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Abstract / Sammanfattning 

Life story is about people's personal experiences, which means that each life story survey is 

unique. The purpose of this thesis was to explore how parents to children with school refusal 

behavior create their parental identities from the specific context to have their children at 

home rather than in school. How will these parents lived experiences be expressed? What are 

the meanings they attribute to their parenting? How can parental identities be understood in 

this context? This thesis is based on three life story interviews with parents to children with 

school refusal behavior, using life story as research approach from the perspective of socially 

situated actions and identity performances. Each interview was transcribed and results and 

analysis were split into themes independently. Parents lived experiences came to expression in 

the form of expectations, a struggle as well as joy and sorrow. Meanings that emerged was 

that parenting is also about allowing oneself to be a unique individual and not just the parent, 

the child's teacher but it is also about mentoring and coaching. The parental identities that 

could be understood from their stories were many, but some came out clearer than others. 

Being inadequate as a parent can be understood as good parenting in the sense of being able to 

see their shortcomings, while not having any choice which was about taking an involuntary 

break from life and work can be understood as a moral aspect of parenthood. Finally, the 

reflective parental identity is made possible through the life story itself. The onset and current 

knowledge makes it possible to reflect the present to what has happened and in that way be 

able to reconstruct and draw conclusions that were not possible before. More research is 

needed on the topic to give parents a voice, but also life story is a necessary tool in the efforts 

to dismantle the cultural taken for granted notions of what it is like to live with a child with 

school refusal behavior. 

Keywords: School refusal, school absenteeism, life story, narrative, parental identity 

 

Livsberättelser handlar om människors personliga erfarenheter och upplevelser, vilket innebär 

att varje studie är unik. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föräldrar till 

skolvägrande barn skapar sina föräldraidentiteter utifrån den specifika kontexten att ha sina 

barn hemma i stället för i skolan. Hur kommer dessa föräldrars levda erfarenheter till uttryck? 

Vilka innebörder tillskriver de sitt föräldraskap? Hur kan föräldraidentiteter förstås utifrån 

denna kontext? Studien baseras på tre livberättelseintervjuer med föräldrar till skolvägrande 

barn med livsberättelse som forskningsansats, utifrån perspektivet som socialt situerade 

handlingar och identitetsframföranden. Varje intervju har transkriberats och resultat och 

analys har tematiserats var för sig. Föräldrarnas levda erfarenheter kom till utryck i form av 

förväntningar, kamp men även glädje och sorg. Innebörderna som framkom var att 

föräldraskap handlar också om att tillåta sig själv att vara en egen individ och inte bara 

förälder, vara barnets pedagog men också mentorskap och coachning. De föräldraidentiteter 

som kunde förstås utifrån föräldrarnas berättelser var många, men en del var tydligare än 

andra. Att inte räcka till kan förstås som det goda föräldraskapet, att se sina brister medan att 

inte ha något val handlar om att som förälder pausa sitt liv och kan förstås som en moralisk 

aspekt av föräldraskapet. Slutligen görs den reflekterande föräldraidentiteten möjlig genom 

berättelsen att med nuets kunskap kunna reflektera över det som har hänt och därmed kunna 

rekonstruera och dra slutsatser som inte var möjliga tidigare. Resultatet visar att det behövs 

mer forskning i ämnet där föräldrar får komma till tals men också att livsberättelse behövs 

som ett verktyg i arbetet med att demontera kulturella förgivettagna föreställningar om hur det 

är att leva med ett skolvägrande barn. 

Nyckelord: Skolvägran, skolfrånvaro, livsberättelse, narrativ, föräldraidentitet 
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Inledning 

Enligt Skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka var 1 650 elever i grundskolan 

frånvarande minst en månad från skolan utan giltiga skäl under läsåret 2008/09 (Skolverket, 

2010, s. 6). I förhållande till de ungefär 912 000 skolpliktiga elever kan antalet hemmasittande 

elever ses som ett relativt litet problem, men nationalekonomer har på uppdrag av Skolverket 

räknat ut att samhällskostnaden för att inte arbeta förebyggande med elever med hög frånvaro 

uppgår till 12-15 miljoner per borttappad elev (Gladh & Sjödin, 2014, s. 15).  

 

Efter Skolverkets rapport var det relativt tyst runt långvarig ogiltig frånvaro men under 2013 

märktes ett ökat medialt intresse för fenomenet. Skolan har på senare tid över lag varit ett hett 

ämne i media med sjunkande Pisaresultat och bristen på behöriga lärare. Under april 2013 

valde Lärarnas Nyheter att publicera en artikelserie om hemmasittare vilket blivit en nationell 

term för elever som varit ogiltigt frånvarande från skolan i minst en månad. Senare på hösten 

samma år kunde man i Svenska Dagbladet följa Anna Lagerblads temaserie i sex delar om 

hemmasittare. Intresset fortsatte och 2014 kom boken Tillbaka till skolan ut och 2015 kom 

Hemmasittare och vägen tillbaka. Vidare har man kunnat följa kändisars uttalande i ämnet 

däribland Malena Ernman som uttalade sig i Expressens debattartikel Våra barn slogs ut i den 

svenska skolan. Hösten 2015 gjorde utbildningsminister Gustav Fridolin ett uttalande i 

Sveriges Radio om att den ökade långtidsfrånvaron är ett enormt misslyckande för skolan i 

stort.  I samband med detta tillsatte också Regeringen en utredning om elever med hög 

frånvaro i grundskolan. Med utredningen vill man kartlägga antalet elever som inte går i 

grundskolan, ta reda på bakomliggande orsaker och komma med förslag på hur man ska 

kunna få dessa elever att komma tillbaka till skolan men också förslag på hur man ska kunna 

förebygga problemen (Byström, 2015). 

 

 Ziepel före detta specialpedagog vid Aspergercenter Stockholm fastslog redan 2010 att 

hemmasittande elever ofta är utbrända och att det handlar om stress, en slags överlevnads-

strategi och är lösningen på en outhärdlig situation (Hammar, 2010). Det handlar inte om att 

barnet inte längre vill gå till skolan utan att barnet inte längre förmår att gå dit. Bakom varje 

skolvägrande elev finns kämpande föräldrar. Föräldrar som slits mellan barnets psykiska 

hälsa, skolplikt och rätten till utbildning. I Sjödins (2014) studie Min dotter sov bort sin 

skolgång framkom att samtliga föräldrar i studien ville att deras barn skulle gå till skolan, men på 

grund av uteblivet adekvat stöd för en fungerande skolgång förmådde barnen inte att gå dit. 

Vidare visade det sig att föräldrarnas situation liknade den situation som deras barn befann sig 

i. Genom att inte bli sedda och inte få det stöd som de behövde tappade de vuxna i likhet med 

sina barn förtroendet för att ”vuxenvärlden” skulle kunna hjälpa till (Sjödin, 2014). Mot denna 

bakgrund samt att forskningen är begränsad om föräldrars upplevelser i ämnet gjorde att jag 

valde att studera föräldrars upplevelser av att ha barnet hemma i stället för i skolan. Min 

strävan med denna studie har varit att genom livsberättelseintervjuer få en förståelse för 

innebörden av att vara förälder till ett barn med skolvägrande beteende och utifrån 

föräldrarnas erfarenheter få fram de föräldraridentiter som kan förstås utifrån denna kontext. 

Betydelsefull kunskap i de professionellas samarbete med föräldrarna. Att föräldrarna mår bra 

är en förutsättning för att kunna få tillbaka frånvarande elever till skolan. Utbrända föräldrar 

är varken bra för det enskilda barnet eller för samhället i stort. 
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Tidigare forskning 

Med den tidigare forskningen vill jag dels öka läsarens förståelse för föräldrarollen men också 

visa på att skolfrånvaro är en svår och komplex problematik som oftast bottnar i mer än en 

bakomliggande orsak. Slutligen vill jag underbygga studiens problemformulering och syfte. 

Jag kommer att börja med att problematisera de olika begreppen för skolfrånvaro för att sedan 

gå djupare in på den skolfrånvaro som kan benämnas skolvägran. Jag kommer också att 

redogöra för hur föräldrarollen framställs i dagens forskning. Den forskning som valts ut har 

delats in i relevanta teman för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa åt vilket håll 

forskningen pekar. Forskning har sökts via Uppsala universitetsbibliotek i databaserna 

Swepub och ERIC. Bland annat har sökorden föräldraskap, föräldraidentitet, föräldraroll, 

hemmasittare och långvarig frånvaro använts för den svenska forskningen, medan parenthood, 

truancy, school refusal och school phobia användes för sökning av internationell forskning. 

Vidare har källor från utvalda avhandlingar och vetenskapliga artiklar sökts och inkluderats. 

Olika typer av skolfrånvaro 

Frånvaro från skolan kan både bottna i eller resultera i allvarliga psykiska- och fysiska 

hälsobekymmer för barn och ungdomar. Kearney (2007) problematiserar skolfrånvaro utifrån 

giltig och ogiltig frånvaro och använder skolvägrande beteenden (school refusal behavior) 

som ett paraplybegrepp för alla typer av frånvaro. Vidare lägger han fram att ett av problemen 

när det gäller skolfrånvaroforskningen är att professionella inte använder begreppen skolk 

(truancy), skolvägran (school refusal) och skolfobi (school phobia) på ett konsekvent sätt. 

Han sammanställer den professionella synen på skolfrånvaro och kommer fram till att skolk 

kan definieras som olaglig skolfrånvaro där barnet försöker hålla den hemlig från föräldrarna. 

Bakomliggande orsaker till skolk kan till exempel vara bristande kunskaper hos föräldrarna, 

ångest hos barnet, kriminalitet, skolrelaterade problem, familjekonflikter eller social 

problematik såsom fattigdom. Skolvägran är en bredare term som syftar till ångestbaserad 

frånvaro, inklusive panik och social ångest, allmän känslomässig stress eller oro, medan 

skolfobi är en frånvaro baserad på rädsla (Kearney, 2007). Skolvägran är det begrepp som jag 

kommer att använda i denna studie för att benämna långvarig ogiltig skolfrånvaro. 

Skolvägran 

Skolvägran är ett tillstånd som kännetecknas av en motvilja hos barnet och en direkt vägran 

att gå till skolan och som föräldrarna känner till. Sökning på befintlig nationell vetenskaplig 

forskning om fenomenet skolvägran genererade inget resultat alls utan det som skrivits i 

relativt begränsad skala handlar om den frånvaro som går in under kategorin skolk. Söker man 

vidare på litteratur och skrifter som publicerats i Sverige upptäcker man ganska snart att det 

som finns är rapporter från myndigheter och kommuner. Dessa handlar i majoriteten av fallen 

om hur skolor, kommuner och andra professionella såsom Barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och Socialtjänsten kan arbeta med skolvägrande elever. Tyngdpunkten ligger i att 

fysiskt få tillbaka skolvägrande elever till skolan. Mot den bakgrunden väljer jag att för den 

nationella forskningen använda mig av Skolverkets (2010) rapport Skolfrånvaro och vägen 

tillbaka - Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens 

perspektiv. Syftet med rapporten var dels att kartlägga omfattningen av skolfrånvaro men 

också för att ge skolor fördjupade kunskaper i hur man kan arbeta förebyggande, förhindra 
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och åtgärda långvarig skolfrånvaro. Underlaget baseras på enkäter och intervjuer med elever, 

skol- och förvaltningsföreträdare och lärare med erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik. 

Utgångspunkten är tydlig. Skolvägran sätter både närvaroplikten och rätten till utbildning ur 

spel.  

Blickar man sedan ut på den internationella forskningen har det publicerats en mängd 

vetenskaplig forskning där fokus primärt ligger på bakomliggande orsaker till barn och 

ungdomars skolvägran och då specifikt psykologiska orsaker. Bland annat har Kearney och 

Albano (2004) studerat 143 elever med skolvägrande beteende och fastslagit vilka 

psykologiska diagnoser de lider av. Det var en studie där man arbetade utifrån hypotesen att 

vissa funktionella villkor kunde kopplas till specifika diagnoskategorier. Något som kunnat 

observeras i tidigare forskning. Egger et al. (2003) har analyserat 165 intervjuer med barn och 

föräldrar till barn med ångestbaserad skolvägran för att kunna koppla skolvägran med 

bakomliggande psykologiska orsaker. I en kortfattad genomgång av forskning runt 

skolfrånvaro skriver Kearney (2008) bland annat om kontextuella riskfaktorer, det vill säga 

faktorer som har en indirekt påverkan på skolvägrande beteende. Reid (2008) har i sin studie 

jämfört olika professionella gruppers syn på bakomliggande orsaker till att elever är 

frånvarande i den skola de arbetar på.  

Skolrelaterade orsaker 

Skolverket (2010) har kommit fram till att för stor del självständigt arbete, få lärarledda 

lektioner, schemaläggning, lärarbyten, klasstorlek och otydlig ansvarsfördelning bland vuxna 

i skolan är faktorer som påverkar frånvaron (s. 32). Reid (2008) menar att mycket av 

frånvaron beror på att skolans struktur, regler och organisation är föråldrade. Han refererar till 

undersökningar som visar att eleverna är uttråkade, känner sig otrygga, ogillar vissa ämnen 

som de anser helt irrelevanta, men också för att de behöver stöd och hjälp. Även Kearney 

(2007) menar att skolorganisatoriska orsaker är en nyckelfaktor bakom frånvaro som 

exempelvis dåligt skolklimat och kan direkt kopplas samman med stela regler och läroplaner 

som inte är anpassade för elevers individuella behov och intressen. Skolverket (2010) slår fast 

att Elevhälsan är en viktig funktion men att i elevernas egna berättelser lyser elevhälsan oftast 

med sin frånvaro (s. 100) 

Pedagogiska faktorer kan bero på att eleven inte förstår ämnet eller att läraren brister i 

bemötandet av eleven. Det kan också handla om att elever med stor frånvaro behöver särskilt 

stöd som de inte har fått. Skolverket (2010) skriver att skolans sätt att bemöta dessa elever och 

hur de utformar undervisningen är central för att undvika frånvaro. I deras intervjustudie med 

elever med erfarenhet av lång ogiltig frånvaro framkom att skolan blir tråkig när man inte 

förstår och att skolpersonalens bemötande påverkat deras närvaro i skolan. Vidare visade den 

att bemötandet från lärare eller annan skolpersonal var den enskilt viktigaste faktorn för att 

undvika frånvaro eller få tillbaka elever från frånvaro (s. 26). Reid (2008) tar upp dåliga 

relationer mellan lärare och elev som en bakomliggande orsak och menar att det är en av 

nyckelorsakerna till att elever uteblir från skolan. 
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Individuella- och familjerelaterade orsaker 

I Keraney och Albanos (2004)  utvärdering av 143 elever mellan 5-17 år med ett skolvägrande 

beteende och deras mentala hälsa visade sig att 22,5 procent led av separationsånget och var 

därmed den mest framträdande diagnosen i gruppen. Det visade sig också att 32,9 procent inte 

mötte kriteriet för någon diagnos över huvud taget. I en annan studie gjord av Egger et al. 

(2003) på 165 ungdomar med ångestbaserad skolvägran diagnostiserades 13,9 procent med 

depression och 10,8 procent av separationsångest medan 24,5 procent inte uppvisade några 

diagnoskriterier alls.  

I Skolverkets (2010) intervju med skolpersonalen framkom att de flesta ansåg att familje- och 

individuella problem var huvudorsaken till frånvaroproblematiken med bland annat social 

fobi, autismliknande symptom och andra neuropsykiatriska problem i botten. Till skillnad från 

elevintervjuerna nämnde skolpersonalen sällan skolrelaterade problem som orsak till 

långvarig frånvaro (s. 73). Reid (2008) pekar på samma fenomen och hänvisar till en studie 

utförd av Malcolm et al. vilka fann att föräldrar och elever lyfte fram skolrelaterade orsaker 

som huvudanledningen till skolvägran, medan personal och lärare ansåg att föräldraattityder 

och hemmaförhållanden hade störst påverkan. Resultatet visade dock på en kombination 

mellan hem, skola och individuella faktorer som gör att eleverna beslutar sig för att stanna 

hemma. Skolverkets intervjustudie visar att en diagnos kan inge hopp hos eleven som börjat 

tvivla på sig själv och sina förmågor (2010, s. 31). 

Enligt skolans styrdokument är skolvägran i första hand ett föräldraproblem. Det är 

föräldrarnas ansvar att se till att deras barn kommer till skolan men samtidigt är det enligt 

skollagen kommunens ansvar om föräldrarna inte klarar av uppgiften (Springe, 2009, s. 20). 

Föräldraskap 

Trots att lagtexter inte normalt sett ska refereras i litteraturöversikten på grund av sin 

normativa och politiska karaktär (studiehandledningen BUVC) anser jag att de har en plats 

här i denna studie.  Föräldrabalken, Skollagen och Konventionen om barns rättigheter 

(Barnkonventionen) påverkar i allra högsta grad föräldraskapet på det privata planet och sätter 

ramarna för de skyldigheter respektive rättigheter som föräldraskapet innebär. 

Lagstiftning 

Föräldrar är de som ska ersätta barnets autonomi och försvara deras integritet (Lindblad, 

2006, s. 40). Detta finns reglerat i bland annat Föräldrabalken, Skollagen och 

Barnkonventionen. I Svensk Författningssamling (SFS 1949: 381), Föräldrabalken 6 kap. 1 § 

står det bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet, en god fostran och de får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.  I 2 § förtydligas att det 

är vårdnadshavaren som har ansvaret för att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. 

Vidare står det i 11 § att vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor 

som rör barnets personliga angelägenheter (Lag 1983:47).  

I Skollagen regleras de rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. 

Skollagens 7 kap. 2 § står bland annat att vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör sin 

skolplikt. Skolplikten grundar sig på rätten till kostnadsfri grundutbildning i allmän skola 

enligt 2 kap. 18 § första stycket i Regeringsformen (1974:152).  Vidare i 23 § behandlar man 
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hemkommunens rätt att förelägga elevens vårdnadshavare med vite. Detta kan göras om 

eleven inte fullgör sin skolgång och att man kan fastslå att det beror på att elevens 

vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att eleven ska gå i skolan. 

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990 vilket innebär att regeringen måste respektera 

den och rapportera vad som gjorts för att genomföra den vart femte år (Regeringskansliet, 

2006, s. 6). I Barnkonventionens artikel 27 står att föräldrar har utifrån sin förmåga och sina 

ekonomiska resurser huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga 

för barnets utveckling (s. 45). Det vill säga precis som i portalparagrafen artikel nummer 6 om 

rätten till liv har artikel 27 bäring på både utbildnings- och hälsopolitiken (s. 12). 

Att göra föräldraskap 

I artikeln Parents as ”educators”: languages of education, pedagogy and parenting 

framkommer att föräldrar inte enbart förväntas ge sina barn kärlek, närhet och trygghet utan 

de ska även skydda deras fysiska hälsa och utveckling. Där föräldrarna förväntas stimulera 

och ta ansvar för barnets intellektuella utveckling (Ramaekers & Suissa, 2011). Föräldrar 

förväntas uttryckligen göra målinriktade utbildningsinsatser tillsammas med sina barn som till 

exempel läsa läxor. Föräldrarna förväntas också hålla sig uppdaterade på den senaste 

utvecklingen när det gäller gott föräldraskap. Det görs genom att läsa böcker och delta i 

föräldrarutbildningar med syftet att professionalisera sig och kunna interagera med sina barn 

på ett sätt som speglar den senaste vetenskapliga forskningen. En utveckling som Ramaeker 

och Suissa (2011) menar tyder på att föräldrarna rent tekniskt förväntas vara barnens 

pedagoger. Vidare menar de att vara förälder inte längre är någonting som man bara är utan 

någonting man gör hela tiden och att föräldrarollen därför blivit en uppgift i sig. De ställer sig 

negativa till självhjälp för föräldrar och menar att den diskursen felaktigt förutsätter att det är 

möjligt att särskilja föräldraskap från andra aspekter av ens liv. Föräldrar har alltid en relation 

med sina barn och betydelsen och villkoren för detta förhållande förändras och utvecklas över 

tid, vilket ger upphov till nya värderingar, idéer, normer och prioriteringar. Dessa i sin tur 

interagerar med ens egna övertygelser och värderingar i andra områden i livet. 

I likhet med Ramaekers och Suissas resonemang menar Gillies (2012) att föräldraskap inte 

bara kan anses handla om kärlek och omvårdnad om sina barn utan att vara förälder har 

kommit att ses som ett arbete som kräver särskilda färdigheter och kunskaper. Vidare menar 

hon att familjelivet har omvärderats från att ha varit en privat angelägenhet till att vara ett 

samhälleligt intresseområde. Ett tydligt exempel menar hon är utbildning som en gång var 

helt separerad från familjeomsorgen, medan lärarnas domäner och föräldrarnas har blivit 

mycket mindre distinkta under de senaste åren. Föräldrarnas engagemang i sitt barns 

utbildning är numera en viktig praxis tillsammans med en förväntan om att pedagogisk 

utveckling alltid kommer att kunna tillhandahållas via hemmet. Något som hon menar verkar 

vara en del av en smygprofessionalisering av familjelivet. Detta nya sätt att se på föräldraskap 

som något man gör kan ses som ett jobb fyllt med moraliska och praktiska konsekvenser. 

Det ”goda” föräldraskapet 

Widding (2014) har studerat hur ”gott föräldraskap” ska utföras genom deltagande 

observationer inom det manualbaserade föräldraprogrammet ”Co-operatively produced 
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meanings on parenthood” (COPE). Ett program som ursprungligen utvecklades i Canada men 

översattes till svenska av Barn- och ungdomspsykiatriskakliniken i Malmö. ”Gott 

föräldraskap” ses här som olika strategier som går ut på att uppmärksamma barns positiva 

beteende, att ge barnet hanterbara krav, ha en lugn inställning och ignorera dåligt beteende 

från barnet, förbereda barnet för övergångar från exempelvis en aktivitet till en annan och 

med hjälp av olika strategier få barnet att förstå att man först måste göra tråkiga saker innan 

man kan få göra det som är roligt. Strategierna går kortfattat ut på att man använder sig av ett 

belöningssystem, drar tydliga gränser om barnet beter sig illa och använder ett strukturerat 

och effektivt sätt att lösa problem. Strategierna visar vad en ”bra förälder” går för och då 

framför allt som en mer rationell och professionell förälder. Som förälder ska man ha 

förmågan att undertrycka känslor som irritation och ilska genom att välja att vara lugn och 

ignorera dåligt beteende. Vidare handlar det om att lära sig att vara tydlig, konsekvent och 

förutsägbar som förälder. Det handlar om att få barnet att göra vad föräldern skulle vilja att 

barnet gör (s. 49). 

Dahlstedt och Fejes (2014) har i sin studie analyserat hur det goda föräldraskapet 

konstruerades i TV-serien SOS Familj som sändes på TV3 hösten 2008. De menar att ett 

program som SOS Familj mobiliserar en rad föräldraskapsideal och förmedlar dessa som 

rådande förväntningar på vad en bra förälder är. På ett eller annat sätt bidrar dessa 

förväntningar till föräldrars självförverkligande eftersom de samtidigt erbjuder tittarna en rad 

tekniker för hur man ska tänka och bete sig för att bli en bra förälder. Den idealiska föräldern 

som presenteras i programserien kännetecknas främst av sin förmåga att resonera kring sina 

val och dess konsekvenser, sin känsla av att ta ansvar och sin vilja till att förändras. 

Coachningen har att göra med att de deltagande föräldrarna ska lära sig att bli bra föräldrar 

genom att bli medvetna om sina brister och tillkortakommanden som föräldrar, med syftet att 

framkalla en önskan hos föräldrarna att gradvis vilja förändra sin föräldraroll. Med denna 

förändring kommer sedan föräldern i sin tur kunna fostra barnet i enlighet med vad man i TV-

serien kallar för önskvärt och normalt beteende (s. 174-184). 

Föräldraskap i mötet med professionella 

Young (1999) har i sin studie uppmärksammat maktförhållandet mellan föräldrar och 

professionella och menar att professionella ofta har en gammaldags syn på föräldraskap och 

att det i många fall likställs med moderskap. Föräldrarna själva däremot såg sig som både 

föräldrar och som personer med behov av självförverkligande och ett eget liv. Hon drar 

slutsatsen att föräldraskap inte enbart kan lösas genom att man studerar och utvärderar 

barndomen, eftersom föräldraskap handlar om människor som också kämpar för att bygga en 

känsla av att vara en person som inte helt utgörs av att vara förälder. Där upplevelsen av 

föräldraskap är kopplad till frågor om makt och maktlöshet. Varför ett större samarbete 

mellan hem, skola, vård och socialtjänsten behövs för att kunna identifiera och ge bästa 

möjliga stöd till föräldrar och barn. 

I Kearney och Griffins (2001) studie om Australiensiska föräldrars upplevelser av att vara 

förälder till ett utvecklingsförsenat barn, framkom att trots att föräldrarna ställdes inför många 

svårigheter, verkade de flesta hantera dessa med optimism och uppfinningsrikedom. Vidare 

visade det sig att barnet ofta var en källa till glädje, medan omgivningens negativa attityd gav 
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upphov till sorg. De pekar på faran i att föräldrarna riskerar att ses som dysfunktionella om 

professionella ensidigt tolkar föräldrarnas ord och beteenden som förnekelse av verkligheten, 

när de snarare är frågan om att visa acceptans och att vara realistisk. De drar slutsatsen att 

detta ensidiga sätt att se på situationen beror på de kulturella föreställningar som vi alla bär 

med oss om hur ett liv med ett funktionsnedsatt barn måste vara. Det framkom att föräldrarna 

önskade en öppen och ärlig kommunikation med professionella men att det även skulle finnas 

ett utrymme för deras förhoppningar. 

Lindblads (2005) avhandling om föräldrar till barn med funktionsnedsättning och deras 

erfarenheter av stöd visade att föräldrarna berättade om erfarenheter av stöd men att deras 

berättelser av brist på stöd från professionella var betydligt fler. Bristen på stöd sågs som en 

energi- och tidskrävande kamp och många gånger saknades ett förtroende som gjorde att 

föräldrarna ansåg sig behöva vara på sin vakt. Vidare framkom i föräldrarnas berättelser att 

brist på stöd från professionella var förödande för hela familjens välbefinnande (s. 32). Därför 

skulle det behövas att föräldrar uppmärksammas och får möjligheten att uttrycka sina känslor 

och funderingar samtidigt som professionella är lyhörda för föräldrarnas sårbarhet (s. 45). 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

denna studie. Att utgå från narrativ teori innebär att använda sig av berättelsen som 

kunskapskälla med syftet att få ta del av människors personliga erfarenheter och upplevelser 

(Sandvall, 2015, s. 35). Mycket av inspirationen till denna studie har jag fått från Marie 

Karlssons (2006) avhandling Föräldraidentiteter i livsberättelser. Det metodologiska syftet 

med avhandlingen var att vidareutveckla livsberättelsemetod som socialt situerade handlingar 

(s. 15).  

Livsberättelse som socialt situerade handlingar 

Berättelser berättas alltid utifrån ett specifikt perspektiv. De berättas alltid av någon för någon 

med ett bakomliggande syfte (Johansson 2005, s. 57). Jag utgår därför från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv utifrån grundantagandet att all kunskap som produceras 

kan beskrivas som en av många möjliga versioner (Johansson, 2005, s. 25). Det är genom det 

dagliga samspelet mellan människor i samband med det sociala livet som våra versioner av 

kunskap blir till. Därför kan det som vi för tillfället anser vara sanningen sägas vara det som 

för tillfället är historiskt- och kulturellt accepterat. Socialkonstruktionismen uppmanar oss att 

förhålla oss kritiska mot våra förgivettagna föreställningar av världen, inklusive oss själva. 

Det innebär att utmana uppfattningen att konventionell kunskap är basen för en objektiv, 

opartisk observation av världen (Burr, 2004, s. 2-4).  

Ett sätt att behandla enskilda människors eller gruppers erfarenheter och perspektiv är att 

använda sig av livsberättelse som forskningsansats. Vi påverkas ständigt av sociala, kulturella 

och psykologiska omständigheter och konstruerar och omkonstruerar därmed våra berättelser. 

För att kunna förstå det som har hänt måste man även kunna se tillbaka och med facit i hand 

kan man sedan rekonstruera sin berättelse (Sandvall, 2015, s. 35). Något som innebär att man 

kan dra slutsatser som man annars inte hade kunnat göra (Bergholz, s. 89). Dominicié (2000) 
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menar att berättelserna påverkas av sammanhanget, där kontexten är det som avgör vad som i 

slutändan väljs att berättas om. Vidare menar han att användandet av livsberättelser kan hjälpa 

vuxna att förstå vad de har lärt sig genom sina erfarenheter (s. xv). Det innebär att varje studie 

som har livsberättelse som ansats är unik och att den därför passar för frågor om exempelvis 

varför man väljer att bli lärare och hur det är att vara förälder (Vikner Stafberg, 2015, s. 145). 

Jag har valt att utgå från livsberättelse som socialt situerade handlingar och identitets-

framföranden. Genom att lyfta fram berättandet som en social handling blir berättandet inte 

bara en text utan en kommunikativ händelse (Johansson, 2005 s. 167). Mishler (1999) pekar 

på människans dubbla positioner i det muntliga samspelet, dels som subjekt som aktivt 

konstruerar och förändrar sin sociala värld, samtidigt som hen måste anpassa sig till 

omvärlden. Samstämmighet det vill säga koherens beror inte enbart på språkliga former och 

betydelser utan på hur deltagarna arbetar tillsammans med sociala och kulturella 

tolkningsramar. Tolkningar som genom vår dialog med varandra resulterar i gemensamma 

förståelser för de berättelser som berättas (Mishler, 1999, s. 18). 

I likhet med Mishler menar Karlsson (2006) att en livsberättelse är kontextberoende och 

måste ses utifrån sin reflexiva karaktär vilket innebär att det inte enbart handlar om känslor 

och ordkonstruktioner. Det vill säga att berättandet och intervjusituationen och samhället 

tillskrivs betydelse för vilka berättelser som tar form. Utifrån ett forskningshänseende tar hon 

upp hur berättandets form kan påverkas under intervjusamtalet om intervjuare och 

intervjuperson delar kulturkompetenser. Det kan handla om språk, gester men även normer 

och värderingar mot vilka meningar och innebörder i berättelser kan bollas och förstås. 

Likaväl påverkas berättandet av att kulturkompetenser inte delas. Vidare menar hon att det 

inte bara är informant och intervjuare som framträder i livsberättelser utan att andra aktörer 

kan gestaltas i berättelserna genom att berättaren exempelvis återger vad denna person har 

uttryckt. Vidare använder vi oss av och förhåller oss till diskurser vilka antingen framträder 

som förgivettagna eller framstår som problematiska i våra berättelser. Dessa kulturella 

tolkningsramar visar vägen mot vad som kan förväntas av människor i olika sammanhag. 

Dock behöver det inte betyda att det är en medveten strategi som berättaren använder sig av 

(s. 43-54). Det intressanta menar Karlsson (2006) är inte vilka diskurser som kan synliggöras i 

livsberättelser. Det är på vilket sätt och i vilka sammanhang de blir synliga som 

förgivettaganden verktyg för meningsskapande. Det vill säga hur innehållet i livsberättelser 

tillskrivs mening och innebörd kan också förstås som ett anspråk på accepterbart agerande (s. 

54). Sandvall (2015) menar på samma sätt att genom att betrakta enskilda berättelser kan man 

exempelvis få förståelser för vilken inställning som finns i samhället till föräldraskap (s. 35). 

Mishler visar på människan som en regel-användare som inte enbart följer ett kulturellt manus 

i sitt berättande utan både anpassar sig, förkastar och utmanar kulturella tolkningsramar (s. 

18). Enligt Bruner (1991) har livsberättelser två funktioner. Dels presenterar den oss för andra 

och oss själva som typiska samhällsmedborgare utifrån kulturellt accepterade ramar. Detta 

kallar han som det ”givna” livet men menar att om vi bara speglar vår kultur så finns det 

ingen individualitet. Därför finns det ett krav på livsberättelser att man berättar något 

intressant. Det innebär att en livsberättelse måste innehålla dels delar av igenkännlighet 

samtidigt som det måste finns inslag av något intressant som strider mot det förväntade men 
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då på ett sätt som är kulturellt begripligt (Bruner, 1991, s. 71). Johansson (2014) refererar 

sociologen Catherine Kohler Riessman som menar att kärnan i narrativa studier är dess 

tolkande karaktär. Det handlar om att på ett systematiskt sätt tolka andra människors 

tolkningar och förståelser av sig själva och sin sociala värld. Eftersom detta förhållningssätt 

sätter mänskligt handlande i första rummet är det en metod som lämpar sig väl för studier av 

identitet (s. 27).  

Livsberättelse som uttryck för identitet 

Många författare anser att identitetsfrågor kan förstås med hjälp av livsberättelser och allt fler 

studier om identitet använder narrativ design (Vikner Stafberg, 2015, s. 142). Johansson 

(2005) menar att det är genom narrativitet som vi förstår vilka vi är, förstår oss själva och 

andra samt orienterar oss i tillvaron. Det är med andra ord genom berättelser som vi skapar 

vår sociala värld. Ett viktigt begrepp är begreppet narrativ identitet vilket innebär att självets 

identitet upptäcks och skapas i och genom berättandet. Den narrativa identiteten uppkommer 

genom självets reflekterande över sig själv och skapar en känsla av kontinuitet (s. 84-86). 

Men identiteten är flytande. Den skapas alltid genom de kombinerade processerna mellan att 

vara och bli, tillhörighet och längtan att tillhöra. Denna dubbelhet är enligt Riessman (2008) 

berättelser om identitet (s. 8). Mishler (1999) menar att vi uttrycker, iscensätter och gör 

anspråk på vilka vi är och vilka vi vill vara i de historier vi berättar genom vårt sätt att 

framställa dem, och i summan utför vi våra identiteter. Frågan är hur vi talar om våra 

identiteter där svaret kräver en analys av de olika sätt som berättelser kan organiseras, sättas 

ihop och struktureras. Genom en pågående kontextualiseringsprocess återspeglas 

förhandlingar mellan deltagarna i en social interaktion (s. 19). Enligt Mishler (1999) förstås 

identitetsskapande genom analyser av livshistorier genom att kritiskt kontextualisera den 

enskildas livsförlopp både kulturellt, socialt och historiskt (s. 25). 

Det finns betydande skillnader mellan identitetsberättelser som de levs och historien som den 

berättas (Polkinghorne, 1996, s. 365). Berättandet påverkas av publiken som berättaren 

kommunicerar med, oavsett om det är en forskare eller en läsare. För att kunna skapa en 

sammanhållen, intressant och en för personen gynnsam berättelse utelämnas vissa delar, delar 

förtätas och överdrivs för att berättelsen ska framstå som logisk och konsekvent (Cortazzi, 

1993, s. 61). Karlsson (2006) menar att när man berättar om sitt liv för någon under ett 

intervjusamtal som till exempel en specifik händelse eller ett händelseförlopp och berättelsen 

utspelar sig under en längre period berättar man även om sig själv. Man uttrycker vem och hur 

man var, men även hur man är och var i relation till andra i olika sammanhang och situationer 

(s. 48). Vidare är identitetsframföranden i livsberättelser beroende av vilka berättande-

strategier som tar form i de berättelser som berättas. Huvudpersonen kan konstrueras som 

aktiv eller passiv och framstå som en person som fick saker att hända eller som en person som 

var drabbad av omständigheterna (Karlsson, 2006, s. 53). Karlsson (2006) menar att 

föräldrarna i hennes berättelser kan ses som moraliska i den bemärkelsen att deras berättelser 

visar att de har gjort vad som förväntas av föräldrar i deras situation. Att hänvisa till att man 

har gjort det som förväntas av en handlar om att förhålla sig till tillgängliga kulturella 

tolkningsramar och diskurser om accepterade sätt att agera. Dessa kom till uttryck i form av 

känslor som exempelvis skuld och ånger (s. 52-55). 
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Syfte och frågeställningar 

Vid genomgång av tidigare vetenskaplig forskning om skolvägran framkom att fokus ligger 

på individuella psykologiska bakomliggande orsaker och att det finns begränsat med studier 

som belyser föräldrars levda erfarenheter av att vara förälder till barn med skolvägrande 

beteende. Utifrån dessa föräldrars erfarenheter kan man öka förståelsen och bidra till en ökad 

kunskap om skolvägrande barn och deras familjers livssituation och därmed utforma ett 

samhälleligt stöd som kan minska lidandet för alla involverade parter. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till skolvägrande barn skapar sin 

föräldraidentitet utifrån den specifika kontexten att ha sitt barn hemma i stället för i skolan.  

Studiens forskningsfrågor var: 

- Hur kommer dessa föräldrars levda erfarenheter till uttryck? 

- Vilka innebörder tillskriver de sitt föräldraskap?  

- Hur kan föräldraidentiteter förstås utifrån denna kontext? 

Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur studien praktiskt har genomförts, från val av 

metod och informanter till databearbetning och anlysmetod. Jag kommer även att behandla 

reliabilitet och validitet, etiska aspekter samt reflektera över metodvalet. 

Metod för datainsamling 

Om narrativ teori kan sägas vara berättelsen och berättandet som tagits upp under teoridelen, 

är narrativ metod de metoder som används för att samla in och analysera muntliga eller 

skriftliga berättelser (Johansson, 2005, s. 21). Då syftet med denna studie var att undersöka 

hur föräldrar till skolvägrande barn skapar sin föräldraidentitet, valde jag att göra 

livsberättelseintervjuer med informanter som har levda erfarenheter av att ha sina barn hemma 

i stället för i skolan. En metod där berättandet synliggör identitet genom att människor i sina 

berättelser ger mening till sina erfarenheter (Vikner Stafberg, 2015, s. 140). 

Genom valet av livsberättelse som metod minimerade jag risken för att jag som forskare 

skulle styra och leda intervjun i en viss riktning. Ambitionen var att precis som Johansson 

(2005) skriver fokusera min verbala uppbackning till instämmande ”mmm” samt använda mig 

av icke verbal uppbackning i form av ögonkontakt, nickar och olika passande ansiktsuttryck 

för att ytterligare säkerhetsställa att min påverkan på berättandet var så liten som möjligt (s. 

170). Jag hade därmed inga fördefinierade intervjufrågor, ingen önskan om när i tiden mina 

informanter skulle börja sin berättelse eller att händelserna som mina informanter valde att 

berätta om skulle framställas i någon viss ordning. Öberg (2011) menar att desto mindre 

strukturerad livsberättelseintervju desto bättre fungerar den för att analysera informantens 

inifrånperspektiv på livet (s. 63). 

Urval 

I livsberättelseforskning är det ofta relevant att använda medvetet selektiva, strategiska eller 

teoretiska urval (Öberg, 2011, s. 62). Urvalsramen för denna studie bestod av 230 föräldrar till 
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barn med skolvägrande beteende. Samtliga är medlemmar i en facebook-grupp som enbart är 

öppen för anhöriga till skolvägrande barn och ungdomar. Medlemmarna i guppen är bosatta 

över hela landet. Den 14 november förra året var gruppens samtliga medlemmar inbjudna 

genom ett så kallat ”event” via facebook till en av de regelbundet återkommande 

föräldraträffarna som hålls i Stockholm. De föräldrar som kom till detta möte blev mina 

målinformanter för denna studie, det vill säga de informanter som jag hade ambitionen att få 

intervjua. 

Studiens genomförande 

Den första kontakten togs med facebook-gruppens administratör som också är den person som 

ansvarar för de fysiska anhörigträffarna. Jag ansåg att jag behövde få hans tillåtelse innan jag 

frågade föräldrarna, men såg även en fördel med att om han ställde sig positiv till min studie 

skulle det kunna medföra att även mina tilltänkta informanter skulle bli välvilligt inställda till 

att delta. Anhörigmötet drog ut på tiden vilket medförde att jag bara helt kort hann säga några 

ord om studiens syfte och att jag gärna ville intervjua dem. De fyra föräldrar som bor inom ett 

rimligt pendlingsavstånd tackade alla ja till att delta och fyllde i sina kontaktdetaljer i ett 

formulär som jag hade förberett. 

Ett bekräftelsemail skickades ut till samtliga informanter dagen efter anhörigmötet där jag 

bifogade en kort bakgrund till studien, hur tanken var att intervjuerna skulle gå till och att jag 

hade för avsikt att spela in intervjuerna. Vidare informerade jag om anonymitet och deras 

rättigheter att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång (se bilaga 1). I det 

bifogade följebrevet bad jag dem att återkomma med passande datum, var de ville att 

intervjuerna skulle utföras samt uppmanade dem att kontakta mig vid ytterligare frågor. Det 

var endast en av informanterna som återkopplade utan att jag behövde skicka en påminnelse. 

Vidare visade det sig att det var svårt att fysiskt boka in intervjuer med de tilltänkta 

informanterna varför två av dem föll bort. Anledningen var att de inte kunde ställa upp förrän 

strax innan jul vilket inte fungerade på grund av studiens tidsmässiga aspekter. Jag bestämde 

mig därför att intervjua den förälder som inte blivit tillfrågad på grund av distansen mellan 

hennes bostad och Stockholm men då via Skype. 

Intervjuerna genomfördes mellan den 15-30 november 2015 i informanternas respektive hem, 

även intervjun via Skype då hon satt i soffan i sitt vardagsrum under själva intervjun. Ingen av 

informanterna ställde sig negativ till att intervjusamtalen spelades in vilket gjordes med hjälp 

av min mobiltelefon och applikationen recordpad. De inspelade intervjusamtalen varade 

mellan 36 till 73 minuter. Innan jag startade inspelningen berättade jag kort om studiens syfte 

igen, om frivilligheten och rätten att avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva 

ange orsak. De informanter som intervjuades via fysiska träffar ombads att skriva på ett 

samtycke (se bilaga 2) för att delta i studien. Inget samtycke begärdes av de skolvägrande 

barnen då de alla var under femton år och föräldrarna inte ansåg att det var nödvändigt. Den 

informant som intervjuades via Skype har mailledes accepterat att delta i studien. 

Samtliga informanter ställde frågor om metoden och uttryckte en oro över var de skulle börja 

sina berättelser. De kände att det kunde bli svårt att återberätta händelserna i kronologisk 

ordning med rädsla för att berättelserna skulle uppfattas som osammanhängande. De ansåg att 
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det hade varit lättare om de hade förväntats svara på fördefinierade frågor. Jag förklarade att 

det var deras berättelser om hur det är att vara förälder till ett skolvägrande barn som jag var 

intresserad av. Vidare förklarade jag att det inte finns några regler för berättandet som 

exempelvis att händelserna måste komma i kronologisk ordning, men framför allt underströk 

jag att tanken var att vi skulle göra intervjun tillsammans. Fanns det ett behov så skulle jag 

som forskare gå in med frågor och inlägg för att föra berättelsen framåt. Efter det startade jag 

inspelningen och bad dem berätta om sina liv som föräldrar till barn med skolvägrande 

beteende. 

Material 

Materialet består av livsberättelseintervjuer med tre föräldrar till barn med skolvägrande 

beteende. Barnen är mellan 12-14 år gamla. Jag har under denna del valt att presentera 

studiens informanter lite närmare genom att göra korta sammanfattningar av deras berättelser. 

Målet har varit att även ge läsaren en förförståelse för deras livssituation. Dessa 

sammanfattningar ska dock betraktas som tolkningar och del av analysen då det som lyfts 

fram är utifrån min förståelse av det som har berättats och vad som kan anses vara viktigt. 

Annika bor tillsammans med sin make och två barn i en villa i en storstadsförort. Sonen har 

varit hemma från skolan i tre år och har en Aspergerdiagnos. Familjen har flyttat ett antal 

gånger med förhoppningen om att kunna få den hjälp de anser sig behöva. Sonen har också 

bytt skola ett flertal gånger, inte bara i samband med byte av ort utan även inom samma ort 

eftersom skolan inte har kunnat erbjuda en skolgång som fungerat för honom. Han har varit 

involverad i mycket konflikter, får huvudvärk och ont i magen av att gå i skolan och har 

åtminstone vid ett tillfälle haft självmordstankar. Annika har varit sjukskriven under en längre 

tid men arbetar nu 50 procent, mestadels hemifrån. Hon har sagt upp sig med förhoppningen 

om att kunna börja på ett nytt jobb i början av nästa år och samtidigt driva en egen 

verksamhet på sidan om. Intervjun varade i 36 minuter och består av elva sidor transkriberat 

material. 

Carin bor tillsammans med make och tre barn i ett hus i norra delen av Sverige. Sonen har 

varit hemma från skolan i snart tre år och har både en ADHD- och Autismdiagnos. Sonen får 

kraftiga panikångestattacker och utbrott där risken är stor att han har sönder allt i sin 

omgivning. Han har fått byta skola vid några tillfällen men det är framför allt byte av 

resurspedagog som framställs som problematisk. Carin har själv valt att sjukskriva sonen 

genom att sjukanmäla honom men har inget officiellt intyg från någon läkare. Hon arbetar 

själv som klasslärare men varvar vård av barn med föräldrapenning för att kunna vara hemma 

med sonen på heltid. Kommunen har beslutat att man vill anställa Carin som en resurs till 

sonen men hon vet inte när och hur mycket. Intervjun tog en timma och tretton minuter. Den 

blev totalt 21 sidor transkriberat material. 

Monika bor tillsammans med make och två barn i en villa i en storstadsförort. Sonen har varit 

hemma från skolan sedan september 2014 och har en Aspbergerdiagnos. Han är en begåvad 

kille och skolan har därför flyttat upp honom en årskurs men prestationsångest och depression 

gör att han inte klarar av att gå i skolan. Monika är den av mina informanter som öppet visar 
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sin sorg vilket kommer till utryck i intervjun i form av gråt. Intervjun varade i en timma och 

tio minuter och genererade 22 sidor transkriberat material.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter varje intervju valde jag att skriva ned mina reflektioner över det som sagts, känslor och 

de händelser som på något vis fångat min uppmärksamhet. Under första avlyssningen 

transkriberades intervjuerna i sin helhet där allt som verbalt uttrycktes skrevs ned ordagrant i 

talspråksform. Efter det bearbetade jag transkriberingarna genom att använda skriftspråks-

konventioner som komma, punkt och stor bokstav vid det som jag tolkade som ny mening för 

att göra texterna med läsarvänliga. Linell (1994) skriver att även om texternas syfte är att 

ligga till grund för en analys av samtalet är det omöjligt att undvika att analysen är beroende 

av en skriftspråksstruktur (s. 129). För att fånga upp informanternas sinnestämning och 

nyanser i texterna för vidare analys markerades gråt, snyftning, skratt, pauser och höjd röst 

och/eller betoning i transkriptionen. Slutligen ersattes alla namn med antingen ”barnets 

namn”, ”syskonets namn”, ”pappans namn”, ”skolans namn” eller ”ortens namn” inom 

parentes för att försäkra mig om att inte informanterna eller deras familjer skall kunna gå att 

identifiera. En transkription lyckas aldrig fånga och återge allt som spelats in och därför skall 

transkriptionen endast ses som en representation av den egentliga interaktionen. Linell menar 

att transkriberingsprocessen med intensivt och upprepat lyssnande därmed blir en integrerad 

del av analysen (1994, s. 133). 

De utdrag som jag har valt att citera i resultat och analysdelen har markerats med tid i 

transkriptionen för att de lätt ska kunna lokaliseras på inspelningen. Dessutom har de i själva 

studien bearbetats ytterligare genom användandet av transkriptionsnyckeln nedan. En 

transkriptionsnyckel som utgått från Marie Karlssons (2006) avhandling (s. 76). 

 

Fetmarkerad text höjd röst och/eller betoning 

…  paus 2-5 sekunder 

… …  paus längre än 5 sekunder 

Kursiverad text återgivning av andras eller egna rösten 

(skrattar)  markering av skratt 

(gråter)  gråt 

(snyftning)  snyftning 

[ … ]   delar av text har utelämnats 

 

De utdrag som valdes ut har numrerats för att utdragen på ett tydligt sätt ska kunna refereras 

till i resultat och analysdelen. Exempel på intervjuutdrag: 

 

Utdrag 1 ja för den första tiden så hade man ju … försökte man ju sköta ett heltidsjobb på kvällen och på 

morgonen … … samtidigt som man har ett barn då som … … som [ … ] inte vill sova på 

nätterna för att han inte vill gå i skolan nästa dag (snyftning) … … 
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Under bearbetningen av intervjumaterialet framträdde skillnader i hur föräldrarna berättade 

om sina barn och sina erfarenheter av att vara förälder till ett skolvägande barn och dessa 

skillnader i berättandet skapade villkor för de teman och föräldraidentiteter som tog form 

(Karlsson, 2006, s. 63). Annika återkom till sitt yrkesliv flera gånger under intervjun medan 

Carins berättelse hade ett starkt fokus på henne själv som aktör. Monikas berättelse vittnade 

om glädjen över sonen trots den inneboende sorgen som präglade intervjun. Utifrån dessa 

huvudteman valde jag att använda den analys-modell som Johansson (2005) refererar till som 

del-innehåll och kan kopplas till det som kallas för innehållsanalys (s. 289). Jag definierade 

underteman och lyfte ur vissa yttranden från transkriptionen som klassificerats genom 

upprepat lyssnande på inspelningarna och utskrifterna av intervjuerna. Vidare har analysen av 

föräldraridentiter gjorts genom att relatera hur mina informanter framträder i sina berättelser i 

relation till hur andra aktörer i berättelserna konstrueras men även i relation till kulturella 

tolkningsramar (Karlsson, 2006, s. 81). Exempelvis framträder den berättande Carins 

föräldraidentitet som kompetent i jämförelse med BUP medan exempelvis Monikas 

föräldraidentitet framstår som förstående i förhållande till sonen. 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Forskningens genererande av kunskap och dess påstådda giltighet är en integrerad del av all 

samhällsvetenskaplig forskning. Polkinghorne (2007) menar att validitet för narrativ 

forskning rör två områden. För det första handlar det om skillnaderna mellan människors 

upplevda erfareneter och de historier som de berättar om dessa upplevda erfarenheter. Då 

mina informanter endast intervjuats en gång och det är frågan om tre livsberättelseintervjuer 

kan berättelserna jämföras med tidigare vetenskap och för att öka giltigheten göra jämförelser 

med vad andra informanter berättar om samma fenomen (Öberg, 2011, s. 69). Detta är något 

som har gjorts under både resultat och analysdelen men även under slutdiskussionen. För det 

andra rör validitet och giltighet sambanden mellan den transkriberade texten och tolkningen 

av den. Valideringsprocessen är inte en mekanisk process utan en fråga om argumentation, 

där syftet är att övertyga läsaren att påståendet är starkt nog för att ligga till grund för att 

förstå mänskligt handlande. Läsaren ska kunna följa stegen i argumentet i texten och bedöma 

rimligheten i den erbjudna tolkningen (Polkinghorne, 2007). För att guida läsaren har jag 

därför i resultat och analys valt att först skriva några korta rader om i vilken kontext utdraget 

är taget ifrån, följt av utdraget från intervjun för att slutligen delge analysen. Genom detta 

förfarande möjliggör jag för läsaren att följa den röda tråden genom resultat och analys. Öberg 

(2011) menar att frågor om trovärdighet alltid måste relateras till forskningen syfte (s. 69).  

Något som gjorts både i resultat och analysdelen och i slutdiskussionen. Vidare skulle 

validiteten kunna ökas genom ytterligare intervjuer med mina informanter (Riessman, 2008, s. 

20). 

Reliabilitet och tillförlitlighet behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det handlar om huruvida 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och om de kommer att ge 

olika svar till olika intervjuare (Kvale, 2014, s. 295). Vid kvalitativ forskning är detta ett 

problematiskt förhållningssätt till reliabilitet eftersom det är omöjligt att som Bryman (2008) 

skriver ”frysa” en social miljö för att kunna replikera en studie (s. 352). Kvale (2014) menar 
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dock att reliabilitet kan och bör utvärderas under den kvalitativa intervjun, utskriften och 

analysen (s. 295). Som redan tagits upp under avsnittet metod för datainsamling valde jag att 

inte ha fördefinierade frågor. Detta för att undvika ledande frågor eller att jag på något annat 

sätt skulle påverka och leda informanternas berättelser i någon riktning under intervjun. 

Däremot kan man enligt Kvale (2014) med fördel ställa ledande frågor om syftet är att öka 

tillförlitligheten i informanternas svar (s. 214). Öberg (2011) menar dock att ju mindre 

strukturerad en livsberättelseintervju är desto bättre fungerar den för att analysera ett 

inifrånperspektiv på livet (s. 63), det vill säga studier om identitet. Vidare var det jag som 

forskare som utförde alla intervjuer samt transkriberade allt material och på så vis har jag 

försäkrat mig om att intervjuer och utskrifter behandlats utifrån samma konventioner. 

Etiska överväganden 

Etik finns med oss i allt vi väljer att göra och inte göra. För att skydda mina informanter har 

jag utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2011) som behandlar 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informanterna i denna studie informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avsluta sitt deltagande utan att 

behöva ange bakomliggande orsak (se bilaga 1). Inte helt enkla saker att förhålla sig till då det 

hela tiden är en avvägning. Hur mycket ska man berätta om syftet med forskningen då det kan 

påverka det som informanten sedan väljer att berätta. Informanten kan även få intryck av att 

man som forskare redan vet vad man vill ha in för information eller uppfatta det som att det 

finns korrekta och felaktiga svar, vilket kan påverka studiens resultat på ett icke önskvärt sätt. 

Skriftliga samtycken begärdes in av de informanter som intervjuats genom fysiska träffar (se 

bilaga 2) medan den informant som intervjuats via Skype har gett sitt samtycke via mail. 

Frivilligheten som samtyckeskravet innefattar genererar funderingar över hur mycket man ska 

jaga sina informanter för deltagande. Hur frivilligheten påverkas om informanterna känner ett 

krav på sig att ställa upp. Detta upplevde jag som ett problem i denna studie då mina 

informanters dagar var oförutsägbara och styrdes till stor del av barnens mående, men även av 

deras egen hälsa. På grund av att det drog ut på tiden var jag tvungen att avstå från två 

intervjuer. Jag kände mig också tvungen att uttryckligen erbjuda en informant att dra sig ur 

för att ge henne en öppning. Samtycken har inte begärts in av informanternas skolvägrande 

barn då de alla var under 15 år och föräldrarna ansåg att det inte var nödvändigt. 

Vidare för att försäkra mig om att mina informanter och deras familjer inte ska kunna 

identifieras har familjemedlemmars namn, ortsnamn, skolor- och företagsnamn tagits bort i 

det transkriberade materialet. Mina informanters namn har ersatts med fiktiva namn i resultat- 

och analysdelen. Konfidentialiteten är extra viktig då jag inte vill riskera att barnen får utstå 

negativa konsekvenser för att föräldern deltagit i studien. Till slut berättade jag för mina 

informanter att andra studenter och lärare kommer att få ta del av min studie vilken kommer 

att innehålla valda delar av det som har berättats. Vidare informerade jag dem om att data 

kommer att framställas i någon form av analys uttolkat av mig som forskare och att analysen 

kanske inte överensstämmer med vad de själva anser sig ha menat. Detta sågs inte som ett 
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problem hos någon av informanterna då alla har en högskoleexamen och är införstådda med 

att uppgifter som samlats in kommer att användas i forskningssyfte. 

Reflektioner över metoden 

En av nackdelarna med livsberättelseintervju som metod var att den inte verkade vara en känd 

metod hos mina informanter. Den skapade därmed en osäkerhet hos dem och i vissa fall en 

nervositet som kan ha påverkat deras berättelser. Ett sätt att undvika denna osäkerhet är att 

precis som Reissman (2008) tar upp bestämma utgångspunkt för berättandet redan innan 

intervjun (s. 25). Tanken med att inte göra det var att inte styra berättelsen i någon riktning 

som för informanten inte kändes relevant, men slutade ändå med att jag fick ge två av mina 

informanter en ingång till sitt berättande, det vill säga från barnets födsel. Vidare är det som 

ovan forskare svårt att känna sig helt bekväm med att bekräfta och visa intresse på ett icke 

verbalt sätt under så lång tid som en timma. Riessman (2008) menar dock att trots den 

osäkerhet som kan uppstå genom att ge upp den strukturerade intervjun och släppa kontrollen 

bäddar en livsberättelseintervju för omfördelning av makt, även om informant och intervjuare 

aldrig kan bli jämställda (s. 24). Vidare genererar livsberättelser mycket empiri som ska 

transkriberas och analyseras vilket gör metoden till en mycket tidskrävande uppgift. 

Dessutom är det svårt at komprimera resultat och analys utan att riskera att missa relevanta 

delar för att på ett tydligt sätt lotsa läsaren genom analysen. Speciellt som händelsernas 

ordningsföljd styrs av informanten och inte av intervjuaren som i till exempel en intervju med 

fördefinierade teman.  

Öberg (2011) menar att identifiering kan vara ett speciellt problem när det gäller detalj- och 

informationsrika livshistorier och vid studier av mindre samhällen (s. 65). Något som jag 

också var tvungen att noggrant utvärdera. Trots att alla namn och ortsnamn tagits bort var jag 

tvungen att fundera extra mycket över vilken information som skulle tas med i bakgrunden till 

varje fall och då specifikt för att inte barnet skulle bli identifierbart. En annan aspekt som 

framträder som ett dilemma är hur informanterna och deras familjer påverkas av att få läsa om 

sitt liv i vetenskapligt tolkad text (s. 65). Något som jag funderade mycket över direkt efter 

intervjuerna hade utförts eftersom speciellt en av berättelserna var väldigt känslosam. Jag 

insåg dock att jag var tvungen att släppa detta under arbetets gång för att inte riskera att 

behandla den vetenskapliga forskningen på ett selektivt sätt. 

Heyman (1999) skriver att kunskap konstrueras i relationen mellan forskaren och informanten 

i något som hon kallar för ”mellanrummet”. Med det menar hon att forskaren inte är ett 

oskrivet blad utan också har en förförståelse, en samlad erfarenhet, en historia, ett sätt att se 

på världen som påverkar forskningsresultatet. Att varje forskningsbidrag ger ett fragment av 

forskarens självbiografi. Detta kan man säga är både min styrka och svaghet i rollen som 

forskare i denna studie. Dels är jag förälder till en tonårspojke, men inte till vilken pojke som 

helst utan till en före detta skolvägrande elev. Min livsberättelse har många drag som 

sammanfaller med mina informanters. Mayall (2008) skriver att kunna förstå vad andra 

människor säger kräver att man utforskar sammanhanget och därmed kan en förförstålse för 

kontexten bidra till en bättre förståelse för det som informanten berättar (s. 114). Min 

förförståelse skulle därmed ha en positiv effekt på studien. Å andra sidan kan de ha påverkat 

hur utförligt mina informanter valde att berätta om de utgick ifrån att jag ändå hade en 



21 
 

förförståelse och att jag därmed missade väsentliga delar av deras berättelser. För mig som 

forskare kändes det bra att ha fått dela med mig av min historia på anhörigmötet för det 

minskade den maktsituation som annars kan uppstå mellan forskare och informant. Eftersom 

jag avgör vilka delar av intervjusamtalen som ska presenteras och analyseras för läsaren ger 

det mig som forskare makten över informantens röst. Genom att lägga in utdrag ur 

intervjusamtalen i resultat och analysdelen ger jag läsaren möjligheten att möta 

intervjupersonernas röster samtidigt som jag ger informanterna ett visst inflytande (Karlsson, 

2006, s. 56-57). För att undvika att de delar som valts att analyseras ska ha påverkats av min 

förförståelse har transkriptionerna lästs upprepade gånger och teman markerats.  

Resultat/Analys 

I denna del presenteras de teman som uttolkats utifrån mina informanters berättelser. Teman 

har vuxit fram under transkriberings- och analysprocessen och var inte definierade i förväg. 

Utdragen speglar föräldrarnas muntliga utsagor i textform och kan förstås som viktiga 

händelser utifrån att informanterna väljer att berätta om dessa som erfarenheter, villkor och 

förutsättningar som förälder till ett skolvägrande barn. Alla tre informanterna berättade ur ett 

kronologiskt perspektiv med ett fokus på barnet varför barnet blev ett naturligt första tema för 

samtliga informanter, medan resterande teman är unika för var och en och har förståts utifrån 

deras respektive berättelse. Varje utdrag inleds med en kort beskrivning av sammanhanget 

som utdraget extraherats ifrån och avslutas med en analys.  

Annika - Att inte bara vara ”mamma” 

Intervjusamtalet genomfördes i familjens kök enligt Annikas önskemål. Övriga familje-

medlemmar var hemma under intervjun och vi blev avbrutna av dottern vid ett tillfälle och en 

gång av sonen som undrade om vi var klara med intervjun. 

Barnet som avvikande men ändå normalt 

Annika inleder berättandet med att graviditeten var helt normal och att de alltid har trott att 

sonen har varit ett ganska vanligt barn. 

Utdrag 1 det var en helt normal graviditet [ … ] men ja vi har ju alltid trott att (barnets 

namn) har varit ett ganska vanligt barn sådär [ … ] men vi har alltid tyckt att han 

har väl varit ett stökigt barn … en pojke som är liksom extremt livlig kan man 

säga … men nä men han hade kompisar och sina intressen och så där … sen fick 

vi vid något tillfälle så här … vi tänkte så här ja det där var ju lite annorlunda [ 

… ] men istället för att (barnets namn) gick med och lekte med dom så satte han 

sig bredvid och tittade på … och det är väl enda gången som man kan tycka så 

här … men han är väl blyg då kanske på något sätt 

Det här är en berättelse om en konstruktion av det normala barnet. Annika uttrycker sig här i 

vi-form vilket kan förstås som ett uttryck för att hon och hennes man har en samsyn när det 

handlar om sonen. Vidare framträder att den berättande Annika trots att de alltid har trott att 

sonen har varit ett ganska vanligt barn misstänkar att hans beteende är avvikande, men hon 

väljer ändå att inte söka professionell hjälp. Hon beskriver att hon vet vad som förväntas av 

det normala barnet och använder sig av ett slags deduktivt berättande genom att resonera om 

att barn ska ha kompisar det vill säga vara sociala och de ska även ha egna intressen, vilket 
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kan ses som en förgivettagen diskurs som är kulturellt accepterad (Burr, 1995; Karlsson, 

2006). Eftersom sonen uppfyller dessa kriterier kan man därmed dra slutsatsen att allt är som 

det ska vara. Ett sätt som kan förstås som att Annika vill visa på ett slags logiskt tänkande 

men kan även som jag förstår vara ett sätt att förklara varför de inte valde att söka hjälp 

tidigare än vad de gjorde, trots sina misstankar. Med den tolkningen kan utdraget även ses 

som nutidsförankrat där Annika med facit i hand kan blicka tillbaka på det som hänt och 

därmed också har möjligheten att rekonstruera sin berättelse (Sandvall, 2015). Annika gör här 

ett föräldraidentitetsframförande som att göra så gott man kan men även som den 

reflekterande. 

Vikten av att ha ett yrkesliv 

Det som framträder som viktigt för Annika förutom sonen och familjen är arbete och Annikas 

yrkesroll, men som man förstår utifrån hennes berättelse krockar med föräldrarollen. 

Utdrag 2 jag hade pluggat till (yrke) uppe i (ortens namn) och ville liksom komma ingång 

med det och … ja jobba heltid med det … så han var ganska mycket själv på 

dagarna och så … bitvis också 

Utdrag 3   [ … ] och jag var väl ganska dum så jag fortsatte att jobba faktiskt  

Utdrag 4 det blir ju så här man sätter ju sitt eget liv helt åt sidan … nu har jag gjort det så 

pass lång tid … det är ju ändå hela min yrkesbit … den är åsidosatt i varje fall i 

två och ett halvt år  

I slutet av intervjun väljer Annika att berätta om boken Ingen familj är en ö och undrar om jag 

har läst den. Det visar sig att hon identifierar sig starkt med bokens handling och budskap. 

Hon väljer att avsluta vår intervju med att summera kontentan av boken. 

Utdrag 5 den slutar liksom med att … du … försök att klara av det här ekonomiska så att 

du inte hamnar i det här … alltså dom här andra bitarna när du inte orkar jobba 

Det som framträder här är en intressekonflikt hos Annika. Dels vill den berättande Annika 

jobba som hon definierar som ett ”eget liv”, dels har hon skuldkänslor över att sonen fått vara 

ensam på dagarna. Annika gör sedan ett nutidsförankrat framträdande för att hon var som hon 

själv uttrycker det ”dum” nog att fortsätta att jobba. Ett uttalande som är möjligt genom att 

hon med facit i hand kan blicka tillbaka (Sandvall, 2015) men kan också tolkas utifrån att 

Annika har förstått vad hon lärt sig genom sina erfarenheter (Dominicié, 2000). Däremot 

väljer hon att använda sig av vaga uttryck som ”väl” och ”ganska” som öppnar upp för 

tolkningen att Annika trots det som hänt inte är hundra procent säker på att hon faktiskt har 

agerat på ett felaktigt sätt. Ett annat sätt att tolka skulle kunna vara att hon ville att jag som 

åhörare skulle säga emot. Jag valde dock att inte säga något utan gav henne ett uppmuntrande 

leende och nickningar tillbaka. Däremot i utdrag 5 då Annika uttryckligen frågar mig om jag 

har läst boken svarar jag att jag inte har gjort det och avslutar sedan intervjun med att tacka 

för tipset. Föräldraidentiteter som framförs är att inte räcka till, inte ha något val, motstridiga 

känslor men även som dum. 
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Kaoset och att inte ”palla” mer 

Annika har precis berättat att hon på grund av stressen var en fara för sig själv och andra. Hon 

liknar hela situationen vid en cirkus och ett ekorrhjul med dagliga samtal och möten flera 

gånger i veckan. Situationen var inte hållbar och det slutar med att Annika blir heltids-

sjukskriven i ett halvår trots att hon i det skedet inte förstod varför. 

Utdrag 6 annars höll man på i 180 för att få tiden att räcka till [ … ] jag var ju så stressad 

så jag höll på att tappa minnet … alltså fullständigt [ … ] Jag kommer inte ihåg 

vad hon sa … jag kommer inte ihåg hur hon såg ut … satt bara och grina [ … ] 

att man inte pallade mer liksom som människa 

Utdrag 7 du vet man vill ju inte se såna saker … varför ska jag vara sjukskriven för 

Det här är berättelsen om en livskris. Annika väljer här att använda sig av man i stället för jag 

vilket kan förstås som att det inte bara gäller henne utan att det är ett allmänt känt fenomen. 

Detta förstärks i utdrag 7 genom att Annika säger ”du vet”, underförstått att det är något som 

är allmänt känt snarare än att hon vill överlämna ordet till mig. Vidare kan det förstås som att 

arbeta är något alla gör inklusive henne själv medan sjukskrivning är något avvikande. Denna 

förgivettagna diskurs som har bäring i den socialpolitiska så kallade arbestlinjen innebär att 

den goda samhällsmedborgaren förväntas arbeta och blir problematisk för Annika i och med 

hennes utbrändhet. Det vill säga en kulturell tolkningsram som pekar mot vad som förväntas 

av henne (Karlsson, 2008). Något som Bruner (1991) menar är ett av livsberättelsens syften, 

att man som berättare framför sig själv som den typiska samhällsmedborgaren. Utifrån den 

tolkningen och min förförståelse för situationen att inte orka mer som människa nickade jag 

igenkännande flera gånger under denna del av Annikas berättelse. Föräldraidentitet som 

framförs är att inte räcka till, förnekande men även i kris.  

Självet - Att komma ur ”bubblan” 

Annika har precis berättat att hon känner sig ganska bitter. Bitterheten kommer sig av att en 

del personer som exempelvis mannens släkt som hon uttrycker det inte existerar längre. Hon 

känner sig osäker på om det är på grund av sonens diagnos eller att de inte vet hur de ska bete 

sig. Hon fastlår sedan och syftar på sig själv, maken och barnen att de är ju samma personer 

som förut. 

Utdrag 8 men så blir det så här man skaffar ju andra strategier … jag vet inte hur du 

tänker men jag blir ju så här … jag försöker liksom inte grotta ner mig utan 

försöker då peppa mig tvärtom med … jag vill umgås med dom som jag tycker 

om att umgås med … försöker göra lite roliga saker för att jag ska palla med 

vardagen … annars så … gör jag inte det … då blir det så … då blir ju allting 

bara ett sort svart hål tycker jag … om man inte har en egen strategi … så jag 

tror att det är superviktigt och det var väl därför som det blev som det blev förut 

tänker jag … att man … man lever sig ju helt in i rollen att va mamma … man 

vill att ens barn ska må bra så att man glömmer ju helt bort sig själv … och då 

slutar det med ett brak tror jag … det gäller ju verkligen å ta hand om sig själv 

också … på vilket sätt det än må vara faktiskt 

Här bjuder Annika in mig men jag tolkar det inte som att hon egentligen vill ha ett svar utan 

att det är ett sätt att understryka att det är så här för henne men att det inte betyder att det är så 

för alla. Första halvan av utdrag 8 berättar Annika i jag-form när hon berättar om sina egna 
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strategier för att ”palla vardagen” men går över till att använda ”man” när hon berättar om 

mammarollen och viljan att ens barn ska må bra. Det vill säga att det är underförstått att det är 

så en mamma ska/bör vara (Sandvall, 2015). Hon avslutar med att återgå till jag-formen för 

att understryka att de är en personlig åsikt och förstärker det med ”tror jag” så att det inte ska 

missförstås att hon talar för alla. Dessutom lämnar hon en öppning i slutet av utdraget för en 

egen tolkning för hur man ska ta hand om sig själv. Även i detta utdrag gör Annika ett 

nutidsframförande där hon med facit i hand säger sig förstå varför hon gick in i väggen 

(Sandvall, 2015). Dessutom förstår jag det som att hon har lärt sig av sina erfarenheter 

(Dominicié, 2000) genom att hon har skaffat sig andra strategier.  En föräldraidentitet som 

den reflekterande och den som vill barnets bästa. 

Carin - Föräldraskap som en evig kamp 

Intervjun med Carin gjordes via Skype på grund av distansen mellan Stockholm och hennes 

hemort. Kameran var påslagen så att vi kunde se varandra. Jag satt i mitt arbetsrum medan 

Carin valde att sitta i sitt vardagsrum. Sonen var hemma och låg och sov när vi började 

intervjun men vaknade och bad oss vara tysta vid ett tillfälle men gick och la sig igen. 

Att se det avvikande barnet 

Carin har precis slagit fast att allt som har hänt fram tills nu har påverkat sonen och familjens 

liv och börjar sin berättelse från det att sonen föddes. Hon märkte redan från början att sonen 

var ganska aktiv. 

Utdrag 1 så hela tiden så har jag liksom anat att nånting nånting är det så där … för jag 

har ju jobbat inom skolan också så jag har ju jobbat med många barn som har 

särskilda behov … men jag fick liksom ingen respons på det på BVC utan … 

nämen det växer bort så där 

Utdrag 2 jag känner att han tillhör inte … nåt … han tillhör ju inte grundskolan sin gamla 

klass han tillhör inte särskolan han ligger ju väldigt på gränsen … till asså kunna 

tillhöra särskolan men han hör inte dit för att han ligger precis över … men … 

han skulle inte platsa där heller 

Carin väljer att redan i ett tidigt skede berätta om sina kompetenser inom skolans verksamhet 

och som i utdrag 1 specifikt av barn med särskilda behov. Detta kan förstås som att den 

berättande Carin vill legitimera sitt ställningstagande om att hon såg sonen som annorlunda 

redan från början. Det kan också förstås som att hon anser att det är viktigt för mig som 

åhörare att få den bakrundsinformationen för att jag ska kunna sätta in hennes berättelse i rätt 

kontext. Utan den kontexten skulle Carin kanske ha valt att berätta om något helt annat 

(Dominicié, 2000). Hela utdrag 2 är en berättelse om att inte passa in. Den vanliga 

grundskolan ställs mot särskolans grundskola. En vedertagen indelning i vårt samhälle och 

regleras i Skollagen. Det intressanta här är att Carin resonerar sig fram till att sonen inte 

platsar i varken grundskolan eller i särskolan vilket inte är i linje med en skola för alla. Något 

som skulle kunna vara ett uttryck för dels en oro för sonens framtid men även en kritik till 

skolan och dess struktur. En annan tolkning skulle kunna vara en önskan om tillhörighet. Hon 

uttrycker sig genomgående i jag-form vilket jag tolkar som att de är hennes ställningstaganden 

utifrån hennes egen kompetens. Däremot är det svårt att uttolka om det är Carin som mamma 



25 
 

eller Carin som pedagog som berättar. Utgår jag från Carin som förälder är det ett tydligt 

föräldraidentitetsframträdande som reflekterande och kompetent. 

Hoppet och önskan om det normala barnet 

Carins son har hunnit fylla 6 år och fått sin ADHD-diagnos. Utdrag 3 handlar om att han fått 

börja äta ADHD-medicin och Carin uttrycker att det är det bästa som hänt hela familjen. 

Utdrag 3 jag kommer ihåg den dagen som om den var igår … han … det var första 

gången han lekte … det var så att vi satt och tittade på varandra jag och 

min man så sa jag så här … titta ser du vad han gör 

I utdraget nedan går sonen i fjärde klass och har även fått en Autismdiagnos i tillägg till sin 

ADHD-diagnos och han går inte i skolan. 

Utdrag 4 sen kom vi i november och (barnets namn) säger så här … mamma jag vill ha 

det här på mitt spel … jaha det var något som kostade ganska mycket … ja men 

då måste du … det kommer att krävas lite av dig liksom tänkte jag så här nu 

måste vi spinna medans han var så otroligt sugen på det där … då kanske det 

har med skolan att göra sa jag … ja ja ja ja säger han då och då tänkte jag … ja 

nu nu kör vi (skrattar) så där du vet (skrattar) … å vart det liksom (skrattar) … 

då tändes man ju liksom … åh äntligen kanske nu 

I utdrag 3 framträder det tydligt att det är mamma Carin som berättar och att hon styrs av en 

önskan att sonen ska uppträda som ett vanligt barn. Normala barn leker och kan ses som en 

förgivettagen och accepterad diskurs (Burr, 1995; Karlsson, 2006). Carins önskan är så stark 

att hon kommer ihåg händelsen som om det hände igår vilket skulle kunna vara ett uttryck för 

en längtan att tillhöra (Riessman, 2008) den grupp föräldrar som har lekande barn. Även 

utdrag 4 kan förstås som att det är mamma Carin som framträder men då som den ”goda” 

föräldern som förhandlar med sonen om att göra det rätta, det vill säga gå i skolan. Här väljer 

dock Carin upprepade gånger att skratta vilket jag tolkar som att hon så här i efterhand tycker 

att hela situationen var tokig och förstärker det med att säga ”så där du vet”, underförstått att 

jag som förälder vet att man inte handlar rätt i alla situationer. Jag tolkar det som ett 

nutidsförankrat framträdande eftersom vi så här i efterhand vet att utgången inte blev den 

önskade och kan kopplas till Dominicié (2000) som menar att livberättelser kan hjälpa vuxna 

att förstå vad de har lärt sig genom sina erfarenheter. Jag drogs med och skrattade tillsammans 

med Carin vilket kan ha fått henne att skratta mer än vad hon från början hade tänkt sig. 

Föräldraidentitet som framförs är den förhandlande men även den hoppfulla och den 

reflekterande. 

Kampen mot systemet 

Carin har berättat att de har varit tvungna att rycka ut var och varannan dag till skolan på 

grund av sonens utbrott.  Vid dessa tillfällen har det varit resurspersonen som kontaktat dem. 

Utdrag 5 hösten gick där man ville byta resurs efter jul … då skulle han få sluta den där 

killen för han hade ju ingen utbildning … så då fick vi skriva brev till 

skolchefen … att hur tänker ni nu … det här går ju inte … nu när det äntligen 

börja flyta på han känner ju honom och ska man byta igen nu då … jag skrev 

från Barnkonventionen och alla deklarationer lagpunkterna i det här brevet och 
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påpeka att det här är liksom och skollagen att man kan inte liksom … å vi fick 

rätt så att han fick fortsätta 

Carin har förklarat att när BUP har ställt diagnosen så ska gruppen för Intensiv familjeterapi 

(IFT) ta över för de arbetar långsiktigt, åtminstone om man ska tro vad de säger. 

Utdrag 6 för att den här IFT-verksamheten vet jag inte nu så här just nu så står jag i valet 

och kvalet om vi ska anmäla dom till IVO för att ja jag vet inte vad dom håller 

på med [ … ] samtidigt som dom säger att vi är experter på våra barn så lyssnar 

dom ju inte riktigt så man får ju strida hela tiden 

Sonen är nu hemma på heltid och Carin har börjat med något som hon kallar för ”dagens 

uppdrag” för att sonen ska komma utanför husets fyra väggar. Det har många gånger handlat 

om att följa med lillebror till badhuset eller på babysång vilket enligt Carin fungerat som en 

slags rehabilitering. I utdrag 7 har skolan börjat skicka hem läxor. 

Utdrag 7 man skickade ju hem läxor (skrattar) … han skulle göra läxor hemma och jag sa 

ganska snabbt att … näej vi ska inte ha några läxor för vi kommer aldrig lyckas 

genomföra det hemma … finns inte en chans 

Det här är en berättelse om en utdragen kamp. Den berättande Carin konstrueras som den 

stridande föräldern som är medveten om sina medborgerliga rättigheter i form av lagar och 

Barnkonventionen. Vidare framträder hon som den självbestämmande när hon själv beslutar 

att sonen inte ska göra några läxor, vilket kan förstås som att hon nu har tagit kontrollen över 

sonens utveckling. Här skrattar Carin åt att skolan valde att skicka hem läxor vilket kan 

förstås som att hon vill förmedla hur tokigt hon tycker att skolan agerade. Det är dock en 

tolkning som kan vara beroende av den förförståelse som jag har om skolvägrande barns 

situation eftersom den förgivettagna diskursen är att barn får läxor som man förväntas göra. 

Vidare utifrån den tolkningen är det inte säkert att Carin skulle ha berättat om läxorna för en 

annan åhörare något som kan kopplas till Karlsson (2006) och hennes resonemang om 

kulturkompetenser. Hennes bristande förtroende för de professionella framträder tydligt i 

hennes kamp med överklaganden. Här framförs föräldraridentiter som den stridande och den 

självbestämmande. 

Utsuddade gränser mellan föräldrar och professionella 

När sonen var fem år eskalerade utbrotten och han mådde sämre och sämre. Carin kontaktar 

då BVC och säger att något måste hända för nu går det inte att låtsas som ingenting längre. 

Utdrag 8 BVC att jag ringde till dom [ … ] nu kan vi inte ignorera det nå längre liksom [ 

… ] sa hon ja men du som kan så mycket om det här du kan ringa direkt in till 

BVCs psykologer 

Carin har börjat ifrågasätta varför inte hon kan få arbeta med sonen utan att skolan måste vara 

med hela tiden. Man ordnar ett möte tillsammans med en specialskola på orten som har jobbat 

med skolvägrande elever och elever med neuropsykiatrisk diagnos. 

Utdrag 9 så sa dom ni måste ju jobba via mamma, det är bara hon som kan få … ja precis 

det som jag hade sagt hela tiden 



27 
 

I slutet av intervjun berättar Carin att rektorn har slutat och att Skolinspektionen har gjort en 

anmälan av sonens fall. Hon berättar också att kommunen vill anställa henne som en resurs 

till sonen. 

Utdrag 10 jag sitter ju med honom ibland när han spelar och så där … och att då hitta ur 

läroplanen för att kunna börja bocka av vart är han någonstans för vi vet ju inte 

vad han kan och vad han inte kan … och vart han befinner sig … och att jag då 

ska kunna samla fakta och information och lämpa till den här pedagogen som 

kan översätta det och få in det i läroplanen … och se i kursplanerna vart är han 

någonstans vad kan han och så där 

Den här berättelsen handlar om otydliga gränser för när föräldraansvaret slutar och de 

professionellas ansvar ska ta vid. Den berättande Carin framträder som den handlinskraftiga 

som får saker att hända (Karlsson, 2006) genom att sätta ner foten hos BVC och hon lyfter 

fram att det var det hon har sagt hela tiden. Genom uttrycket ”lämpa” till i stället för att lämna 

över kan förstås som att hon är allt annat än nöjd med de professionella, men kan även tolkas 

som att hon vill förmedla att hon anser att det inte är riktigt klokt att skolarbetet ligger på 

hennes ansvar. Särskilt tydligt framkommer det i utdrag 9 då Carin förställer rösten och 

härmar skolans personal. Speciellt problematiskt verkar relationen med skolan vara vilket kan 

förstås ur hennes missnöje med sonens utbildning, men skulle även kunna bottna i att hon 

anser sig själv mer lämpad att utbilda sonen i egenskap av att vara både mamma och pedagog 

i en och samma person. Föräldraidentitet som framträder är den handlingskraftiga men även 

den kritiska. 

Monika - Glädjen över barnet i allt det tunga 

Intervjun med Monika gjordes i familjens hem i deras TV-rum efter önskemål från henne 

själv. Förklaringen till valet av plats fick jag precis innan intervjun. Anledningen var att 

känslorna tar över när Monika berättar om sonen och hans situation och därför kändes det 

tryggare att bli intervjuad i hemmet. Sonen var hemma under intervjun och jag fick tillfälle att 

bekanta mig med honom innan intervjun utfördes. 

Det perfekta barnet 

Monika har precis berättat om ett krismöte på skolan som grundade sig i att sonen ringde hem 

var och varannan dag och grät och ville gå hem från skolan.  

Utdrag 1 han hade förstått att i skolan måste man gå … man måste göra det man ska … 

vara i skolan även om man hatar det … det hade han ju gjort han hade ju 

levererat han hade ju varit jätteduktig i skolan och gjort läxor och allt möjligt 

behövde inte tjata på honom han hade gjort allt det här som man ska göra … 

idealbarn på det sättet 

Monika berättar om framtidsplaner med hemundervisning men tar även upp praktik som ett 

alternativ. Hon ser gärna att han skulle få praktisera på ett katthem. 

Utdrag 2 sen har han ju … är han en världsförbättrare … jag tänkte oj det blir sånt här 

man blir glad för att han vill men samtidigt som vilken börda han lägger på sig 

… det var nån gång vi pratade om att … han han ville förändra världen … han 

vill inte vara en sån person som bara sitter och tittar på det som är dåligt … 

jättehärlig 
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Monika avslutar sekvensen med sonen som en världsförbättrare genom att uttrycka beundran. 

Utdrag 3 men samtidigt så är det spännande också att få ta del av hans tankar och så … 

man blir ju imponerad liksom och det är hans insikt i sig själv 

Den här berättelsen handlar om det unika barnet. Monika gestaltar sonen som ett idealbarn 

och världsförbättrare. Hon konstruerar sonen som det kompetenta barnet snarare än att 

jämföra honom mot föreställningar om det normala barnet även om det framkommer att 

Monika är medveten om samhällets förväntningar på barnet som till exempel att de förväntas 

göra sina läxor. Jag uppfattar det som en ideologiskt grundad acceptans på individers 

olikheter men skulle även kunna tyda på en icke acceptans av sonens diagnos. Jag hade svårt 

att inte dras med i denna beundran av sonen men försökte ändå att inte göra några avgörande 

inlägg som skulle kunna styra berättandet i någon annan riktning än vad Monika tänkt sig. Jag 

höll med om att praktik på ett katthem skulle passa sonen efter att ha sett honom tillsammans 

med familjens katter. Jag höll även med om att vara en världsförbättre är ett tillräckligt stort 

projekt att engagera sig i för sonen. Föräldraidentitet som framträder är stolt och imponerad 

men även reflekterande. 

Att känna det barnet känner 

Monika har precis berättat om hur slitigt det är att vara förälder och samtidigt arbeta men att 

det slitigaste är att se sitt barn må dåligt. 

Utdrag 4 det man känner mycket ofta var ju man skulle ju ha velat ta hand om deras 

börda liksom … om man kunde tagit över det dom känner … som vuxen skulle 

man kunna handskas med det för att man är ju … dels har man erfarenhet … 

och sen har man sett människor som har mått dåligt och hur de har handskats 

med det … och man vet ju också till skillnad mot barnen att ja men det finns ett 

bra liv också … det kommer inte alltid att vara så och det har inte alltid varit så 

men för ett barn som lever mitt i det och som haft ett så kort liv … så blir det ju 

allt för dom 

Monika förklarar att man inte kan ha ett jobb där man förväntas ta hand om kunder. Det går 

inte att först finnas där för att sekunden efter inte finns där. Efter det återgår hon snabbt till att 

reflektera över sonens liv. 

Utdrag 5 han är ju … … man får ju använda sin inlevelseförmåga till bristningsgränsen 

liksom … för att försöka förstå och mycket kan man ju faktiskt förstå men man 

förstår ju inte alltid … i varje stund vad det är som påverkar just den stunden 

även om man kan förstå liksom hur barnet funkar … tänker och upplevt och så 

… och vad dom tycker är jobbigt men man hänger inte med att det kommer 

påverka det som händer just nu 

Det här är en berättelse om att inte räcka till. Monika använder sig genomgående av en man-

konstruktion i stället för jag vilket kan förstås som att hon menar vuxna som grupp.  I utdrag 4 

ställer hon barn som grupp i relation till vuxna vilket skulle kunna tolkas som att Monika ser 

barn som ofullständiga vuxna. Däremot är det baserat på utdrag 5 en troligare tolkning att hon 

genom jämförelsen vill visa på barns utsatthet och behov av extra skydd. Den berättande 

Monika framträder som en person med livserfarenhet och kan förstås som att hon har lärt sig 

genom sina erfarenheter (Dominicié, 2000). Trots det vittnar både utdrag 4 och 5 om att hon 
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känner sig otillräcklig. Det framkommer också någon slags förväntning från Annikas sida som 

jag tolkar är förväntningar på henne själv att kunna vara den som löser sonens problem. 

Föräldraidentitet som förstående, inte räcka till men även reflekterande. 

Den existentiella dimensionen 

Det här är precis i början av intervjun och Monika har uttryckt sin besvikelse över BUP. Det 

har bara varit en lång väntan på hjälp och att hon har insett att hon får hitta sina egna verktyg.  

Utdrag 6 oavsett så måste jag ägna jätte mycket tid åt honom nu för det är en väldigt kort 

period i mitt liv men det är en otrolig stor del av hans liv … och väldigt 

betydelsefull del … och då måste man ju ställa upp … jag kan … kan pausa mitt 

liv 

Monika berättar att vara smart och intelligent har blivit en del av sonens självbild. Det är 

viktigt för honom att vara smart för att han tror att det är den enda anledningen till att någon 

kan tycka om honom, om han är smart. Är man inte smart så är man inte heller omtyckt. 

Utdrag 7 han ville dö (snyftar) och … då sa jag tror egentligen inte att du vill dö bara att 

du vill ha ett … att livet ska vara annorlunda än det är just nu … då sa han … ja 

sa jag vill ha ett annat liv än det är nu … så är det nog … men det kommer 

aldrig att hända … … (snyftar) 

Utdrag 8 jag tyckte om dig mycket långt innan jag visste att du var smart jag har ju haft 

dig som bebis … jag tyckte om dig då och då hade jag ju ingen aning om om du 

var smart eller inte … ja men då är du den enda … … (suckar) … … Då får man 

ju stort ansvar som förälder (snyftandes)  

Det här är en berättelse om sorg. Denna del som utdragen är tagna från var ett av de partier i 

berättandet som var svårast för Monika att prata om vilket de långa pauserna och 

snyftningarna visar. Jag kände mig också tvungen att vid ett tillfälle flika in under en lång 

tystnad att vi kunde pausa och stänga av inspelningen om hon ville, vilket hon avböjde. I 

utdrag 6 ställer Monika sonens liv i relation till sitt eget när hon fastslår att hon kan pausa sitt 

liv. Att hon väljer att uttrycka det som att man måste kan ses som en moralisk aspekt av 

föräldraskapet (Karlsson, 2006). Detta kommer igen i utdrag 8 där Monika berättar om det 

stora ansvaret som man har som förälder. Jag tolkar det som att man som förälder inte har 

något val. Även om sonen funnits med genom hela berättelsen så ger Monika sonen en röst 

här genom att återge vad han har sagt (Karlsson, 2006). Föräldraidentitet som kan förstås är 

att inte ha något val men även att inte räcka till och förstående. 

Att se sig själv 

Efter det att jag frågar Monika om det finns något som hon vill tilläga till det som redan har 

sagts väljer hon att berätta om att hennes upplevelser inte bara är en fråga om en resa 

tillsammans med sonen utan även en resa inom henne själv. 

Utdrag 9 göra den här resan med sitt barn är också en resa i inom mig själv på nåt sätt … 

granskar man ju sitt beteende mot barnet men också man hittar likheter och 

olikheter med sig själv och barnet som gör att man får tankar om sig själv också 

… och … bara dom strategier som man själv har använt i livet kanske … 

försöker man på något vis lära barnet och det är ju inte alltid det som funkar 

liksom och så det blir ju en egen resa också på något sätt … och som förälder 
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har man ju inget val man måste ju … man måste orka … man måste göra … det 

finns ingenting annat 

Hela den här delen av Monikas berättelse kan förstås som ett nutidsförankrat resonemang. Där 

den berättande Monika vandrar mellan nutid och dåtid för att få någon slags förståelse för sina 

erfarenheter (Dominicié, 2000). Vidare kan det förstås som att Monika fått sin förståelse och 

kunskap genom sitt dagliga samspel med sonen (Burr, 1995). Här återkommer Monika till att 

man som förälder inte har något val, att föräldraskapet handlar om saker som man måste göra 

precis som i utdrag 6. Detta kan förstås utifrån kulturella tolkningsramar som pekar mot vad 

som förväntas av människor i olika sammanhang (Karlsson, 2006). Att hon väljer att avsluta 

intervjun med det tolkar jag som att det är något som hon tycker är viktigt att jag får med mig, 

den aspekten av att vara förälder. Intressantast är att hon tar upp den egna resan att det inte 

bara är en resa tillsammans eller via barnet utan att hon som individ också trots den 

påfrestande situationen får möjligheten att vidareutvecklas. Den egna resan skulle kunna 

förstås som det Johansson refererar till som den narrativa identiteten (2005) där självets 

reflekterande över sig själv skapar en känsla av kontinuitet. Föräldraidentiteter som framförs 

är den reflekterande, inget val men även acceptans. 

Diskussion 

Syftet med studien som denna uppsats baseras på var att undersöka hur föräldrar till 

skolvägrande barn skapar sin föräldraidentitet utifrån den specifika kontexten att ha sitt barn 

hemma i stället för i skolan. I denna sista del kommer jag att resonera runt delar av studiens 

resultat och analys och koppla dessa till tidigare forskning och teori för att se hur väl studien 

svarade mot syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer jag att reflektera över min 

roll som medskapare samt vidare forskning. 

Sammanfattning av analys och slutsatser 

Det som framkom i denna studie är att trots att informanternas kontext liknar varandra så till 

vida att de är föräldrar till skolvägrande barn, barnen har diagnostiserats med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar, föräldrarna är sjukskrivna och har erfarenheter av BUP 

och skolor som inte klarar av att möta barnens behov, skiljer sig deras berättelser åt på många 

sätt. Berättelserna om mina informanters erfarenheter och upplevelser har konstruerats i ett 

socialt samspel mellan mig och mina informanter (Burr, 1995).  Resultatet har påverkats dels 

av vad mina informanter väljer att berätta, hur det väljer att framställa det som sägs, min och 

informanternas förförståelse och interaktion, men också av kontexten och de kulturella 

tolkningsramar som påverkar oss (Bruner, 1991; Karlsson, 2006; Mishler, 1999). Under 

livsberättelseintervjuerna framkom det tydligt att det är svårt att separera en berättelse om 

föräldrars situation med barnens, varför även barnen måste ses som medskapare till de 

berättelser som tog form. Även om det var få gånger som mina informanter gestaltade barnen 

i sina berättelser genom att återge delar av vad barnen hade sagt (Karlsson, 2006) kretsade 

berättelserna runt barnens liv, varför berättelserna även måste förstås ur ett perspektiv där det 

är svårt att separera det som en förälder upplever ifrån barnets, vilket tydligast framkommer i 

intervjun med Monika. Dominicié (2000) menar att en livberättelse framställs av en enskild 
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berättare men att familj, skola, vänner, arbetslivet och andra sociala aspekter alltid är 

närvarande (s, 10). 

I Annikas berättelse framkommer att när man väljer att skaffa barn och bli förälder finns en 

förväntan på barnet, på sig själv och sin omgivning. En förväntan som ställs i relation till 

sociokulturella faktorer om hur en god samhällsmedborgare respektive god förälder förväntas 

göra/vara. Det vill säga förgivettagna diskurser och kulturella ramar (Bruner, 1991; Karlsson, 

2006; Mischler, 1999). Denna relation sätts inte ur spel förrän den enskilda individen kraschar 

och som i Annikas fall blir sjukskriven. Hennes berättelse handlar om normer, ideal och 

föräldraansvar, något som Dahlstedt och Fejes (2014) menar är svårt att ifrågasätta. Annikas 

behov av att arbeta kan kopplas till Youngs studie om föräldrars behov av att vara en egen 

person utanför föräldrarollen (1999). Gillies (2012) likställer föräldrarollen med ett arbete och 

det är Annikas dubbelarbete som fick henne att gå in i väggen. En tolkning av innebörden av 

Annikas föräldraskap är att man som förälder måste tillåta sig att vara något annat än bara 

förälder. 

I Carins berättelse kommer hennes erfarenheter till uttryck i form av en enda lång kamp från 

det att sonens föddes.  Kampen om att få en diagnos, kampen om att få behålla resurspersoner, 

jaga professionell hjälp och att överklaga. Den berättande Carin ställer sig kritisk till skolan i 

dess nuvarande form och struktur, en av de bakomliggande orsakerna till skolvägran 

(Kearney, 2007; Reid, 2008; Skolverket, 2010). Vidare framträder hon som den förhandlande 

föräldern som med belöningssystem får barnet dit den vill. Något som sågs som ett ”gott” 

föräldraskap utifrån COPE-programmet (Widding, 2014). Carins situation som den kommer 

till uttryck liknar de som Lindblads (2005) informanter i hennes avhandling vittnade om. En 

kamp som både tar tid och energi.  Det var svårt att skilja på föräldern Carin och pedagogen 

Carin och skulle kunna bero på den professionalisering av föräldraskapet som Ramaekers och 

Suissa (2011) menar är en förväntan på att föräldrarna tar ansvar för barnens utveckling, men 

även den smygprofessionalisering av familjelivet som Gilles (2012) skriver om. Innebörden 

av Carins föräldraskap sammanfaller med hennes yrkesroll som pedagog då det var 

genomgående svårt att skilja mellan Carin som mamma och Carin som pedagog. 

 

Monikas berättelse kommer till uttryck i form av känslor och det är både glädje och sorg på 

samma gång. En tolkning av resultatet skulle kunna tyda på en icke acceptans av sonens 

diagnos något som Kearney och Griffins (2001) fann i sin studie kunde vara förödande för 

föräldrar. Det vill säga när professionella felaktigt uppfattar föräldrars beteende som en 

förnekelse av verkligheten, när det snarare är en glädje över barnet. Den berättande Monika 

framträder som en person med livserfarenhet. Trots det känner hon sig otillräcklig vilket 

skulle kunna kopplas till Dahlstedt och Fejes (2014) studie där det framkom att en bra förälder 

är medveten om sina brister och tillkortakommanden, vilket ska framkalla en vilja till 

förändring. Vidare framkom men inte lika tydligt som i Annikas berättelse att Monika kämpar 

för att få känna sig som en person som inte bara är en förälder (Young, 1999). Monika visar i 

sin berättelse på ett föräldraskap som innebär mentorskap och coachning. 
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I mina informanters berättelser framkommer tydligt att deras liv är fyllda med svåra val. Val 

som styrs av kulturella handlingsramar och diskurser (Karlsson, 2006) som påverkar deras 

möjligheter att lösa sina och barnens livsituation på ett sätt som sammanfaller med deras 

berättande jag. De finns en medvetenhet om samhällets förväntan på dem som föräldrar och 

på deras barn som sammanfaller med den tidigare forskningen i denna uppsats (Gillies, 2012; 

Ramaekers & Suissa, 2011; Widding, 2014). Detta skulle kunna förstås som att mina 

informanters dilemma handlar om att balansera mellan kulturellt förväntat accepterat beteende 

och deras barns psykiska hälsa, men även mellan att vara förälder och att kunna ha ett eget liv. 

Innebörden av det förväntade föräldraskapet handlar alltså inte bara om kärlek, trygghet och 

omvårdnad (Gilles, 2012; Ramaekers & Suissa, 2011). Men frågan är hur ett barn utvecklas 

om något av dessa tre saknas? Utveckling och utbildning kan inte alltid komma först vilket 

den berättande Carins berättelse vittnar om när hon sätter stopp för sonens läxor, där Carins 

föräldraidentitet framträder som en slags gatekeeper åt sonen som bestämmer vad som är 

möjligt eller inte. 

Även om mina informanters erfarenheter respektive synen på föräldraskap skiljer sig åt finns 

det likheter i de föräldraidentiteter som kan förstås utifrån deras respektive utsagor.  Att inte 

räcka till är en föräldraidentitet som kom till uttryck och som jag tidigare har kopplat till 

Dahlstedt och Fejes (2014) studie där de kom fram till att gott föräldraskap bland annat 

handlar om en medvetenhet om sina brister och tillkortakommande för att viljan till 

förändring ska kunna infinna sig. Föräldraidentitet i form av att inte ha något val handlar om 

moraliska aspekter något som Karlsson (2006) tar upp i sin avhandling. I mina informanters 

berättelser handlade det om ”pausa” sina egna liv, ett måste för barnets överlevnad. 

Överlevnad var något som Ziepel (Hammar, 2010) även kommit fram till fanns som en 

strategi hos skolvägrande barn. Slutligen skulle jag vilja ta upp föräldraidentitet som den 

reflekterande. Denna identitet hör tätt samman med livsberättelse som teori. Mina informanter 

gavs möjligheten genom en livsberättelseintervju att blicka tillbaka på sina erfarenheter. Med 

facit i hand kunde de använda vad de hade lärt sig och därmed rekonstruerade de sina 

berättelser och drog slutsatser som de inte hade kunnat göra tidigare (Bergholz, 2015; 

Dominicié, 2000; Sandvall, 2015). 

Jag började denna diskussion med att konstatera att trots att mina infomanters yttre 

kontextuella ramar tedde sig likartat, det vill säga det som för mig var uppenbart utifrån min 

förförståelse av skolvägrande barn, framträdde tre helt olika berättelser. Något som jag hade 

hoppats på men inte riktigt vågat tro, eftersom de möten för anhöriga till skolvägrande barn 

som jag har besökt vittnar om att dessa föräldrar bär på liknande berättelser. Min förståelse av 

detta är att berättelserna påverkas av sammanhanget och precis som Domincié (2000) menar 

är kontexten avgörande för vad mina informanter sedan väljer att berätta i sina berättelser. 

Detta är en viktig lärdom inte bara för mig som forskare men även för samhället i stort, att för 

att kunna närma sig föräldrar till skolvägrande barns upplevelser och erfarenheter måste man 

låta föräldrarna komma till tals och då på sina egna villkor. Annars förstärks och cementeras 

det ensidiga synsättet som vi bär med oss i form av våra kulturella föreställningar om hur det 

är att leva med skolvägrande barn, men även hur en förälder kan förväntas att agera i deras 

situation (Karlsson, 2006; Kearney & Griffin, 2001).  
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Den tidigare forskningen i ämnet skolvägran visar att man relativt unisont kommit fram till att 

förutom individuella- och familjerelaterade bakomliggande orsaker till skolvägran är skolans 

struktur och pedagogiska faktorer avgörande för om elever är närvarande eller inte (Kearney, 

2007; Reid, 2008; Skolverket, 2010). Något som framkom i samtliga intervjuer men starkast 

hos Carin vars berättelse kunde förstås som en kritik mot skolans struktur och då specifikt att 

det inte finns en skola för alla. Trots att Skolverket redan 2010 kom ut med en rapport om 

skolvägran har problemet snarare blivit större än kommit närmare en lösning. Vidare 

problematiseras både nationellt och internationellt hur man ska definiera långvarig ogiltig 

skolfrånvaro och anger det som en av de bakomliggande orsakerna till att problemet är svår-

forskat (Kearney, 2007; Skolverket, 2010). Regeringens utredare Malin Gren Landell väljer 

själv att benämna fenomenet som ”problematisk frånvaro”. Trots att denna studies omfattning 

baseras på enbart tre livsberättelseintervjuer visar dessa tydligt att det är betydelsefullt att 

lyssna på dessa föräldrars berättelser om man vill komma tillrätta med fenomenet skolvägran. 

Gör vi inte det är risken stor att det inte bara är barnen som blir exkluderade utan att även 

föräldrarna blir det, vilket alla tre informanter vittnar om då deras yrken och arbeten fått pausa 

under obestämd tid. Något som även Sjödin (2014) kom fram till i sin studie där hennes 

informanter visade på att föräldrarnas situation liknande den som deras barn befann sig i. 

Metodreflektion 

Utgångspunkten har varit att min påverkan på mina informanters livsberättelser skulle vara så 

liten som möjligt och att jag därför skulle använda mig av en icke verbal uppbackning i 

möjligaste mån. Däremot kan man inte bara ta hänsyn till innehållet i berättelsen och bortse 

från den interaktion som faktiskt fanns mellan mig och mina informanter (Mishler, 1999, s. 

20). En interaktion som till stor del berodde på min fysiska närvaro och de olika roller som 

jag hade under intervjun, dels som forskare och intervjuare men också som förälder och 

mamma till en son som har skolvägrat. Alla dessa olika roller har mer eller mindre påverkat 

konstruktionen av mina informanters berättelser, varför jag också måste ses som en 

medkonstruktör till de berättelser som tog form under intervjuerna.  

Som forskare framträdde min medverkan i form av att mina informanter visade en 

medvetenhet om metoden jag valt i form av livsberättelseintervjuer och berättelsens ramar 

som jag satte i och med den bakgrundsinformation som informanterna fick. Detta kom till 

uttryck som en oro för att göra fel och riskera att uppfattas som förvirrad om man inte 

lyckades berätta i kronologisk ordning, men även som inlägg om att de bara berättat om sitt 

barn och väldigt lite om sig själva i tron om att deras berättelser inte skulle bidra till 

forskningen på det sätt som jag som forskare hade önskat. Det vill säga att min närvaro och 

deras egen förståelse för vad forskning är påverkade deras berättelser. I rollen som förälder 

och mamma tolkade jag det som att de kunde relatera till mig och känna en slags samhörighet 

och detta kom främst till uttryck genom ”du vet”, ”som du känner till” och ”jag vet inte vad 

du tycker men”. Berättelser som kanske inte skulle ha framkommit i interaktion med 

exempelvis en man eller någon som inte var förälder. Detta är något jag kommer att ta med 

mig som en viktig lärdom, att man som forskare måste sätta sig in i vad informanterna utsätts 

för vid intervjutillfället och hur detta påverkar det som de sedan väljer att berätta om, men 

även på vilket sätt de väljer att berätta på. 
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Vidare forskning 

Under analysens gång väcktes frågan hur berättelserna kunde skilja sig så mycket trots den 

liknande kontexten. Det handlar inte bara om framförandet av känslor och ordkonstruktioner 

(Karlsson, 2006) eller personligheter. Det som visade sig för mig var att mina informanter 

hade kommit olika långt i sitt sorgearbete, vilket fick mig att tänka på boken Den ”förbjudna” 

sorgen – om förväntningar och sorg kring det funktionshindrade barnet. Fyhr (2002) skriver 

att dels sörjer man drömbarnet som man aldrig fick men också det funktionshindrade barnet 

som man fick istället. Det handlar inte om att inte älska sitt barn. De flesta föräldrar har 

drömmar och förhoppningar om sina barns framtid. De har önskningar om att det egna barnet 

blir så väl utrustat att det räcker för att det själva ska kunna förse sig med ett drägligt liv. 

Föräldrarna till funktionsnedsatta barn får ställa in sig på att barnet aldrig kommer att klara 

allt det som de förväntat sig och hoppats på. Tydligast var det Monikas berättelse som 

vittande om att hon hade kommit kortast i sitt sorgearbete och att jag på något sätt uppfattade 

det som att hon inte riktigt accepterat sonens diagnos eller deras situation. Den mest påtagliga 

skillnaden för hennes situation och de andra informanternas var att hennes son varit hemma 

från skolan hälften så länge som de andra informanternas barn. Det skulle därför vara 

intressant i framtida studier att undersöka tidsaspektens påverkan på föräldrars erfarenheter 

och upplevelser av att leva med skolvägrande barn. En longitudinell studie skulle då kunna 

vara fruktbar inte bara utifrån tidsfaktorn utan även för att förbättra studiens validitet 

(Riessman, 2008). 
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                    Ort, 16 nov 2015 

Livsberättelsestudie utifrån ett föräldraperspektiv 

Under hösten 2015 gjorde jag en litteraturstudie om långvarig skolfrånvaro utifrån både 

nationell och internationell forskning. I den framkom att väldigt lite utgår från föräldrarnas 

perspektiv varför jag också gjort en pilotstudie där en förälder har berättat hur det är att vara 

förälder till ett barn med långvarig skolfrånvaro. Väldigt mycket intressant framkom i den 

intervjun och jag har därför valt att fortsätta att forska i ämnet långvarig skolfrånvaro utifrån 

ett föräldraperspektiv. Jag är därför väldigt glad att du har valt att delta i min studie. 

 

Min förhoppning är att jag ska kunna återge och analysera din livsberättelse på ett 

vetenskapligt sätt, men framför allt på ett sätt som får läsaren att förstå hur föräldrars vardag 

kan te sig när man har ett barn med långvarig skolfrånvaro. Intervjun kommer inte att ha 

fördefinierade frågor utan tanken är att du berättar din livsberättelse med stöd utav mig som 

intervjuare. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av applikationen recordpad på min 

mobiltelefon och intervjun tar ungefär en timma. Ljudfilen kommer att raderas efter att 

studien är färdig. Alla intervjuer kommer att skrivas ut, kodas och anonymiseras för att inte du 

eller någon i din familj ska kunna identifieras. Den slutgiltiga uppsatsen kommer eventuellt 

att publiceras i högskolornas databaser. 

 

Om du under studien känner att du av någon anledning skulle vilja dra dig ur har du 

rättigheten att lämna studien när som helst utan att förklara varför. 

 

Tack än en gång för att Du vill delta i min studie! 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Hellström, Student vid Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Mobiltelefon: E-post:  

 

Handledare: Sara Persson, doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 

Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Tel.   
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Förälders samtycke till att delta i en livsberättelseintervju 

(Detta samtycke kommer inte att vara en del av studien för att säkerhetsställa att inte du eller 

någon i din familj ska kunna identifieras). 

 

Jag har tagit del av studiens syfte, hur intervjun kommer att utföras och vad studien ska 

användas till. 

 

Jag tackar ja till att delta i intervjun och är medveten om att jag kan ändra mig när som helst 

och dra mig ur studien utan någon närmare förklaring. 

 

 

 

………………………………………………………  

Ort och datum  

 

………………………………………………………  

Namnteckning  

 

………………………………………………………  

Namnförtydligande 

 


