1979. The central points in their analysis are that the 
modern childhood is defined by or constructed with new elements, that these are 
not class-neutral but are considered to be so, and that the new definition is forced 
on all the classes through symbolic violence. 

31 Following Bauman, 1992, pp. 187-196, who writes about post-modernism's self-
constituting DIY (Do It Yourself!) as a successor to modernism's development and 
identity creation. My train of association has gone via Terence Conran's Do-It-
Yourself books on interior decorating to IKEA's prefabricated assemble-it-yourself 
furniture. 

32 Which is presumed to last throughout one's life. 
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Bauman's description of what is typical for the postmodern agent. The 
child's identity is not felt to be predetermined or complete. There are 
plenty of developmental possibilities, or so it would seem. It is also 
clear that in many respects the discipline imposed on these young minds 
effectively goes via the body; this is felt to be voluntary and generally 
desirable. Moreover, there is no denying that although the existing 
choices seem to be available to all, in reality this is simply not the case. 
The actual opportunities are distributed unequally; it is perhaps so that 
knowledge about the various alternatives and potential strategies is a 
distinguishing factor. 

And the parent? "The opportunities for a good and relatively rich 
childhood are there," says one father about his home town of Katrine-
holm. "But having to help make use of them is another matter." This is 
a pretty good summation of the parent's role. Life and society provide a 
great deal of opportunities. If we liken these opportunities to the com
ponents in a warehouse, then like the warehouse foreman the parent 
needs to keep track of the various components and know what there is 
to choose from. She or he may also make the odd recommendation, see 
to it that the necessary tools are included in the package, and wish good 
luck. But perhaps a more accurate likeness for the parents is the original 
pedagogue: the slave who accompanied the children (the boys) to their 
various teachers and made sure that they learned their lessons and 
behaved properly. It has been said that the pedagogue, the slave, had 
problems with the supervision, for how can a slave control the morals 
of a free man? He does not belong to the same value system and has no 
natural authority.33 Similarly, with so much changing so fast, the par
ents of today perhaps feel that they do not belong to the same value 
system as the children. 

33 Geijer, 1907, p. 55. 

- 312 -



Källor och litteratur 

Källor och litteratur 

Katrineholms kommunarkiv 

Barnavårdsnämndens arkiv 1940-1971 (protokoll och skrivelser) 
Idrotts- och fritidsstyrelsens arkiv (protokoll och skrivelser) 1944-1970 
Nämndens för halvöppen barnavård/Förskolenämndens arkiv (protokoll 
och skrivelser) 1949-1970 
Socialnämndens/Socialbyråstyrelsens arkiv (protokoll, skrivelser och 
redovisningar) 1943-70 
Stadsfullmäktiges protokoll 1947 
Drätselkammarens protokoll 1950 

Litteratur 

Abrahamsson, Bengt. 1974. Utbildning och samhälle: Några problem
områden. I: Skolan som arbetsplats. Rapporter från undersökningar 
genomförda av Utredningen om skolans inre arbete - SIA. Del I. 
Utbildningsdepartementet 1974:1. 

Allén, Sture & Wåhlin, Staffan. 1995. Förnamnsboken. De 10 000 
vanligaste förnamnen. 3:e utökade och reviderade upplagan. Stock
holm: Norstedts. 

Andersson, Bengt-Erik & Gunnarsson, Lars (red.). 1990. Svenska 
småbarnsfamiljer. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, Bengt-Erik. 1990. Föräldrar och barn. I: Bengt-Erik 
Andersson & Lars Gunnarsson (red.). Svenska småbarnsfamiljer. 
Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, Gunnar. 1993. Leva för jobbet och jobba för livet. Om 
chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer. Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 

Andersson, Siw. 1979. Barns lekar och fritidsvanor. En samtids
dokumentation i Skellefteå 1979. (Stencil) Skellefteå Museum. 

Ariès, Philippe. 1962. Centuries of Childhood. A Social History of 
Family Life. New York: Vintage Books. (På svenska i förkortad 
upplaga 1982, Barndomens historia. Gidlunds.) 

- 313 -



Källor och litteratur 

Amman, Göran & Jönsson, Ingrid. 1983. Segregation och svensk 
skola. En studie av utbildning, klass och boende. (Akad. avh.) 
Lund: Arkiv. 

Arnman, Göran & Jönsson, Ingrid (red.). 1987. Barns villkor - sam
hällets spegel. Lund: Studentlitteratur. 

Badinter, Elisabeth. 1981. Den kärleksfulla modern. Om moderskärle
kens historia. Gidlunds. 

Barnombudsmannen/SCB. 1995. Upp till 18. Fakta om barn och ung
dom. Stockholm: Barnombudsmannen. 

Bauman, Zygmunt. 1992. Intimations of Postmodernity. London/New 
York: Routledge. 

Berger, Brigitte & Berger, Peter L. 1984. The War over the Family: 
Capturing the Middle Ground. Harmondsworth: Penguin. 

Berger, Peter L. & Luckman, Thomas. 1967. The Social Construction 
of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: 
Doubleday & Company; Anchor Books edition. 

Berner, Boel; Callewaert, Staf & Silberbrand, Henning. 1977. Skola, 
ideologi och samhälle. Ett kommenterat urval utbildningssociolo
giska texter av Bourdieu/Passeron, Baudelot/Establet, Poulantzas. 
Stockholm: Wahlstrand & Widstrand. 

Bernstein, Basil. 1977. Class, Codes and Control. Volume 3. Towards 
a Theory of Educational Transmissions. 2nd edition. London, Hen
ley and Boston: Routledge & Kegan Paul. 

Bernstein, Basil. 1983. Några aspekter av relationerna mellan utbild
ning och reproduktion. I: Basil Bernstein & Ulf P. Lundgren: Makt, 
kontroll och pedagogik. Stockholm: Liber förlag. 

Bernstein, Basil. 1990. The Structuring of Pedagogic Discourse. Vol. 
IV. Class, codes and control. London and New York: Routledge. 

Bernstein, Basil. 1996. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. 
Theory, Research and Critique. London & Bristol PA: Taylor & 
Francis. 

Bjerén, Gunilla. 1984. Familj i Sverige. Några tankar om släktskap och 
samliv. I: Bengt-Erik Andersson (red.) Familjebilder. Myter, verk
lighet, visioner. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Sam
hälle. 

Bjerrum-Nielsen, Harriet & Rudberg, Monica. 1991. Historien om 
flickor och pojkar. Lund: Studentlitteratur. 

- 314 -



Källor och litteratur 

Bjurman, Eva Lis. 1981. Barn och barn. Om barns olika vardag. Lund: 
Liber läromedel. 

Bjurman, Eva Lis. 1995. Barnen på gatan. Stockholm: Tidens förlag. 
Björnberg, Ulla & Bäck-Wiklund, Margareta. 1990. Vardagslivets or

ganisering i familj och närsamhälle. Göteborg: Daidalos. (Första 
uppl. 1987) 

Björnberg, Ulla. 1994. Mäns familjeorientering i förändring. I Ulla 
Björnberg, Anna-Karin Kollind & Arne Nilsson: Janus och genus. 
Stockholm: Brombergs. 

Blomdahl, Ulf. 1996. Missgynnas kvinnor av de offentliga satsning
arna på fritidsområdet? I: SOU 1996:3. Fritid iförändring. Om kön 
och fördelning av fritidsresurser. Slutbetänkande från fritidsutred
ningen. 

Bott, Elisabeth. 1957/1968. Family and Social Network. Second Edi
tion. London: Tavistock Publications. 

Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. 1977. Reproduction in 
Education, Society and Culture. London: SAGE Publications. 

Bourdieu, Pierre. 1986. Kultursociologiska texter. I urval av Donald 
Broady och Mikael Palme. Stockholm: Salamander. 

Bourdieu, Pierre. 1992. Texter om de intellektuella. En antologi redige
rad av Donald Broady. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion. 

Brembeck, Helene. 1992. Efter Spöck. Uppfostringsmönster idag. 
(Akad. avh.) Göteborg: Skrifter från Etnologiska föreningen i 
Västsverige. 15. 

Brändström, Sture & Wiklund, Christer. 1995. Två musikpedagogiska 
fält. En studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. 
(Akad. avh.) Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen. 

Caplow, Theodore; Bahr, Howard M.; Chadwick, Bruce A.; Hill, 
Ruben & Holmes Williamson, Margaret. 1982. Middletown Fami
lies. Fifty Years of Change and Continuity. Minneapolis: University 
of Minnesota Press. 

Carlson, Rolf. 1991. Vägen till landslaget. En retrospektiv studie av 
framgångsrika ungdomar i sju idrotter. (Akad. avh.) Avdelningen 
för idrottspedagogisk forskning. Institutionen för pedagogik och 
GIH. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. 

Chamboredon, J.C. & Prévôt, J. 1979. En ny samhällelig definition av 
den tidiga barndomen och nya former av symboliskt våld. I: Boel 

- 315 -



Källor och litteratur 

Berner, Staf Callewaert & Henning Silberbrandt: Utbildning och 
arbetsdelning. Ett kommenterat urval franska utbildningssociolo
giska texter av Chamboredon/Prévot, Grignon, Groz, Bisseret, 
IllicWVerne. Stockoholm: Wahlström & Widstrand. 

Cigéhn, Göran. 1990. Klassmedvetande och klassidentifiering. I: Rune 
Åberg (red.) Industrisamhälle i omvandling. Stockholm: Carlssons. 

Dahlberg, Gunilla. 1985. Context and the Child's Orientation to Mea
ning. A study of the child's way of organizing the surrouning world 
in relation to public, institutionalized socialization. (Akad. avh.) 
Stockholm Institute of Education, Department of Educational Re
search. Lund: CWK Gleerup. 

Dahlberg, Gunilla. 1992. The Parent-Child Relationship and Socializa
tion in the Context of Modern Childhood: The Case of Sweden. 
Annual Advances in Applied Developmental Psychology, vol 5, pp. 
121-137. 

Dahlberg, Gunilla. 1994. Modern barnuppfostran och modernt familje
liv - en komplex och sofistikerad förhandlingsprocess. I: Anders 
Agrell, Birgit Arve-Parès & Ulla Björnberg (red.). Om modernt fa
miljeliv och familjeseparationer. En antologi från ett forskarsemina
rium. Socialvetenskapliga Forskningsrådet. 

Dagens Nyheter 1990 08 09. Sverige som småstadsidyll. Av Karl Erik 
Lagerlöf. 

Dahllöf, Urban. 1971. Svensk utbildningsplanering under 25 år - ar
gument, beslutsunderlag och modeller för utvärdering. Lund: Stu
dentlitteratur. 

Dahlström, Edmund. 1962. Familjen och gifta kvinnors förvärvsarbete. 
I: Kvinnors liv och arbete. Kvinners liv og arbeid. Av: Dahlström, 
Edmund; Holter, Harriet; Brun-Gulbrandsen, Sverre; Tiller, Per 
Olav; Dahlström, Gösta & Thyberg, Stina. Stockholm: Studieför
bundet Näringsliv och Samhälle. 

Dale, Erling Lars. 1981. Vad är uppfostran? En uppgörelse med den 
alternativa pedagogiken. Stockholm: Natur och Kultur. 

David, Miriam E. 1993a. Parents, Gender & Educational Reform. 
Cambridge, UK: Polity Press. 

David, Miriam E. 1993b. Theories of Family Change, Motherhood and 
Education. In: Madeleine Arnot & Kathleen Weiler: Feminism and 
Social Justice in Education: International Perspectives. London: The 
Falmer Press. 

- 316 -



Källor och litteratur 

Deleuze, Gilles. 1979. The Rise of the Social. In: Jaques Donzelot. The 
Policing of Families. (Franskt original 1977). New York: Pantheon 
Books 

Dencik, Lars, Bäckström, Carina & Larsson, Ewa. 1988. Barnens två 
världar. Stockholm: Esselte Studium. 

Dencik, Lars. 1987. Opvaekst i postmodernismen. I: Per Schultz J0r-
gensen (red.). B0rn i nye familiem0nstre. K0benhavn: Hans Reitzels 
Forlag. 

Dencik, Lars. 1993. Barnets färd mot välfärd. Moderna Tider 32/33 
årg. 4, s. 31-36. 

Donzelot, Jaques. 1979. The Policing of Families. (Franskt original 
1977). New York: Pantheon Books. 

Drugge, Ulf. 1990. Lokala makteliter förr och nu. I: Rune Åberg (red.) 
Industrisamhälle i omvandling. Stockholm: Carlssons. 

Drugge, Ulf & Johansson, Mats. 1990. Katrineholm - en stad som 
andra? I: Rune Åberg (red.) Industrisamhälle i omvandling. Stock
holm: Carlssons. 

Drugge, Ulf & Svallfors, Stefan. 1991. Rörelsen, Rotary och storföre
tagen. Om eliten i en svensk industristad. Sociologisk forskning 
1/1991, s. 18-44. 

Durkheim, Emile. 1911/1975. Opdragelse, uddannelse og sociologi. 
Köpenhamn: 11x18 samfund. 

Durkheim, Emile. 1925/1973. Moral Education. New York: The Free 
Press. 

Eisner, Elliot W. 1969. Instructional and Expressive Educational 
Objectives: Their Formulation and Use in Curriculum. I: W. James 
Popham; Elliot Eisner; Howard J. Sullivan & Louise L. Tyler: 
Instructional Objectives. AERA Monograph Series on Curriculum 
Evaluation. 

Ekstrand, Gudrun. 1990. Kulturens barn. Kontrastiva analyser av 
kulturmönster avseende förhållande till barn och ungdom i Sverige 
och Orissa, Indien. (Akad. avh.) Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International. 

Ekström, Karin M. 1995. Children's Influence in Family Decision 
Making. A Study of Yielding, Consumer Learning and Consumer 
Socialization. (Akad. avh.) School of Economics and Commercial 
Law at Gothenburg University: BAS. 

- 317 -



Källor och litteratur 

Elias, Norbert. 1939/1989. Sedernas historia. Dell. Stockholm: Atlan
tis. 

Florin, Christina & Johansson, Ulla. 1993. "Där de härliga lagrarna 
gro... " Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914. 
Stockholm: Tidens Förlag. 

Fornäs, Johan; Boëtius, Ulf; Forsman, Michael; Ganetz, Hillevi & 
Reimer, Bo. 1994. Ungdomskultur i Sverige. FUS-rapport nr 6. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Fornäs, Johan; Lindberg, Ulf & Sernhede, Ove. 1988. Under rocken. 
Musikens roll i tre unga band. Stockholm/Lund: Symposion Bok
förlag. 

Foucault, Michel. 1971/1993. Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Foucault, Michel. 1975/1987. Övervakning och straff. Fängelsets 
födelse. Lund: Arkiv förlag. 

Friberg, Tora. 1990. Kvinnors vardag. Om kvinnors arbete oc h liv. 
Anpassningsstrategier i tid och rum. Meddelanden från Lunds Uni
versitets Geografiska institutioner. Avhandlingar 109. Lund: Lund 
University Press. 

Frykman, Jonas. 1988. Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen 
och opinionen. Stockholm: Natur och kultur. 

Fölster, Kaj. 1992 De tre löv en. En myrdalsk efter skrift. Stockholm: 
Bonniers. 

Geijer, Reinhold. 1907. Studier i pedagogikens historia. Antik bildning 
och uppfostran. I. Hellas. Lund: Pedagogiska skrifter utgivna av 
Sveriges allmänna folksskollärareförenings litteratursällskap. 

Gordon, Linda. 1994. Pitied But Not Entitled. Single Mothers and the 
History of Welfare 1890-1935. New York: The Free Press. 

Gunnarsson, Lars. 1990. Några avslutande reflektioner. I: Bengt-Erik 
Andersson & Lars Gunnarsson (red.). 1990. Svenska småbarns
familjer. Lund: Studentlitteratur. 

Haavind, Hanne. 1987. Liten og stor. M0dres omsorg og barns ut-
viklingsmuligheter. Oslo: Universitetsförlaget AS. 

Halidén, Gunilla (red.) 1990. Se barnet! Tankegångar från tre århund
raden. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Halidén, Gunilla. 1992. Föräldrars tankar om barn. Stockholm: 
Carlssons. 

- 318 -



Källor och litteratur 

Halidén, Gunilla. 1994. The Family - A Refuge from Demands or an 
Arena for the Exercise of Power and Control - Children's Fictions 
on Their Future Families. In Berry Mayall (ed.). Children's Child
hoods: Observed and Experienced. London/Washington, D.C.: The 
Falmer Press. 

Hailing, Berit; Jacobson, Tommy & Nordlund, Gerhard. 1990. Skol-
lunchen - i går - i dag - i morgon. Lantbrukarnas Riksförbund. 

Hermansson, Hans. 1988. Fristadens barn. Om ungdomars livsstilar, 
kulturer och framtidsperspektiv i 80-talets Sverige. Göteborg: Dai-
dalos. 

Hirdman, Yvonne. 1989. Att lägga livet tillrätta - studie r i svensk folk
hemspolitik. Stockholm: Carlssons. 

Hjelmberg, Hilding. 1967. Katrineholm. Del 1-3. Ursprunget. Från 
stig till järnväg. Den första generationen. Katrineholm: Sörmlands 
grafiska ÂB. 

Hjelmberg, Hilding. 1973/1978. Katrineholm. Andra boken. Från 
sekelskifte till stadsblivande. Katrineholm: Sörmlands grafiska AB. 

Hjelmberg, Hilding. 1979. Katrineholm. Tredje boken. Mellan tre 
världskrig. Katrineholm: Sörmlands grafiska AB. 

Hoernle, Edwin. 1976. Proletär ba rnuppfostran. (Utgåvan innehåller 
två texter som ursprungligen publicerades 1923 resp. 1929.) Göte
borg: Röda Bokförlaget AB. 

Holmberg, Carin. 1995. Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie 
om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jäm
ställda par. (Akad. avh.) Stockholm: Bonniers MånPocket. 

Holmlund, Kerstin. 1996. Låt barnen komma till oss. Förskollärarna 
och kampen om småbarnsinstitutionerna 1 854-1968. (Akad. avh.) 
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

Holter, Harriet; Gjertsen, Arild; Ve Henriksen, Hildur & Hjort, Haldis. 
1976. Familjen i klassamhället. Stockholm: Aldus. 

Holter, Harriet. 1976. Familjens historiska utveckling i Nordeuropa. I: 
Harriet Holter; Arild Gjertsen; Hildur Ve Henriksen & Haldis Hjort. 
Familjen i klassamhället. Stockholm: Aldus. 

Hultqvist, Elisabeth. 1988. Man blev nå't! En utbildningssociologisk 
studie om en grupp socionomer utbildade vid socialhögskolan i 
Umeå. Stockholm: UHÄ. 

- 319 -



Källor och litteratur 

Hultqvist, Kenneth. 1990. Förskolebarnet. En konstruktion för gemen
skapen och den individuella frigörelsen. En nutidshistorisk studie 
om makt och kunskap i bilden av barnet i statliga utredningar om 
förskolan. (Akad. avh.) Stockholm/Stehag: Symposion. 

Hyvönen, Ulf. 1993. Om barns fadersbild. (Akad. avh.) Studier i 
Socialt arbete vid Umeå Universitet nr 16. Umeå: Umeå Universitet, 
Institutionen för Socialt arbete. 

Härnqvist, Kjell. 1960. Individuella differenser och skoldifferentiering. 
SOU 1960:13. 1957 års skolberedning II. 

Härnqvist, Kjell. 1993. Den sociala selektionen till gymnasieskola och 
högskola. Analyser i den longitudinella databasen UGU 67. Rapport 
nr 1993:10. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. 

Jalmert, Lars. 1984. Den svenske mannen. Stockholm: Tidens Förlag. 
James, Allison & Prout, Alan (Ed.). 1990. Constructing and 

Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological 
Study of Childhood. London: The Falmer Press. 

Jarlöv L. Kvinnoperspektiv på fritidsboendet. Kvinnovetenskaplig tid
skrift, 3, vol. 2, 1982. 

Jenks, Chris. 1996. Childhood. London/New York: Routledge. 
Johansson, Ulla. 1987. Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, 

slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska 
folksskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling. (Akad. 
avh.) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. 

Jonsson, Gustav & Kälvesten, Anna-Lisa. 1964. 222 Stockholms
pojkar. En socialpsykologisk undersökning av pojkar i skolåldern. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Jonsson, Gustav. 1967. Delinquent boys, their parents and grandpa
rents. (Akad. avh.) Copenhagen: Munksgaard. 

Jonsson, Gustav. 1969. Det sociala arvet. Stockholm: Tidens Förlag. 
Jonsson, Gustav. 1983. Spiken i pianot. Uppfostringsdebatt och 

socialvård 1930-1980. Stockholm: Tidens Förlag. 
Jonsson, Jan O. 1988. Utbildning, social reproduktion och social skikt

ning. (Akad. avh.) Institutet för Social forskning 6. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International. 

Jonsson, Kjell. 1990. Småstaden och nationen - Katrineholm mellan 
femtiotal och åttiotal. I: Rune Åberg (red.) Industrisamhälle i om
vandling. Stockholm: Carlssons. 

- 320 -



Källor och litteratur 

Jönsson, Ingrid; Trondman, Mats; Arnman, Göran & Palme, Mikael. 
1993. Skola - fritid -framtid. En studie av ungdomars kulturmönster 
och livschanser. Lund: Studentlitteratur. 

Kallos, Daniel. 1978. Den nya pedagogiken. En analys av den s.k. 
dialogpedagogiken som svenskt samhällsfenomen. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand. 

Kihlblom, Ulla. 1991. Barns utveckling och mödrars förvärvsarbete. 
En longitudinell studie av barns utveckling i relation till deras möd
rars arbetsförhållanden. (Akad. avh.) Pedagogiska institutionen, 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell Interntional. 

Kvale, Steinar. 1994. Ten Standard Objections to Qualitative Research 
Interviews. Paper presented at the AERA Annual Meeting, New 
Orleans, 4-8 April 1994. 

Kvale, Steinar. 1996. Interviews. An Introduction to Qualitative Rese
arch Interviewing. London: Sage Publication. 

Kristjânsson, Baldur. 1995. Varandets barndom - (be)varandets barn-
forskning: Om mötet mellan en föränderlig värld och en statisk 
världssyn. I: Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (red.): Seendet och 
seendets villkor. En bok om barns och ungas välfärd. Stockholm: 
HLS Förlag. 

Kälvesten, Anna-Lisa & Mehldahl, Graziella. 1972. 217 Stockholms
familjer. Psykodynamisk bearbetning av ett intervjumaterial. Stock
holm: Tidens Förlag. 

Köhler, Eva-Mari. 1973. En pedagogisk analys av uppfostran. (Akad. 
avh.) Lund: Studentlitteratur. 

Köhler, Eva-Mari. 1978. Blågul fostran. Stockholm: Liber förlag. 
Köhler, Eva-Mari. 1988. Hur mycket ska egentligen ett barn behöva 

tåla för att tillfredsställa de vuxnas behov? Stockholm: Carlssons. 
Köhler, Lennart (red.). 1990. Barn och barnfamiljer i Norden. En stu

die i hälsa och livskvalitet. Resultatdelen. Lund: Studentlitteratur. 
Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (red.). 1990. Barnfamiljerna och 

samhällets ambitioner. Granskning av mål och verklighet. 
Slutrapport från ett forskningsprojekt. Stockholm: Liber. 

Lagerkrantz, Olof. 1982. Min första krets. Stockholm: Wahlstrand & 
Widstrand. 

- 321 -



Källor och litteratur 

Langsted, Ole & Sommer, Dion. 1988. Småb0rns livsvilkår i Danmark. 
K0benhavn: Hans Reitzels Forlag. 

Lasch, Christopher. 1977/1983. Den belägrade familjen. Stockholm: 
Norstedts. 

Lassbo, Göran. 1988. Mamma - (pappa) - barn. En utvecklingsekolo-
gisk studie av socialisation i olika familjetyper. (Akad. avh.) Göte
borg Studies in Educational Sciences 68. Göteborg: Acta Universi-
tatis Gothoburgensis. 

Lassbo, Göran. 1990. Fritiden. I: Bengt-Erik Andersson & Lars Gun
narsson (red.). Svenska småbarnsfamiljer. Lund: Studentlitteratur. 

Liliequist, Marianne. 1991. Nybyggarbam. Barnuppfostran bland ny
byggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920. 
(Akad. avh.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

Liljestöm, Rita. 1973. Uppväxtvillkor. Samspelet mellan vuxna och 
barn i ett föränderligt samhälle. Stockholm: Liber. 

Liljestöm, Rita. 1992. Uppväxtvillkor. Samspelet mellan vuxna och 
barn i ett föränderligt samhälle. Stockholm: Publica. 

Lundén Jacoby, Ann & Näsman, Elisabeth. 1989. Mamma, pappa, 
jobb. Föräldrar och barn om arbetets villkor. Stockholm: Arbets
livscentrum. 

Lundgren, Britta. 1995. Den ofullkomliga vänskapen. En etnologisk 
studie av nutida vardagsrelationer. Stockholm: Carlssons. 

Lundgren, Ulf P. 1972. Frame Factors and the Teaching Process. 
(Akad. avh.) Göteborg Studies in Educational Sciences 8. Stock
holm: Almqvist & Wiksell. 

Lundmark, Lars-Erik & Stridsman, Kjell (red.). 1985. Sen kommer en 
annan tid. En antologi om barns och ungdomars livsformer. Social
styrelsen. Liber/Almänna förlaget. 

Lundmark, Lennart. 1993. Tiden är bara ett ord. Om klockornas makt 
och hur man bryter den. Stockholm: Prisma. 

Lynd, Robert S. & Lynd, Helen Merrell. 1929. Middletown. A Study 
in Modern American Culture. San Diego, New York and London: 
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. (Nytryck 1965.) 

Lynd, Robert S. & Lynd, Helen Merrell. 1937. Middletown in Transi
tion. A Study in Cultural Conflicts. New York and London: 
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. (Nytryck 1965.) 

- 322 -



Källor och litteratur 

Martin, Jane Roland. 1992. The Schoolhome: Rethinking Schools för 
Changing Families. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Miller, Alice. 1982. I begynnelsen var uppfostran. Stockholm: Wahl
ström & Widstrand. 

Mogvist, Ingeborg. 1990. Familjen - beständig och föränderlig. I: Rune 
Åberg (red.) Industrisamhälle i omvandling. Stockholm: Carlssons. 

Murray, Åsa & Sandqvist, Karin. 1990. Father Absence and Children's 
Achivement from Age 13 to 21. Scandinavian Journal of Educational 
Research, Vol. 34, No 1, 1990. 

Myrdal, Alva & Gunnar. 1934. Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: 
Albert Bonniers Förlag. 

Myrdal, Alva & Klein, Viola. 1957. Kvinnans två roller. Stockholm: 
Tidens förlag. 

Netterlund, 1981. Barn i Ångermanland. Lekvanor och uppväxtvillkor. 
Länsmuséet i Härnösand. Rapport nr 3 1981. 

Neves, Isabel & Morais, Ana M. 1992. Theories of instruction in the 
family socializing context and their influence on students ' 
achievement. Paper presented at the AERA Annual Meeting, San 
Francisco, 20-24 April, 1992. 

Nilsson, Jan Olof. 1994. Alva Myrdal - en virvel i den moderna 
strömmen. (Akad. avh.) Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bok
förlag Symposion. 

Nilsson, Per. 1994. Den allvarsamma fritiden. En litteraturstudie av 
undersökningar om barns och ungdomars fritids- och kulturvanor. 
Statens ungdomsråd: Ungdomsrådets utredningar 3. 

Nilsson, Åke. 1994. Barnens familjeförhållanden. I: Anders Agrell; 
Birgit Arve-Parès & Ulla Björnberg (red.).Om modernt familjeliv 
och familjeseparationer. En antologi från ett forskarseminarium. 
Socialvetenskapliga Forskningsrådet. 

Nordström, Ludvig. 1938. Lort-Sverige. Stockholm: Kooperativa för
bundets bokförlag. 

Nyberg, Anita. 1989. Tekniken - kvinnornas befriare? Hushållsteknik, 
köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 
1930-talet - 1980-talet. (Akad. avh.) Linköping Studies in Arts and 
Science No 45. Linköping: Linköpings universitet. 

Näsman, Elisabet; Nordström, Kerstin & Hammarström, Rut. 1984. 
Föräldrars arbete och barns villkor. En kunskapsöversikt om hur 

- 323 -



Källor och litteratur 

Näsman, Elisabet; Nordström, Kerstin & Hammarström, Rut. 1984. 
Föräldrars arbete och barns villkor. En kunskapsöversikt om hur 
förhållanden i arbetslivet påverkar barns och ungdomars livsvillkor. 
Arbetslivscentrum Forskningsrapport 41. Stockholm: Liber Tryck. 

Olsson, Lars. 1980. Då barn var lönsamma. Om arbetsdelning, barn
arbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier 
under 1800- och början av 1900-talet. (Akad. avh.) Stockholm: 
Tidens förlag. 

Ohrlander, Kajsa. 1992. I barnens och nationens intresse. Socialliberal 
reformpolitik 1903-1930. (Akad. avh.) Högskolan för lärarutbild
ning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, Avdelningen för 
barn- och ungdomsvetenskap. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International. 

Parsons, Talcott. 1951/1964. The Social System. New York: The Free 
Press. 

Perlinski, Marek.o 1990. Livet utanför fabriksgrinden och kontorsdör
ren. I: Rune Åberg (red.) Industrisamhälle i omvandling. Stock
holm: Carlssons. 

Persson, Sven. 1994. Föräldrars föreställningar om barn och barn
omsorg. (Akad. avh.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

Petersson, Olof; Westholm, Anders & Blomberg, Göran. 1989. Med
borgarnas makt. Stockholm: Carlssons. 

Polakow, Valerie. 1993. Lives on the Edge. Single Mothers and their 
Children in the Other America. Chicago & London: The University 
of Chicago Press. 

Popenoe, David. 1988. Disturbing the Nest. Family Change and Dec
line in Modern Societies. New York: Aldine de Gruyter. 

Postman, Neil. 1982. Den förlorade b arndomen. Stockholm: Bokför
laget Prisma. 

Pålbrant, Rolf, 1977. Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939. (Akad. 
avh.) Studia Historica Upsaliensia 91. Acta Universitatis Upsali-
ensis. 

Ribom, Leif. 1993.Föräldraperspektiv på skolan. En analys från två 
håll. (Akad. avh.) Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in 
Education 51. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

Richardson, Gunnar. 1978. Svensk skolpolitik 1940-1945. Idéer och 
realiteter i pedagogisk debatt o ch politiskt handlande. Stockholm: 
Liber Förlag. 

- 324 -



Källor och litteratur 

Richardson, Gunnar. 1983. Drömmen om en ny skola. Idéer och reali
teter i svensk skolpolitik 1945-1950. Stockholm: Liber Förlag. 

Richardson, Gunnar. 1984. Svensk utbildningshistoria. (3:e rev. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

Rohlin, Malin. 1996. Skolbarns omsorg - en samhällsfråga? Den 
offentliga skolbarnsomsorgen ur ett nutidshistoriskt perspektiv. 
Stockholm: HLS Förlag. 

Rosengren, Annette. 1991. Två barn och eget hus - om kvinnors och 
mäns världar i småsamhället. En etnologisk studie. (Akad. avh.) 
Stockholm: Carlssons bokförlag. 

Rousseau, Jean Jacques. 1762/1912. Emil eller Om uppfostran. I och 
II. (Sv. övers. C.A. Fahlstedt.) Stockholm: Björck & Börjesson. 

Rutschky, Katarina. 1977. Schwartze Pädagogik. Berlin: Ullstein. 
Sandels, Stina. 1968. Små barn i trafiken. Undersökning av små barns 

trafikförmåga. Scandinavian University Books. Stockholm: Läro
medelsförlagen. 

Sandin, Bengt. 1986. Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. 
Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850. 
(Akad. avh.) Lund: Arkiv Avhandlingsserie 22. 

Sandqvist, Karin. 1987. Fathers and Family Work in Two Cultures. 
Antecedents and Concomitants of Fathers'Participation in Child Care 
and Household Work. (Akad. Avh.) The FAST-project No 55. 
Stockholm Institute of Education, Department of Educational Rese
arch. Stockholm: Almqvist & Wikseil International. 

Sandqvist, Karin. 1993. Pappor och riktiga karlar: om mans- och 
fadersroller i ideologi och verklighet. Stockholm: Carlssons. 

SCB. Årsbok för Sveriges kommuner. Årgångarna 1982-1992. 
SCB 1989. Yrkesklassificeringar i FoB 85 enligt Nordisk yrkesklassifi-

ciering (NYK) och Socioekonomisk indelning (SEI). Alfabetisk ver
sion. Meddelanden i samordningsfrågor 1989:5. 

SCB 1992a. Familj i förändring. Levnadsförhållanden Rapport 71. 
SCB 1992b. I tid och otid. En undersökning om kvinnors och mäns 

tidsanvändning 1990/1991. Levnadsförhållanden Rapport nr 79. 
SCB 1992c. Utbildningsstatistisk årsbok 1992. 
SCB 1993a. På tal om kvinnor och män. 
SCB 1993b. Fritid 1976-1991. Levnadsförhållanden Rapport nr 85. 

- 325 -



Källor och litteratur 

SCB 1994a. Att klara av ... arbete - barn - familj. Demografiska rap
porter 1994:1. 

SCB 1994b. Fakta om den svenska familjen - sammansättning och 
förändringar från barndom till ålderdom. Demografiska rapporter 
1994:2. 

SCB 1995a. Barn och deras familjer 1992-1993. Levnadsförhållanden. 
Rapport 89. 

SCB 1995b. Utbildningsstatistisk årsbok 1995. 
SCB 1996. Barn och aga. En undersökning om vuxnas och högstadie

elevers inställning, erfarenheter och kunskap. Demografiska rap
porter 1996:1.1. 

Segerstedt, Torgny T. & Lundquist, Agne. 1952. Människan i industri
samhället. Del I. Arbetslivet. Studieförbundet Näringsliv och Sam
hälle. 

Segerstedt, Torgny T. & Lundquist, Agne. 1955. Människan i industri
samhället. Del II. Fritidsliv - Samhällsliv. Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle. 

Sidebäck, Göran. 1992. Kampen om barnets själ. Barn- och ung
domsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980. 
(Akad. avh.) Stockholm: Carlssons. 

Skolverket, 1993; 1994b; 1995b. Skolan. Jämförelsetal för huvudmän. 
Organisation - resurser - resultat. Årsrapport. Stockholm: Liber. 

Skolverket, 1994a; 1995a. Skolan. Jämförelsetal för huvudmän. Orga
nisation - resurser - resultat. Delrapport. Stockholm: Liber. 

Skolöverstyrelsen. 1980. Läroplan för grundskolan. Allmän del. (Lgr 
80). Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber UtbildningsFörlaget. 

Socialdepartementet. 1992. Första rapport av Sverige. Konventionen 
om barnets rättigheter. 

Socialstyrelsen. 1994. Barns villkor i förändringstider. Slutrapport. 
Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1994:4. 

Solberg, Anne. 1990. Negotiating Childhood: Changing Constructions 
of Age for Norwegian Children. I: Alan Prout & Allison James (Ed.) 
1990. Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary 
Issues in the Sociological Study of Childhood. The Falmer Press. 

SOU 1958:11. Reserverna till högre utbildning. Beräkningar och me
toddiskussion. 1955 års universitetsutredning. III. 

- 326 -



Källor och litteratur 

SOU 1961:30.1957 års skolberedning 6: Grundskolan. 
SOU 1963:42.1960 års gymnasieutredning: Ett nytt gymnasium. 
SOU 1972:26 & 27. Förskolan. Del 1 resp. Del 2. Betänkande avgivet 

av 1968 års Barnstugeutredning. 
SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande från utredningen om 

skolans inre arbete (SIA). 
SOU 1975:30. Barnens livsmiljö. Betänkande från Barnmiljöutred-

ningen. 
SOU 1975:31. Samhället och barns utvecklning. Av Rita Liljeström. 

Rapport från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1975:32. Barns hälsa. Av Owe Petersson. Rapport från Barn-

milj öutredningen. 
SOU 1975:33. Barns uppfostran och utveckling. Av Eva-Mari Köhler. 

Rapport från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1975:34. Förskolan, skolan och fritiden. Av Leif Holgersson. 

Rapport från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1975:35. Barnfamiljernas ekonomi. Av Institutet för Social 

Forskning. Rapport från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1975:36. Barnen och den fysiska miljön. Av Uno Dahlén, Elsa 

Rönnmark & Sven Thiberg. Rapport från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1975:37. Barn och föräldrars arbete. Av Ingemar Reimer. Rap

port från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1975:38. Barnkultur. Av Suzanne Almqvist & Britt Isaksson. 

Rapport från Barnmiljöutredningen. 
SOU 1978:10. Barnets rätt 1. Om förbud mot aga. Delbetänkande av 

utredningen om barnens rätt. 
SOU 1979:63. Barnets rätt 2. Om föräldraansvar m. m. Delbetänkande 

av utredningen om barnens rätt. 
SOU 1980:21. Hem och skola. Betänkande från utredningen om för

stärkta kontakter mellan hem och skola. 
SOU 1981:25. Bra daghemför små barn. Betänkande från Familje-

stödskommittén. 
SOU 1985:12. Skolbarnsomsorgen. Betänkande av fritidshemskom

mittén. 

- 327 -



Källor och litteratur 

SOU 1985:22. Förskola - skola. Betänkande från förskola-skola
kommittén. 

SOU 1986:20. Barns behov och föräldrars rätt. Socialtjänstens arbete 
med utsatta familjer. Betänkande frän Socialberedningen. 

SOU 1987:7. Barnets rätt 3. Om barn i vårdnadstvister - talerätt för 
barn m.m. Delbetänkande av utredningen om barnens rätt. 

SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens 
huvudrapport. 

SOU 1991:54. Skola - skolbarnsomsorg - en helhet. Slutbetänkande 
från Skolbarnsomsorgskommittén. 

SOU 1992:94. Skola för bildning. Läroplanskommitténs huvudbetän
kande. 

SOU 1993:85. Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till 
högre studier. Av Robert Eriksson och Jan O. Jonsson. 

SOU 1994:45. Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. 
Betänkande från utredningen om förlängd skolgång. 

SOU 1996:3. Fritid i förändring. Om kön och fördelning av fritids
resurser. Slutbetänkande från fritidsutredningen. 

Spitze, Glenna. 1988. Women's Employment and Family Relations: A 
Review. Journal of Marriage and the Family. 50 (August 1988): 
595-618. 

Strandeli, Harriet. 1994. Sociala mötesplatser för barn. Aktivitetsprofi
ler och förhandlingskulturer på daghem. (Akad. avh.) Helsingfors: 
Gaudeamus. 

Sundkvist, Maria. 1994. De vanartade barnen. Mötet mellan barn, 
föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925. (Akad. 
avh.) Linköping Studies in Arts and Science. No 112. Hjelms För
lag. 

Svallfors, Stefan. 1989. Vem älskar välfärdsstaten? A ttityder, organi
serade intressen och svensk välfärdspolitik. (Akad. avh.) Lund: Ar
kiv. 

Svenning, Conny & Svenning, Marianne. 1980. Daghemmen, jämlik
heten och klassamhället. (Akad. avh.) Lund: Liber Läromedel. 

Svenning, Conny & Svenning, Marianne. 1982. Massmedia som fost
rare. Lund: Liber. 

- 328 -



Källor och litteratur 

S0rensen, Bj0rg Aase. 1982. Ansvarsrasjonalitet: Om mål - middel-
tenkning blant kvinner. I Harriet Holter (red.) Kvinner i fellesskap. 
Oslo: Universitetsförlaget. 

Trankell, Arne. 1973. Kvarteret Flisan. Om en kris och dess övervin
nande i ett svenskt förortssamhälle. Stockholm: P A Norstedt & 
Söners Förlag. 

Trondman, Mats. 1993. Bilden av en klassresa. Sexton arbeterklass-
bam på väg till och i högskolan. (Akad. avh.) Stockholm: Carls
sons. 

Trost, Jan. 1993. Familjen i Sverige. Stockholm: Liber Utbildning. 
Tåhlin, Michael & Åbergt Rune. 1990. Teoretiska perspektiv på social 

förändring. I: Rune Åberg (red.) Industrisamhälle i omvandling. 
Stockholm: Carlssons. 

Tåhlin, Michael. 1990. Levnadsbanor och deras förändring - mobilitet 
och stabilitet i klasstrukturen. I: Rune Åberg (red.) Industrisamhälle i 
omvandling. Stockholm: Carlssons. 

Utbildningsdepartementet. 1994. Läroplan fö r det obligatoriska skol
väsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94. Lpf 94. 

Vanning, Ole. 1988. Holdninger til b0rn. (Akad. avh.) K0benhavn: 
Gyldendal. 

Vinterhed, Kerstin. 1977. Gustav Jonsson på Skå - en epok i svensk 
barnavård. Stockholm: Tiden. 

Vogel, Joachim. Uppväxtförhållanden. I. SOU 1994:73. Ungdomars 
välfärd och värderingar. Stockholm: Fritzes. 

Walkerdine, Valerie & Lucey, Helen. 1989. Democracy in the Kitchen. 
Regulating Mothers and Socialising Daughters. London: Virago. 

Weiner, Gena. 1995. De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och 
deras möte med filantropin i Hagalund 1900-1940. (Akad. avh.) 
Linköping Studies in Arts and Science. No 112. Hjelms Förlag. 

Westlund, Ingrid. 1996. Skolbarn av sin tid. En studie av skolbarns 
upplevelse av tid. (Akad. avh.) Linköping Studies in Education and 
Psychology No 49. Linköpings universitet. 

Wolcott, Harry F., 1994. Transforming Qualitative Data. Description, 
Analysis, and Interpretation. Thousand Oaks, London, New Dehli: 
Sage Publications. 

Wolfenstein, Martha 1955. Fun Morality: An Analysis of Recent Ame
rican Child-training Literature. I: Margaret Mead & Martha Wolfen-

- 329 -



Källor och litteratur 

stein: Childhood in Contemorary Cultures. Chichago: The Univer
sity of Chichago Press. 

Young, Michael & Willmott, Peter. 1957/1971. Family och Kinship in 
East London. (Först pubi. 1957). Penguin Books. 

Young, Michael & Willmott, Peter. 1973. The Symmetrical Family. A 
Study of Work and Leisure in the London Region. London: Rout-
ledge & Kegan Paul. 

Ziehe, Thomas. 1986. Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. 
Stockholm: Norstedts. 

Åberg, Rune (red.). 1990. Industrisamhälle i omvandling. Stockholm: 
Carlssons. 

Åberg, Rune. 1990. Värderingsförändringar och samhällsutveckling. I.
Rune Åberg (red.) Industrisamhälle i omvandling. Stockholm: 
Carlssons. 

Åström, Lizzie. 1986.1 kvinnoled. Om kvinnors liv genom tre genera
tioner. (Akad. avh.) Lund: Liber. 

Åström, Lizzie. 1990. Fäder och söner. Bland svenska män i tre gene
rationer. Stockholm: Carlssons. 

Öberg, Bente & Öberg, Gunnar. 1991. Skiljas - men inte från barnen. 
(Andra, reviderade upplagan.) Stockholm: Natur och kultur. 

Öhlund, Thomas. 1988. Rockbandet. Kultur och Läroprocess hos en 
kamratgrupp i yngre tonåren. (Lic.avh.) Studier i Socialt arbete vid 
Umeå universitet. 

- 330 -



Bilaga 1 

Frågeområden; föräldrar 

Bakgrundsdata: 
Nufamiljen (sammansättning, tillblivelse, ev. tidigare familjebildningar) 
Barndomsfamiljen (sammansättning och ev. förändringar, föräldrarnas 
yrken/arbeten & utbildning & ev. ideella eller andra engagemang, upp
växtort, ev. mobilitet) 
Egen utbildning (överväganden, värdering) 
Yrke/arbete (ev. förändringar, sysselsättningsgrad) 

Förhållanden rörande nu-familjen och fr.a. 12-13-åringen. 
Relatera om möjligt till/jämför med förhållanden i 
barndomsfamiljen: 
Arbets- och ansvarsfördelning (hem- resp. förvärvsarbete, foränd
ringar, överväganden, värdering) 
Hälsa (barn, egen, ev. "särskildheter") 
Fostran (samvaro, tankar/idéer, ev. satsningar/investeringar, ansvar, 
regler, sanktioner, utfall, värdering, förebilder, syn på barnet, syn på 
mamma- resp. pappaskapet) 
Omsorg (ev. barn/skolbarnsomsorg, överväganden, förväntningar, 
utfall, värdering) 
Fritid/intressen (egna resp. för barnet, ev. samvaro resp. splittring, 
överväganden, förväntningar, utfall, värdering, egna insatser ) 
Skola/utbildning (överväganden, förväntningar, utfall, värdering, egna 
arbetsinsatser i anslutning till läxor o.a.) 
Boende (överväganden, värdering) 



Frågeområden; barn 

Bilaga 2 

Struktur (dagens förlopp): 
morgonen från uppvaknandet (familj, hemliv) 
till skolan 
skola (skolliv, utbildningsplaner, yrkesföreställningar etc.) 
från skolan 
hemma eller någon annanstans (familj, hemliv) 
fritid (fritidsverksamheter, kamrater, offentlighet) 
kvällsrutiner (familj, hemliv, fritid) 

Uppföljningsfrågor om: 
Familj (sammansättning, släkt, uppfattning om ev. turbulens) 
Hemlivet (sysslor, arbetsfördelning, regler, ansvar, lär sig genom?) 
Skola/utbildning (trivsel, val, socialt liv, regler, utbyte, planer) 
Arbete (bild av föräldrarnas jobb, planer) 
Offentligheten (upplevelser av daghem etc., sjukvård, om bekymmer?) 
Fritid och kamrater (vad görs, utbyte, värdering, utrustning) 



AKADEMISKA AVHANDLINGAR 
vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

1. Backman, Jarl. Preferensbedömningar av ljudintensitet. En 
jämförelse mellan sensoriska och preferentiella bedömnings
typer. 1971. 

2. Johansson, Egil. En studie med kvantitativa metoder av folk
undervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. 1972. 

3. Marklund, Gustaf. Experimental Studies on Performance and 
Perceptual Problems in Physical Work. 1972. 

4. Wedman, Ingemar. Mätproblem i norm- och kriterierelaterade 
prov. Några analyser och försök med tonvikt på reliabilitets- och 
diskriminationsmått. 1973. 

5. Egerbladh, Thor. Grupparbetsinskolning. Empiriska undersök
ningar och ett undervisningsteoretiskt bidrag. 1974. 

6. Franke-Wikberg, Sigbrit & Johansson, Martin. Utvärdering av 
undervisningen problemanalys och några empiriska studier på 
universitetsnivå. 1975. 

7. Jansson, Sven. Undervisningsmål som utgångspunkt vid kon
struktion av målrelaterade prov. Några teoretiska och empiriska 
problem. 1975. 

8. Nordlund, Gerhard. Prognos av framgång i gymnasieskolan. 
Metodproblem och empiriska resultat. 1975. 

9. Johansson, Henning. Samerna och sameundervisningen i 
Sverige. 1977. 

10. Sparrman, Karl Johan. Folkhögskolor med profil. Rörelsekarak
tären hos svenska folkhögskolor med anknytning till kristna 
samfund. 1978. 

11. Råberg, Annagreta. Glesbygdsbarn i Västerbotten. 1979. 
12. Nilsson, Ingvar. Test-Wiseness och provkonstruktion. Några 

studier med tonvikt på effekter av instruktionen och uppgifternas 
utformning på svarsbeteendet. 1979. 

13. Rönmark, Walter & Wikström, Joel. Tvåspråkighet i Torne
dalen. Sammanfattning och diskussion. 1980. 



14. Henriksson, Widar. Effekter av övning och instruktion för test
prestation. Några empiriska studier och analyser avseende öv
ningens och instruktionens betydelse för testprestationen. 1981. 

15. Sjöström, Margareta & Sjöström, Rolf. Literacy and Develop
ment. A study ofYemissrach Dimts Literacy Campaign in 
Ethiopia. 1982. 

16. Lindberg, Gerd & Lindberg, Leif. Pedagogisk forskning i Sverige 
1948-1971. En explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga 
faktorer. 1983. 

17. Stage, Christina. Gruppskillnader i provresultat. Uppgiftsinne
hållets betydelse för resultatskillnader mellan män och kvinnor 
på prov i ordkunskap och allmänorientering. 1985. 

18. Holm, Olle. Four Determinants of Perceived Aggression and a 
Four-Step Attribution Model. 1985. 

19. Asemar, Carl. Att välja studie- och yrkesväg. Några empiriska 
studier med tonvikt på högstadieelevers valsituation. 1985. 

20. Andersson, Inger. Läsning och skrivning. En analys av texter för 
den allmänna läs-och skrivundervisningen 1842-1982. 1986. 

21. Johansson. Ulla. Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, 
huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folk
skolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling. 1987. 

22. Wester-Wedman, Anita. Den svårfångade motionären. En studie 
avseende etablerandet av regelbundna motionsvanor. 1988. 

23. Zetterström, Bo-Olof. Samhället som föreställning. Om stude
randes ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar. 1988. 

24. Olofsson, Eva Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska 
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 1989. 

25. Jonsson, Christer. Om skola och arbete. Två empiriska försök 
med en förstärkt arbetslivskoppling. 1989. 

26. Frykholm, Clas-Uno & Nitzler, Ragnhild. Blå dunster - korn av 
sanning. En studie av gymnasieskolans undervisning om arbets
livet. 1990. 

27. Henckel, Boel. Förskollärare i tanke och handling. En studie 
kring begreppen arbete, lek och inlärning. 1990. 



28. Hult, Agneta. Yrket som föreställning. En analys av föreställ
ningar hos studerande inom fyra högskoleutbildningar. 1990. 

29. Andersson, Håkan. Relativa betyg. Några empiriska studier och 
en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv. 1991. 

30. Sjödin, Sture. Problemlösning i grupp. Betydelsen av grupp
storlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för 
grupprodukt och individuell kunskapsbehållning. 1991. 

31. Gisselberg, Kjell. Vilka frågor ställer elever och vilka elever stäl
lerfrågor. En studie av elevers frågor i naturorienterande äm
nen i och utanför klassrummet. 1991. 

32. Staberg,Else-Marie. Olika världar skilda värderingar. Hur 
flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik. 1992. 

33. Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare. En grupp kvinnors och 
en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket. 1992. 

34. Johansson, Gunilla & Wahlberg Orving, Karin. Samarbete mel
lan hem och skola. Erfarenheter av elevers, föräldrars och lära
res arbete. 1993. 

35. Olofsson, Anders. Högskolebildningens fem ansikten. Studeran
desföreställningar om kunskapspotientialer i teknik, medicin, 
ekonomi och psykologi - en kvalitativ utvärderingsstudie. 1993. 

36. Rönnerman, Karin. Lärarinnor utvecklar sin praktik, En studie 
av åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet. 1993. 

37. Brännström, Sture & Wiklund Christer. Två musikpedagogiska 
fält. - En studie om kommunal musikskola och musiklärar
utbildning. 1995. 

38. Forsslund, Annika. "From nobody to somebody". Women's 
struggle to achieve dignity and self-reliance in a Bangladeshi 
village. 1995. 

39. Ramstedt, Kristian. Elektriska flickor och mekaniska pojkar. Om 
grupp skillnader på prov - en metodutveckling och en studie av 
skillnader mellan flickor och pojkar på centrala prov i fysik. 
1996. 

40. Bobrink, Erik. Peer Student Group Interaction within the 
Process-Product Paradigm. 1996. 



41. Holmlund, Kerstin. Låt barnen komma till oss. Förskollärarna 
och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968. 1996. 

42. Frånberg, Gun-Marie. East of Arcadia. Three Studies of Rural 
Women in Northern Sweden and Wisconsin, USA. 1996. 






