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Title: ”In the Best Interest of the Child” – Discourse and Practice in samples from a TV-show 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Childhood as a social category is under strucural redefinition. In this thesis the child and 
childhood are understood as socially constructed phenomenons. Focus is laid upon the 
construction of the concept “in the best interest of the child” wich in The UN Convention on the 
Rights of the Child is defined as beeing the foremost important view to take into account when 
decisions wich affect children are made. As the thesis shows, a concrete and universall view of 
the best interest of the child is lacking in practice and would in many cases be unfortunate. 
Hence, the definitions of the term are interpreted as contingent and as negotiated through 
language (referred to as discourse). The analysis deconstructs utterances in a television based 
discussion into analytically defined levels of discourse and social practices wich results in a idea of 
how the child and childhood are defined through discourse. It is revealed that the positions of 
children and teenagers are mainly set by adult agents and that they sometimes differ from 
teenagers view of themselves. One of the results of the thesis is criticism against opressing views 
of the child and destructive definitions of its best interest. 
 
Nyckelord: barn, barnets bästa, barnkonventionen, diskurs, konstruktionism, tillit, misstro, rättigheter 

Keywords: children, in the best interest of the child, convention on the rights of the child, discourse, 
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Förord 
”Barnets bästa i första rummet” är en princip som, enligt FN:s konvention om barnets 
rättigheter, ska gälla i alla beslut som berör barn,. Jag hoppas min uppsats främjar barnets bästa i 
mitt försök att definiera hur barnets bästa tolkas. 
Tack till: 
Anne-Li Lindgren. Tack också till Josefine Carlsson, Anna Silén, Magdalena Gustavsson, Sevcan 
Karabekir och Elin Segerqvist. 



Innehåll 
BAKGRUND 1 
Inledning 1 
Ny inriktning i forskning om barndom 2 
SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 3 
Syfte 3 
Frågeställningar 3 
ANALYSMATERIAL 3 
Urval 4 
Transkription 4 
TEORI & METOD 5 
KONSTRUKTIONISM 5 
DISKURSANALYS 5 
KRITISK DISKURSANALYS OCH DIALEKTIKEN I DISKURS 7 
FAIRCLOUGHS KRITISKA DISKURSANALYS – EN TREDIMENSIONELL ANALYSMODELL 8 
Textanalys 8 
Analys av diskursiv praktik 10 
Analys av social praktik 12 
Begrepp 13 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 14 
KUNSKAPSANSPRÅK 14 

ANALYS 16 

Inledning: analysens corpus 16 
TOLKNING AV TEXTEN 16 
Kritisk diskursanalys 16 
Barnets rättigheter 17 
Deltagare i Vadå rättigheter? 18 
Konstruktion av ungdomsproblem 18 
BARNETS BÄSTA 20 
AMBIVALENS OCH KOMMUNIKATION I BARN-FÖRÄLDERRELATIONEN 20 
FÖRESTÄLLNINGAR OM BARNETS BÄSTA 23 
Föreställningar om barnets behov av skydd 23 
Föreställningar om uppfostringsuppdraget 24 
Föreställningar om barnets rättigheter – Ett föremål för förhandling och konflikt 25 
DAGBOKEN – INTEGRITET OCH SKYDD 26 
Barnets rätt till ett privatliv 26 
Ungdomarnas argument: handling-förväntning-konsekvens 27 
Hade mamman några alternativ? 29 
Dagboken och barnets bästa 30 
FRISYREN  – UPPFOSTRAN OCH AUTONOMI 33 



Uppfostringsuppdraget 33 
Barnets utseende och vuxnas förväntningar 33 
Föreställningar om ”andra vuxna” utövar makt 37 
SLUTDISKUSSION: BARNUPPFOSTRAN SOM SOCIAL PRAKTIK 39 
Föreställningar om barnets bästa 39 
Misstroendets produktivitet 39 
Barnuppfostran som social praktik 40 
REFERENSER 43 



 1

 Bakgrund 
Inledning 

Uppfostran, behov och rättigheter är några av de begrepp som associeras med barn och barndom 
i denna uppsats. De uppfattas som sociala förhållningssätt, diskursiva konstruktioner, som får 
verkliga konsekvenser för barns liv. 
Det har uppstått internationella överenskommelser, FN:s konvention om barnets rättigheter1 är en av 
dem, dels om vilka som ska ingå i begreppet barn och dels vad dessa individer ska ha för särskilda 
rättigheter och skyldigheter. Den här uppsatsen diskuterar barn som social kategori och analysen 
kommer att tolka definitioner i barnkonventionen som föreställningar om vad som är barnets 
bästa. 
FN:s konvention om barnets rättigheter och akademiska tolkningar av den definierar barn och 
individer ur denna grupp som i en gråzon mellan objekt och subjekt. Det betyder att de i vissa 
situationer beskrivs som i behov av skydd (som objekt) och i andra bedöms ha rätt att påverka 
(som subjekt). Barnets bästa ska, enligt barnkonventionen, ligga till grund för ställningstaganden 
mellan dessa två ytterligheter.2 Föreställningar om barnets bästa, är i fokus i uppsatsen och det 
bedöms som ett svårtolkat begrepp med flera betydelser. Det tolkas i uppsatsen som ett exempel 
på vad Fairclough kallar ett moment of crisis, där betydelser uppenbart sätts på prov.3 
Barnets bästa förekommer i skilda texter men tolkningar av dess innebörd är ofta ambivalenta 
och föremål för debatt.4 Diskussioner rör sig bland annat om barnets förutsättningar för 
autonomi och om hur barnets behov på bästa sätt ska tillgodoses. Barnkonventionen beskriver 
barn och ungdomar upp till 18 år som berättigade till yttrandefrihet, delaktighet och integritet. 
Konventionen kräver också att barnet ska tillförsäkras ”skydd och sådan omvårdnad som behövs 
för dess välfärd”.5 
Analysen kommer att beskriva situationer där uppfattningar om fri- och rättigheter kommer i 
konflikt med andra föreställningar om barnets bästa. Vuxna förväntas göra det som de tror är 
bäst för barnet och det kan till exempel innebära att välja mellan att skydda sitt barn från droger 
eller att respektera barnets integritet. Det kan alltså uppstå oenighet om hur barnets bästa ska 
tolkas. Man kan fråga sig om barnets bästa ska definieras av vuxenvärlden eller om barnet har rätt 
(eller förmåga) att avgöra sitt eget bästa själv. 
 

                                                 
1 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
2 Bartley, (1998), ss. 36 – 38. 
3 Fairclough, (1992), s. 230. 
4 Shiratzki, (1992), s. 230. 
5 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
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Ny inriktning i forskning om barndom 

De senare decennierna har de akademiska diskussionerna om barn och barndom hittat nya 
inriktningar.6 Prout sammanfattar dessa nyheter i vad han kallar för ett ”nytt paradigm i 
barndomens sociologi”. Min uppsats bygger teoretiskt och ideologiskt på dessa idéer. 7 
 

 Barndom anses vara något som är socialt skapat, en konstruktion, och barndom ska 
förstås som föränderlig. Vid sidan av konstruktionen barndom påverkas ett barn också av 
andra föreställningar t ex rörande ”klass, genus eller etnicitet” och det får till följd att en 
universell uppfattning av barndom förkastas. 

 Barn ska uppfattas som aktiva sociala aktörer och delaktiga i konstruktionen av barndom. 
 Forskningen ska värdesätta och framföra barns röster och vara öppen för en 

omformulering av barndom. 
 
Dessa punkter är övergripande premisser som spänner över flera akademiska discipliner. Min 
teori och metod, som bygger på Norman Faircloughs Discourse and Social Change, (1992), 
förutsätter att diskurs medverkar i konstruktionen av barndom. Diskurser bestämmer hur 
barndomen uppfattas men barn och vuxna som aktiva subjekt kan förändra diskurser.8 Modellen 
är en förening av konstruktionism och strukturalism som beskriver och tolkar både ”små 
händelser” och stora samhälleliga strömningar. Uppsatsens teori och metod tolkar diskurser och 
praktisk språkanvändning som medverkande i konstruktionen av identitet och livsvillkor.9 
Berger & Luckmann har framhållit vikten av att problematisera det självklara eftersom dessa 
uppfattningar får reella konsekvenser för individer.10 För den kritiska diskursanalysen blir det 
möjligt att dels visa vilken typ av sanningar diskurser resulterar i och dels också kritisera eller 
försöka förändra dem. Diskurs kan undersökas för att göra subjektet uppmärksam på sin position 
och visa alternativa handlingsmönster. Det ger forskningen en inriktning mot och ett intresse för 
aktiv social förändring. Modellen påvisar ett dialektiskt förhållande mellan text och subjekt där 
subjektet skapas av, men samtidigt själv skapar, text.11  
Diskussionen kommer att innefatta konstruktionen av tillit och misstro. Det vill säga vilka texter 
och diskurser som kan främja tillit till barnets förmåga och vilka som kan leda till 
tolkningsföreträde för vuxna (misstro till barnets förmåga). Med en konstruktionistisk ansats 
ställer jag mig frågan - Vad innebär föreställningar om barndom och barnets rättigheter för 
konstruktionen av tillit och misstro? 
 
                                                 
6 Prout, (2005), s. 60. Tullgren, (2004), ss. 16, 17. Bartley, (1998), ss. 36 – 38. 
7 Prout, (2005), s. 60. Gäller även hela punktlistan. Citaten är mina översättningar av ”new paradigm in the sociology 
of childhood” och ”class, gender, or etnicity”. 
8 Fairclough, (1992), ss. 62 ff. 
9 Ibid, s. 133. Se nedan Teori &  Metod. 
10 Berger & Luckmann, (2003), s 12. 
11 Fairclough, (1992), s. 62 ff. 
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Syfte & frågeställningar 
Syfte 

Uppsatsen kommer att behandla ett material som ämnesmässigt diskuterar barnets rättigheter, en 
TV-serie från Utbildningsradion som heter Vadå rättigheter? – Om konflikter mellan barn och vuxna 
(1999). Analysen syftar till att diskutera uppfattningar av barnets rättigheter, barn och vuxna som 
sociala kategorier och det som dessa konstruktioner medför för barnets livsvillkor. 
Föreställningar om barnets behov och rättigheter är i fokus. En avsikt med uppsatsen är att 
analysera även det som inte behöver uttalas. Med andra ord undersöka vad som hålls för 
självklart och vidare belysa det som skulle kunna vara alternativ till detta. 
 
Frågeställningar 

 Barnets bästa ska, enligt barnkonventionen, avgöra beslut som berör barn.12 Hur tolkas 
barnets bästa i materialet? Vem eller vad definierar begreppet? 

 Hur uppfattas barnet? Skildras barnet som kompetent i analysmaterialet eller används 
andra definitioner?  

 Vilka uttryck får barnkonventionens definition av barnet som både subjekt och objekt? 
Uppstår brottpunkter och i så fall varför? 

 Vilken roll har texter och diskurser i konstruktionen av barnets rättigheter och behov? 
 Hur konstrueras tillit respektive misstro i analysmaterialet? 

 

Analysmaterial 
Jag kommer att analysera en programserie, utvecklad av Utbildningsradion i samarbete med 
BRIS, Unga Örnar och ABF, som heter Vadå rättigheter? – Om konflikter mellan barn och vuxna 
(1999). Serien är uppdelad i sex teman och varje tema är i sin tur uppdelat i två avsnitt. Seriens 
olika teman är: 
 

 Mobbning 
 Kan man lita på vuxna? 
 Skolan 
 Etik och moral 
 Svek 
 Skilsmässa och uppbrott 

 
Det första avsnittet (30 min långt) under varje tema är en dramatisering av en problematik som 
barn och vuxna kan ställas inför i sin vardag och därefter följer en diskussion med en barnpanel. 
Barn och ungdomar får här komma till tals om det aktuella temat. Det andra avsnittet (45 min) 

                                                 
12 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
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bygger på exakt samma dramatisering som det första men diskussionen förs nu med en 
vuxenpanel bestående av pedagoger, psykologer, rektorer och andra professionella som riktar sig 
till barn, men också med föräldrar och andra som möter barn i sin vardag. 
En styrka med materialet anser jag vara dess mångsidighet. Barn och unga medverkar och deras 
åsikter kan jämföras med vad vuxna deltagare håller för sant. 
 
Urval 

Avsnittet Kan man lita på vuxna? är det som främst kommer att analyseras nedan. Det lyfter frågor 
om barnets integritet i förhållande till dess behov av skydd. Dramatiseringen skildrar en flicka i 
13-årsåldern, hennes mamma och deras förhållande till varandra. Avsnittet kommer att beskrivas 
mer ingående i inledningen till analysen. 
Metoden är kvalitativ och syftar till att ingående analysera ett avgränsat material. Analysen utgår 
från teman i Kan man lita på vuxna? och kommer att förstärkas med textprover ur de andra 
avsnitten när de berör samma teman. 
 
Transkription 

Att översätta muntliga utsagor, det talade språket, till ett textprov innebär, enligt Fairclough, 
oundvikligen en tolkning. I översättningen från talspråk till skriftspråk kan röstläge, melodi, 
känsloyttringar och dylikt gå förlorade. Om forskaren dessutom vill göra en analys av maktspelet i 
ett samtal bör turer, överlappningar och pauser också tolkas och skrivas med i transkriberingen.13 
Jag har använt mig av en mycket grov form av transkribering. Den inriktar sig på att ordagrant 
återge innehållet i samtalet och vissa inflikningar har av avgränsningsskäl utelämnats (t ex medhåll 
som överlappar ett uttalande ”Mmm...”).  
I textprover presenteras vuxna deltagare med sitt förnamn skrivet med versaler följt av den titel 
de tilldelats för Tv-programmet; till exempel GUNVOR (förälder). Barn introduceras med sitt 
förnamn skrivet enligt formeln i exemplet; Lisa. Kattis Ahlström som är programledare namnges 
utan titel; KATTIS. Detta för att förenkla igenkännandet av deltagarnas positioner som vuxna 
respektive barn. 
Pauser, oavslutade meningar, omformuleringar och tvekan representeras i transkriberat material 
av tre punkter (...), oavsett längd och tillskriven betydelse. 
Bindestreck indikerar att deltagaren försöker representera vad någon annan säger eller vad 
deltagaren själv skulle kunna säga i en specifik situation. (KATTIS: Men du om din mamma skulle 
säga att – Du Jonathan kan inte du klippa dig? Jag tror att det skulle bli mycket bättre för dig om 
du gjorde det för att då skulle du inte...). 
Mitt material är inspelat på video och det öppnar möjligheter för att även notera t ex nickningar, 
gester och minspel men jag har avgränsat analysen till att handla enbart om det som muntligen 
yttras. 
 
                                                 
13 Fairclough, (1992), s. 229. 
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Teori & Metod 

Konstruktionism 
Diskursanalys beskrivs som ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt och innefattar en 
uppfattning om språket som konstituerande. Det betyder att våra verklighetsbeskrivningar kan 
påverka det sociala eller med Jørgensen & Phillips ord ”representationerna bidrar till att skapa 
[verkligheten]”.14 Konstruktionisten menar att världsbilderna kan förändras och de tolkas som 
socialt och historiskt avgränsade.15  Utan en uppfattning om att barnet är något som skiljer sig 
från andra människor skulle det inte vara möjligt att kategorisera det som ett barn. I 
förlängningen betyder det att barn kanske inte alltid uppfattats som barn och kommer kanske i 
framtiden sluta att göra det. Exempelvis har historikern Aries visat att barn är avbildade som små 
vuxna i dokument och målningar från medeltiden och har inte de specifika epitet som vi i dag 
tillskriver gruppen.16 Bilderna reflekterar en uppfattning av det som vi idag kallar för barn som 
just små vuxna och inte som en egen social kategori med särskilda egenskaper. 
Barn kan ha egenskaper gemensamt som faller utanför det som tolkas som socialt konstruerat. 
En sådan egenskap kan vara behovet av andra människors omvårdnad vid späd ålder, utan vilkas 
hjälp spädbarnen inte hade överlevt.17 Den här uppsatsen intresserar sig för barn som social 
kategori och de meningsskapande processer som omger den och kommer därför att analytiskt 
behandla barnets behov som föränderliga. Ett syfte med uppsatsen är att diskutera det som hålls 
för sant och att analysera förställningar om barn, barndom och barnets rättigheter. Med ett 
konstruktionistiskt perspektiv förväntas ”självklarheter” dekonstrueras i kontrast till att 
reproduceras. Tolkningar i denna uppsats beror på vad begreppet barn innehåller för typ av 
mening. Gemensamt för barn, enligt barnkonventionen, är att de är under 18 år och från och 
med nu kommer jag hänvisa till individer från denna åldersbaserade grupp som barn, tonåringar 
eller ungdomar.18 
 

Diskursanalys 
Ett otal möjligheter finns att tillgå för att kategorisera det sociala i kategorier som identitet, roller, 
kulturer, ideologier, etc. men det specifika för diskursanalys är att alla sociala kategorier och den 
sociala världen beskrivs som konstruerade av diskurser. Diskursanalys innefattar flera inriktningar 
men alla innehåller teorier om hur språket och språkanvändningen är organiserat strukturellt. 
                                                 
14 Jørgensen &  Phillips, (2000), s. 15. 
15 Ibid, ss. 11,12. 
16 Rogers, (2001), s. 27. 
17 Jfr. Searle, (1999). Searle föreslår formeln ”x är y i C”, där x är det fysiska objekt som undersöks (barn som kropp 
av kött och blod), y är dess funktion, status och innehåll (t ex flickor kläs i rosa och pojkar i blått) och C är kontexten 
i vilken dess funktion skapas. Socialkonstruktionistisk forskning intresserar sig för y och C utan att för den skull 
förneka att x existerar. 
18 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989), Artikel 1. 
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Diskursanalys beskriver och tolkar det sociala som skapat av diskurser. Jørgensen & Phillips 
definierar begreppet en diskurs i sin enklaste form som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)”.19 Diskurser tolkas alltså som verklighetsbeskrivningar som ligger till 
grund för vår uppfattning av omvärlden. 
Språkanvändningen uppfattas som formulerad av diskurser och de begränsar vad som kan sägas. 
Inom en särskild arena kan vissa diskurser vara mer legitima än andra. Till exempel uppfattas det 
som illegitimt på många ställen att säga ”Barn behöver stryk för att förstå att de gjort fel”. I den 
svenska grundskolan kanske man hade gett företräde åt ”Barn behöver empati för att förstå att de 
gjort fel”. Båda de fiktiva meningarna bygger på en uppfattning om att man kan förebygga felsteg 
genom en god fostran, men två olika diskurser i exemplen definierar innehållet i en god fostran och 
därför blir också utfallet i praktik olika.20 Diskurser ligger, enligt diskursanalytikern, till grund för 
det som sägs och de kan spåras ur enskilda språkliga händelser. 
Rogers lyfter fram två diskurser som historiskt sett har varit viktiga i konstruktionen av barndom. 
Den första beskrivs som en romantiserande diskurs, vars mest kända förebild är Rousseaus Emile, 
där barnet framställs som oskyldigt och rent.21 Barnet bör enligt detta perspektiv skyddas från 
”allt som är oanständigt i den vuxna värden, från sex, från våld, från vuxnas bekymmer och 
angelägenheter”.22 Den andra kallas för en puritansk diskurs som grundar sig i den kristna 
uppfattningen om arvsynden och som uppfattar barnet som något farligt och vilt som måste 
socialiseras till att bli fungerande samhällsmedborgare. Den sistnämnda diskursen leder till ett 
förhållningssätt som kräver att barn bör bli ”noggrant kontrollerade, reglerade och tuktade” av 
vuxenvärlden. Rogers visar att de båda diskurserna existerat parallellt och ofta oproblematiskt 
men också där brottpunkter har uppstått. I sådana brottpunkter hävdar den förstnämnda 
diskursen barnets behov av skydd och den sistnämnda behovet av disciplin. 
Poststrukturalismen, där diskursanalytiska angreppssätt till stor del hör hemma, anser att 
subjektet finns inom diskurser (som positioner) och kan inte vara källan till diskurs. Detta 
perspektiv vänder sig bort från uppfattningen om ett rationellt subjekt eftersom subjektet 
beskrivs som skapat i sociala situationer, som föränderligt och decentraliserat.23 Faircloughs 
kritiska diskursanalys menar också att subjektet skapas i och av diskurs men frångår den 
poststrukturella uppfattningen att subjektet är helt determinerat av diskurs. Han förespråkar en 
infallsvinkel där deltagare i diskurs har mer handlingsmöjligheter, där subjektet kan påverka 
genom sin språkanvändning.24 
 

                                                 
19 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 7. 
20 Fairclough, (1992) ss. 40, 41. 
21 Rogers, (2001), s. 28.  
22 Ibid, s. 29. Gäller hela stycket där inget annat anges. Min översättning av ”all that is nasty in the adult world, from 
sex, from violence, from the worries and concerns of adults” och “carefully controlled, regulated and disciplined”. 
23 Surber, (1998).  
24 Jørgensen & Phillips, (2000), ss. 23, 24. 
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Kritisk diskursanalys och dialektiken i diskurs 
Faircloughs terminologi skiljer på diskurs i obestämd form och på diskurser/ diskursformation/ 
diskurselement. Med diskurs avses det som analyseras, det vill säga praktisk språkanvändning och 
kallas i manifest form för text. Diskursformationer, diskurselement och diskurser, syftar till de 
konstituerande, strukturalistiska egenskaperna i språket som diskuterats ovan under rubriken 
”Diskursanalys”.25 
Diskurser ska uppfattas som en struktur av språkliga enheter som konstruerar hur den sociala 
verkligheten ser ut och diskurs som det verktyg som individer har att tillgå för att förändra 
uppfattningar om verkligheten.26 Diskurser konstruerar tolkningar av verkligheten och praktisk 
språkanvändning konstruerar i sin tur nya diskurser. Kritisk diskursanalys blir således en 
konstruktionistisk – strukturalistisk modell som arrangerar dialektiken i diskurs (se figur 1).27 
 

Figur 1 

 
↓  ↑ 

 

Fig. 1: Strukturen, de diskurser som finns tillgängliga, påverkar vad som kan yttras i praktisk 
språkanvändning och i sin tur kan praktikerna förändra strukturen.28 

 
Min studie kommer att inrikta sig på föreställningar om barn och deras rättigheter. I ett sådant 
fokus finns underförstått en tanke om barnet som konstruktion. Enligt Tullgren har synen på 
barnet förändrats på senare år och hon poängterar två nyheter – dels den ovan nämnda om barnet 
som konstruktion och den andra är barnet som social aktör.29  Nyheterna uppfattar jag som två sidor av 
samma mynt. Synen på barnet som en konstruerad kategori har lett till ifrågasättande av 
sanningar och självklarheter om barnet och kan producera nya utgångspunkter. Till exempel en 
uppfattning om barnet som kompetent i konkreta praktiker kan vara ett av flera villkor för att 
barnet ska tillåtas agera självständigt, för när barnet anses oförmöget att fatta egna beslut 
undanröjs barnets handlingsfrihet. Föreställningar om kompetens bidrar med andra ord till att 
skapa situationer där barnet tillåts ha självbestämmande. Barnet förutsätts i denna modell kunna 
påverka konstruktionen av det kompetenta barnet genom sina handlingar. 

                                                 
25 Faiclough, (1992), ss. 62 ff. Jørgensen & Phillips, (2000), s. 72. 
26 Ibid, ss. 63, 124 ff. 
27 Chouliaraki &  Fairclough, (2004), s. 37. 
28 Fairclough, (1992), ss. 62 ff. Jørgensen, (2004), föreläsning: Postmodernitet. 
29 Tullgren, (2004), ss. 16, 17. 

Språklig praktik

Språklig struktur
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Enligt denna teori begränsar och möjliggör diskurser de subjektspositioner som finns tillgängliga 
och subjekten i sin tur kan i konkreta praktiker förändra diskurser. Den kritiska diskursanalysen 
kan belysa en växelverkan mellan de språkliga konstruktionerna och det som konstrueras vilket, 
av Fairclough, kallas dialektik i diskurs.30 Tolkningen inom den kritiska diskursanalysen bidrar till 
att ge en dialektisk förståelse för hur språkliga strukturer främjar eller undertrycker speciella 
praktiker men även för hur (medvetna eller omedvetna) praktiker förändrar strukturer. 
 

Faircloughs kritiska diskursanalys – En tredimensionell analysmodell 
Fairclough beskriver den sociala verklighetens språkliga processer, i sin modell, som bestående av 
tre dimensioner – text, diskursiv praktik och social praktik.  
 

 En text ska uppfattas som en språklig händelse, ett yttrande, till exempel i form av ett 
samtal eller en tidningsartikel.31 En text beskrivs som en explicit lingvistisk form av 
diskurs och diskurs är i Faircloughs modell praktisk språkanvändning.32 Tv-programmet 
Vadå rättigheter? uppfattas i analysen som text, eller närmare bestämt som flera texter. 

 Diskursiv praktik analyseras för att beskriva hur en text har skapats och är dess förhållande 
till andra yttranden och diskurstyper. Diskursiva praktiker avser ”produktions-, 
distributions- och konsumtionsprocesser av text”.33 

 Analys av social praktik tolkar det större sammanhang som texten och de diskursiva 
praktikerna befinner sig i.34 

 
Nedan följer en beskrivning av de analysverktyg som jag valt för att kunna genomföra analysen 
av de tre dimensionerna. De olika verktygen kan inte uteslutande sägas höra hemma under enbart 
en av de tre dimensionerna, de överlappar och kompletterar varandra. 
 

Textanalys 

Förenklat kan man säga att textanalys i Faircloughs modell redogör för det som sägs och hur det 
sägs och de två andra dimensionerna ger en förklaring till varför just detta yttras på textnivån. 
Kopplat till modellen finns en rad analytiska verktyg för att belysa de olika dimensionerna. 
Analysarbetet ska, menar Fairclough, optimalt vara ordnat så att det börjar med analys av 
diskursiva praktiker (tolkande), efterföljt av analys av text (beskrivande) och slutligen med analys 
av sociala praktiker (tolkande). Denna kronologiska uppdelning är dock förhandlingsbar och inte 

                                                 
30 Fairclough, (1992), ss. 62 ff. 
31 Ibid, ss. 4, 102. 
32 Ibid, s. 62. 
33 Ibid, s. 71. Min översättning av “processes of text production, distribution and consumtion”. 
34 Ibid, ss. 237, 238. 



 9

skriven i sten.35 Alla dimensioner i analysarbetet utgår från texten som står i fokus och i mitt fall 
består den av samtal inspelade på video. Genom att titta på yttranden och deras uppbyggnad kan 
textanalysen ge ledtrådar till hur texten har skapats och vilka verklighetsbeskrivningar som ligger 
till grund för den. Jag har valt att särskilt koncentrera mig på det grammatiska begreppet 
modalitet. 
Modalitet är ett begrepp som används för att beskriva hur mycket någon instämmer med det som 
en text innehåller.36 ”Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- eller 
familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende”37 
tolkas som ett uttalande med hög grad av instämmande, hög affinitet, från talaren, det framförs som 
sant och naturligt.38 Alternativ skulle kunna vara ”Inget barn bör...” där inte barnets privatliv är lika 
självklart. 
Det finns flera typer av modalitetsmarkeringar såsom vilket verb som används i en mening.  Jag 
vet kan till exempel bytas ut mot jag tror eller jag känner.39 Vidare är modala adverb, t ex troligtvis, 
sannolikt och definitivt, markeringar för graden av instämmande.40 Med exempelorden kan det 
konstrueras meningar med olika grad av affinitet. 
 

Hög affinitet: Jag vet att det definitivt är riktigt. 

Låg affinitet: Jag känner att det troligtvis är riktigt. 

 
Att lägga till ord som en sorts, lite, eller nåt kallar Fairclough för hedging och det syftar på ett sätt att 
positionera sig utanför den text man själv producerar för att markera andra möjliga åsikter. Det 
kan indikera att den som talar inte till fullo står för det som sägs.41 Jag ska ge ett exempel hämtat 
ur analysmaterialet som också ska belysa skillnaden mellan objektiv och subjektiv modalitet. 
 

Subjektiv modalitet med låg affinitet: Där kan jag känna att där finns en sorts smärtgräns när 
det gäller sådana saker som droger eller nånting.42 

Objektiv modalitet med hög affinitet: Det finns en smärtgräns när det gäller droger. 

 
Ordvalet ”Där kan jag känna att där finns en sorts...” är ett uttryck för låg affinitet både i det 
modala verbet ”kan känna” och i hedgen ”en sorts”. I exemplet är subjektet ”jag” närvarande 

                                                 
35 Fairclough, (1992), kap 8. 
36 Ibid, s. 158. 
37 Hellman (red.), (1999), s. 24. 
38  Jørgensen & Phillips, (2000), s. 88. 
39 Fairclough, (1992), s. 147. 
40 Ibid, s. 159. 
41 Ibid. 
42 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
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vilket också visar att känslan inte nödvändigtvis kan generaliseras utan är subjektiv. Hög affinitet 
uttrycks ofta utan agerande subjekt vilket ger det en känsla av kategorisk, objektiv sanning43 - 
”Det finns en smärtgräns när det gäller droger”. 
Låg affinitet behöver inte nödvändigtvis betyda att deltagaren inte håller med om det som yttras. 
Det kan också tolkas som att hon är i en sådan maktposition att hon inte kan göra anspråk på 
sanning.44 Sanning uppfattas inom kritisk forskning som förbundet med makt.45 Deltagare i 
diskurs som har mer makt än någon annan, t ex en lärare i förhållande till en elev, kan i större 
utsträckning göra anspråk på objektiv sanning. 
Yttranden med hög affinitet kan också tolkas som konstruerade av en hegemonisk diskurs. 
Deltagaren som står för uttalandet behöver alltså inte tillskrivas makt utan det kan uppfattas som 
att veklighetsbilden som hon representerar förfogar över denna makt. Det som uppfattas som 
givna sanningar kanske inte ens behöver yttras utan kan vara underförstått. ”I vardagskunskapen 
blir ideologier naturaliserade eller automatiserade”, menar Fairclough.46 Barnets behov av uppfostran 
tolkas som ett försanthållande i analysen. Barn måste uppfostras till att bli fungerande vuxna i 
detta perspektiv. Underförstått tolkas barnet som en ofärdig produkt och de vuxna som ansvariga 
för utformningen av produkten. 
Jag kommer att använda modalitet när jag kodar mitt material. Graden av instämmande med 
texten kan säga något om hur sant deltagare i diskurs anser att sina uttalanden är. Det kan också 
markera maktpositioner, att en diskurs dominerar eller att flera diskurser har blandats och att en 
sanning inte är fastlåst.47 En analys av modalitet kan föregå en skissering av presuppositioner det 
vill säga vad som hålls för sant och naturligt på ett fält. Sådant som hålls för sant i diskurs 
förväntas yttras med hög affinitet. 
 

Analys av diskursiv praktik 

Denna analytiska nivå ämnar belysa varför texten ser ut som den gör. Det utförs genom att spåra 
textens diskursiva förutsättningar eller med andra ord situationen då texten skapas och textens 
härkomst.48 

Presupposition: En beskrivning och tolkning av det som hålls för sant är viktigt för uppsatsens 
syfte. En analys av presuppositioner avser att illustrera vilka för-givet-taganden materialet 
uppvisar. Jag ska senare visa hur min tolkning av förutfattade meningar inverkar på det som yttras 
i texten. Det handlar till exempel om vilken subjektsposition som deltagare i diskurs tilldelas (t ex 

                                                 
43 Fairclough, (1992), ss. 158, 159. 
44 Ibid, s. 160. 
45 Phillips, (2001) s. 102, 136. 
46 Fairclough, (1992), s. 92, 93. Min översättning av “In common sense, ideologies become naturalized, or 
automatized”. 
47 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 88. 
48 Fairclough, (1992), s. 71. 
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förälder eller expert) och vad som förutsätts i de begrepp som används (t ex ungdomsproblem 
eller tonårstrots). 49 

Intertextualitet och interdiskursivitet hänvisar till texters förhållande till andra texter och diskurstyper 
och förutsätter att språkliga händelser alltid bygger på andra språkliga händelser. En text 
uppfattas som en del av ett språkbruk och innefattar förutom skrivet språk även bland annat tal, 
gester och bilder. När forskaren spårar dessa händelser beskrivs de genom att skissera och tolka 
intertextuella kedjor.50 En analys av diskursiva praktiker syftar också till att klarlägga de diskurser 
som deltagarna i samtalen drar på. Det kan vara till exempel en vetenskaplig diskurs som 
beskriver hur barn fungerar i sin vardag i exempelvis sociologiska, pedagogiska eller psykologiska 
termer beroende på vilken vetenskapsdiskurs som deltagare använder. I andra fall kan en liberal 
demokratisk diskurs åberopas i uttalanden som till exempel ”Envar har rätt till...” (exemplet ej 
hämtat ur materialet). 51 
Fairclough menar att det finns många olika typer av diskurs som påverkar utformningen av text 
och inte bara de som ovan kallats diskurser i betydelsen verklighetsbeskrivningar eller 
kunskapsområden. Människor förutsätts använda olika typer av språk i skilda delar av samhället, 
eller med Faircloughs termer olika typer av stil och i olika genrer. Det kan röra sig om till 
exempel formellt eller informellt språkbruk i en intervju- eller klassrumsgenre.52 För min studie 
blir det viktigt att förhålla mig till produktionen av text i just den situation som deltagarna i Vadå 
rättigheter? befinner sig i. 
För att ge några exempel: Vad kan en rektor säga i TV? Hur svarar en tonåring på en fråga från 
en kändis? Finns det saker man kan säga hemma men inte i en UR-produktion? Finns det 
oemotsagda eller outtalade sanningar? Är deltagarna medvetna om publiken såsom kompisar, 
föräldrar, arbetskamrater, arbetsgivare och så vidare och påverkar det i så fall det som yttras?  
Diskursiva praktiker tolkas som ”produktions-, distributions- och konsumtionsprocesser av 
text”53 och en analys av dem avser mynna ut i en uppfattning om materialets karaktär och kan till 
exempel visa att en och samma deltagare använder argument hämtade från diskurser som 
motsäger varandra. I själva verket kan en blandning av flera diskurstyper användas och det skapas 
en ny blanddiskurs.54 
Ett tvetydigt begrepp som barnets bästa går att härleda till många olika diskurser. Dessa diskurser 
ska i sin tur analyseras under det som Fairclough kallar sociala praktiker för att förstås i ett större 
sammanhang och det innefattar bland annat diskursernas inbördes organisering.55 
 

                                                 
49 Fairclough (1992), ss. 120, 121. 
50 Ibid, ss. 130 ff. 
51 Ibid, ss. 124 – 130. 
52 Ibid. Stil och genre uppfattas av Fairclough som diskurstyper (types of discourse). 
53 Ibid, s. 71. Min översättning av “processes of text production, distribution and consumtion”. 
54 Ibid, ss. 124 – 130. 
55 Ibid, kap. 8. 
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Analys av social praktik 

Denna nivå har inte en uppsättning självklara verktyg. Beroende på vad som visar sig i 
textanalysen och analysen av diskursiva praktiker förändras analysmetoden. Här är metoden 
öppen för inblandning från andra samhällsvetenskapliga riktningar som specialiserat sig på att 
teoretisera de sociala domäner som visat sig viktiga.56 
Det kan till exempel visa sig nödvändigt att studera nutida utvecklingspsykologi som social 
praktik, för att förstå den diskursiva praktik som producerat texten. På detta sätt inbegriper en 
analys alla tre nivåer och de förutsätter varandra.57 
På denna nivå analyseras även diskursordningar. En diskursordning består, i modellen, av alla 
diskurser och diskurstyper som ett visst fält innehåller. Analysen leder till att visa vilka diskurser 
som dominerar och hålls för sanna och vilka som kan vara alternativ till dem. Forskaren kan 
också fråga sig varför en specifik diskurs dominerar och då blir teorier om makt, ideologi och 
hegemoni aktuella.58 
 

Discourse analysis is concerned with (...) specifying sociohistorically variable ”discursive 
formations” (sometimes reffered to as ”discourses”), systems of rules which make it possible 
for certain statements but not others to occur at particular times, places and institutional 
locations.59 

 
Diskurser beskrivs som strukturer som ligger till grund för vad som kan sägas och det som anses 
vara sant vid ett specifikt historiskt tillfälle. Summan av alla disskurselement och diskurstyper 
som existerar på ett fält kallar Fairclough för fältets diskursordning. Begreppet avser den 
sammanlagda uppsättning av verklighetsbeskrivningar som finns att tillgå. Ofta tolkas en diskurs 
som mer dominerande än andra men mening och betydelser uppfattas som aldrig fullständigt 
fastlåsta.60 Fairclough liknar detta förhållande med en hegemonisk kamp eller med andra ord en 
kamp om sanningsanspråk. Han argumenterar att “merparten av diskurs anspelar på hegemonisk 
kamp i särskilda institutioner (familjen, skolor, domstolar etc.)”61 Den dominanta uppfattningen 
om barndom i Vadå rättigheter? kan alltså vara utmanad av andra diskurser om barndom och det 
skulle resultera i att en sanning inte nödvändigtvis är fastställd.  
I den akademiska diskussionen har diskursen om barn som sociala aktörer benämnts hegemonisk av 
Kjørholt. Hon poängterar att den inte är den enda definitionen och att den inte heller är likställd 
med ett vuxet aktörskap.62 Även om diskursen om barn som sociala aktörer skulle vara den 

                                                 
56 Fairclough, (1992), s. 237. 
57 Ibid, kap. 8. 
58 Ibid, ss. 86 ff. 
59 Ibid, s. 40. 
60 Ibid, s. 92. 
61 Ibid, s. 94. Min översättning av ”most discourse bears upon hegemonic struggle in particular institutions (the 
family, schools, courts of law etc.)” 
62 Kjørholt, (2004), ss. 226, 227. 
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dominanta kan det alltså finnas det områden där andra diskurser har tolkningsföreträde. Sådana 
avgöranden är det som metaforiskt kallas hegemonisk kamp. 
När begreppet diskursordning dyker upp i analysen är jag avsiktligt vag i min avgränsning av 
diskursordningen. Uppsatsen analyserar diskurser om barnets bästa och kan vara kopplad till 
många diskursordningar. Fairclough talar till exempel om skolans diskursordning och samhälleliga 
diskursordningar.63 Diskursordning i analysen ska tolkas som den samlade uppsättning av 
föreställningar och diskurstyper som Vadå Rättigheter? innehåller med särskilt fokus på 
definitioner av begreppet barnets bästa. 
 
Begrepp 

Analysen kommer att beröra konstruktionen av tillit och misstro. Begreppen tillit och misstro 
kommer jag att använda när jag talar om Faircloughs textnivå. Det handlar om att klargöra om 
texten i ett textprov litar eller inte litar på barnet. I analysen tolkas begreppen som en konsekvens 
av föreställningar om barnets bästa. Med andra ord beskrivs begreppen som konstruerade av 
diskurser om barnet och framställs som två möjliga utfall i språklig praktik. Både tillit och misstro 
förekommer i Vadå Rättigheter? och materialet uppvisar obeslutsamhet när det gäller att lita på 
barn eller inte. Tv-programmet som språklig praktik har, enligt mina teoretiska utgångspunkter,  
ett dialektiskt förhållande till diskurser om barnets bästa.64 Vadå rättigheter? tolkas som ett uttryck 
för den förhandling som sker på strukturell nivå och omförhandlingar i texten kan i sin tur 
påverka strukturen. Praktikerna tillit och misstro är i denna terminologi konstruerade av diskurser 
och produktiva i konstruktionen av nya diskurser.  
I analys av diskursiv praktik och social praktik kommer jag att använda andra begrepp för att 
beskriva förhållandet mellan barn och vuxna. Analysen åskådliggör att vuxna i sin roll som 
uppfostrare och beskyddare har tolkningsföreträde framför barn när det gäller att definiera barnets 
bästa. Av den orsaken kommer de vuxna deltagarnas tolkningar i fokus när analysen tar upp 
förhandlingar om barnets bästa. På de här analytiska nivåerna diskuteras alltså de föreställningar 
om barnets bästa som kan ha medverkat i konstruktionen av till exempel tillit eller misstro i 
texten. 
Barnets bästa är ett begrepp som förhandlas i många texter och diskurser och ingen betydelse 
uppfattas i analysen som helt fixerad. I Vadå rättigheter? uttrycks en vilja från alla vuxna deltagare 
att göra det som de anser är bäst för barn och ungdomar. De utgår i sina uttalanden från sina 
tolkningar av en god omsorg och uppfostran för barnet. Dessa tolkningar kan spåras via 
intertextuella kedjor till andra texter som till exempel barnkonventionen eller vetenskapliga texter. 
Yttranden i Tv-programmet kommer att beskrivas som en konstruktion av en eller flera diskurser om 
barnets bästa. Med andra ord redogörelser för interdiskursiva samband mellan yttranden och till 
exempel diskursen om barn som sociala aktörer eller en diskurs om barnets behov av skydd.65 I 

                                                 
63 Fairclough, (1992), ss. 69, 70 
64 Se ovan, ”Kritisk diskursanalys och dialektiken i diskurs”. 
65 Se ovan ”Faircloughs kritiska diskursanalys – En tredimensionell modell: Analys av diskursiv praktik”. 
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analysen tolkas alltså föreställningar om barnets bästa och deras samband med konstruktionen av 
yttranden. 
 

Forskningsetiska överväganden  
Konfidentialitet, information och samtycke: När man arbetar med data som kan kännas utlämnande eller 
på annat sätt kränkande för informanterna, bör man alltid ha ett samtycke från dem att använda 
materialet samt att informera deltagare om deras medverkan.66 Det underlag jag har valt för min 
studie innehåller sådan information och dessutom från en särskilt sårbar grupp, nämligen barn, så 
jag borde å ena sidan skaffa deras och målsmans samtycke. Å andra sidan har materialet blivit 
sänt på TV och finns i videoformat att låna på bibliotek och är alltså redan publicerat. Det är ett 
offentligt publicerat material och jag kommer därför inte att söka informanternas samtycke. Av 
samma anledning är konfidentialitet inte heller av vikt. 
Nyttjande: Informationen i materialet ska ”inte användas eller utlånas för kommersiella syften eller 
andra icke-vetenskapliga syften”.67 
 

Kunskapsanspråk 
Jag använder mig av en kvalitativ metod för att analysera olika betydelsesystem. En sådan analys 
undersöker på vilket sätt människor förhåller sig till sin omvärld och visar därmed också hur 
omvärlden ser ut. Socialkonstruktionististiska angreppssätt kan skapa, som namnet avspeglar, en 
förståelse för konstruktioner av verkligheten och en kritisk studie syftar också till att kunna 
ifrågasätta dem. För att en studie ska kallas kritisk krävs, enligt Phillips, en strävan efter social 
förändring och det första steget mot förändring bedöms vara medvetandegörande av det som 
människor håller för sant. Detta hänger samman med en syn på sanning som en del av en 
diskursiv konstruktion och konstruktionen av sanning som förenad med makt. Genom 
makteffekter eller ideologiska effekter förutsätts alltså kunskap skapas och vidmakthållas. Den 
kritiska forskaren måste, menar Phillips, vara uppmärksam på dels den konstruktion av sanning 
som analysmaterialet uppvisar och dels på vilken typ av sanning som forskaren själv skapar.68 
Barnombudsmannen har efterlyst studier som innehåller ”diskussioner kring begrepp som 
inflytande, delaktighet och makt”.69 Min uppsats tolkar diskurser om barnets bästa, definitioner av 
barnet och de maktrelationer som dessa förhållningssätt reproducerar eller omformulerar. 
Fairclough betraktar kritisk diskursanalys som ett verktyg för att göra människor uppmärksamma 
på den position som diskurser skapar åt dem. Det kan till exempel vara de diskurser som 

                                                 
66 Etikregler för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, (1999). 
67 Ibid. 
68 Phillips, (2001) s. 102, 136. 
69 Sveriges tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, (2002), s. 17. 
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beskriver den sociala gruppen barn. Medvetandegörande kan i sin tur ge deltagare i diskurs 
nödvändiga verktyg för att förändra sin situation och eventuellt leda till social förändring. 70 
Läsaren kanske undrar - Vad finns det för anledning att diskutera krångliga, språkliga teorier när 
frågor om barn är på agendan? Jag anser att de kan lära oss vilken typ av förhållningssätt som 
finns lagrat i språket, i våra begrepp och världsbilder. Barndom tolkas i analysen som ett socialt 
skapat begrepp och dess innehåll som det som blir verklighet i språklig praktik. Mats Hilte 
formulerar sig på föjande vis: 
 

För att kunna uppleva och leva i världen måste vi tillägna oss språket med hela dess 
grammatiska och fonetiska struktur. Förhållandet mellan människan och språket är dialektiskt. 
Språket får liv när vi talar det, samtidigt tillägnar vi oss världen och vår egen mänsklighet.71 

 
Vi tillägnar oss information om barndom genom språket och därför blir också de tillgängliga 
begreppen begränsningen för vår förståelse av barndom. Språket förstår jag, i sin tur, som en 
mänsklig uppfinning fylld av meningsbärande begrepp. 
 

                                                 
70 Fairclough, (1992), s. 239. 
71 Hilte, (1996), s. 23. 
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Analys 
Inledning: analysens corpus 

Min analys inriktar sig på avsnittet Kan man lita på vuxna? i programserien Vadå rättigheter?. Som 
avsnittets namn avslöjar så diskuteras i programmet tillit och misstro till vuxna, men det tar även 
upp frågan: Kan man lita på barn och ungdomar? 
Dramatiseringen målar upp en bild av en flicka i 13-års åldern som skriver i sin dagbok om fester 
och alkohol. Hennes mamma framställs som orolig för sin dotter och hon misstänker att dottern 
dricker. Mamman snubblar sedan över en möjlighet att läsa sin dotters dagbok när hon städar 
dotterns rum. Hon väljer att läsa och konfronterar därefter dottern som uttrycker ilska och 
besvikelse över mammans agerande. 
De efterföljande diskussionerna är källan till de flesta textproverna som analyseras nedan. I 
barnpanelen medverkar Jonathan, Stephanie, Max och Lisa och de uppskattas vara mellan 14 och 
17 år gamla. Vuxenpanelen består av Bengt (psykolog), Magnus (BRIS – Barnens hjälptelefon), 
Gunvor (förälder) och Birgitta (vårdlärare). Båda avsnitten leds av programledaren Kattis 
Ahlström. Analysens corpus, det vill säga den totala uppsättning textprover som analyseras har 
också förstärkts med textprover ur andra avsnitt men fokus ligger på diskussionen i Kan man lita 
på vuxna?. 72  
 

Tolkning av texten 
Kritisk diskursanalys 

Mina teoretiska utgångspunkter förutsätter att alla texter bygger på andra texter och diskurstyper. 
Således krävs en orientering i, eller en tolkning av, textens tillblivelseprocess, dess möjligheter och 
begränsningar.73 Det som nämns nedan beskriver och tolkar en del av de villkor som avgränsar 
och föregår textens utformning och med en orientering av detta slag förutsätts information i 
texten bättre förstås. 
Texten, det vill säga tv-programmet, uppfattas inom kritisk diskursanalys som en formulering av 
den diskursordning den är en del av. Om alla deltagare skulle vara överens i sin tolkning av 
barndom ses det som ett uttryck för att en specifik betydelse har fixerats och om texten uppvisar 
ambivalens tolkas det som en följd av diskursiv kamp.74 I specifika sociala sammanhang anses 
vissa texter mer legitima än andra och det kan få konsekvenser för det som yttras. Tv-
programmet är producerat i en tid och på en plats som förutsätts ha betydelse för dess innehåll. I 
tolkningen av texten tar metoden alltså hänsyn till försanthållanden antagna som ”historiskt och 
kulturellt specifika” för just detta Tv-program.75 Vissa ämnen lämpar sig, enligt den aktuella 

                                                 
72 Fairclough, (1992), ss. 226 ff. 
73 Ibid, s. 78. 
74 Ibid, s. 93. 
75 Jørgensen & Phillips, ( 2000), s. 11. 
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diskursordningen, bättre i hemmet än i en offentlig miljö och andra bättre för vuxna än för barn. 
Det får till följd att situationen där den språkliga händelsen uppstår bör räknas in i tolkningen av 
det som sägs.76 
Enligt min teori tolkas texter som konstruktioner av andra texter och diskurstyper. Denna 
magisteruppsats är inget undantag utan ska uppfattas som en intertextuell konstruktion. Texter 
och diskurser i Vadå rättigheter? konsumeras av mig i min forskarroll och via min uppfattning av 
bland annat media, teoretiska utgångspunkter och materialets innehåll producerar jag en ny text. 
Textproduktion uppfattas alltså som en tolkningsprocess av tidigare språkbruk.77 
 
Barnets rättigheter 

Vadå rättigheter? är ett tv-program som diskuterar barnets rättigheter med en explicit utgångspunkt 
i FN:s konvention om barnets rättigheter.  Följaktligen tvingas alla deltagare att åtminstone 
förhålla sig till konventionen och barnets rättigheter. I en vardaglig situation skulle det sannolikt 
finnas större möjligheter för vuxna och barn att inte lägga så stor vikt vid barnkonventionen. I 
diskurs får det konsekvensen att övriga texter som materialet drar på måste blandas med 
diskurser från konventionen. Deltagarna i programmet förutsätts använda de tolkningsredskap 
som de är utrustade med för att framföra sina åsikter i diskurs. De förväntas använda texter från 
de domäner från vilka de har erfarenheter. Det kan röra sig om texter från de olika deltagarnas 
arbetsplatser och vardagsliv till exempel psykoterapeutiska texter eller pedagogiska texter varav 
somliga tolkas som bundna till institutioner som till exempel familj eller skola. Dessa texter tolkas 
sedan i förhållande till texter om barnets rättigheter främst hämtade ur barnkonventionen. Senare 
ska jag visa hur det som anses vara barnets behov kan komma i konflikt med det som definieras 
som barnets rättigheter. I avsnittet ”Dagboken” tolkar jag till exempel yttranden som 
konstruerade av olika diskurser och visar hur de kan komma i konflikt med en diskurs om 
barnets rätt till ett privatliv. 
Barnets rättighteter och behov ser jag som en fundamental del hos alla de texter som materialet 
uppvisar. Barnkonventionen producerar, som Bartley visat, minst två diskurser som i sin 
uppbyggnad är oförenliga. Det som Bartley kallar för barnperspektiv innehåller dessa två 
förhållningssätt där barnet tolkas som både subjekt och objekt.78 Dessa diskurser används ofta 
oproblematiskt av deltagarna i vuxenpanelen men det uppstår på flera ställen oenighet om vilken 
som ska få tolkningsföreträde. Diskursordningen i Vadå rättigheter? och de institutioner som 
producerat barnkonventionen beskrivs med andra ord som ambivalenta om hur barn bör 
definieras. 
 

                                                 
76 Fairclough, (1992), s. 78. 
77 Ibid, s. 130. 
78 Bartley, (1998), ss. 36 – 38. 
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Deltagare i Vadå rättigheter? 

Deltagare i vuxenpanelerna framstår i Tv-rutan som representanter för en grupp eftersom deras 
namn presenteras tillsammans med titel; till exempel Gunvor Harju - Förälder. Min tolkning är 
att de deltar i programmet utifrån en särskild expertroll som t ex förälder, lärare eller rektor. Den 
subjektsposition som de erhåller i diskurs förutsätts också påverka vilka texter som de kan 
använda.79 Min tolkning är att föräldrar främst talar om personliga erfarenheter medan de 
professionella deltagarna i högre grad utgår från sin profession. Vadå Rättigheter? tolkas som att 
deltagare använder en strategi med utgångspunkt i sin yrkesroll för att ge sina uttalanden ett 
större mått av sanningsanspråk. Ex. Legitimerad psykolog: ”Jag möter vuxna som känner en sån 
vilsenhet...” Föräldrarollen uppfattas använda de egna upplevelserna som underlag för uttalanden. 
Ex. ”...den erfarenheten jag har så har det aldrig fungerat att förbjuda i alla fall.”. 80 Kritisk 
diskursanalys förbinder subjektspositioner med olika mått av makt i diskurs och det kan betyda 
att till exempel en psykolog uppfattas ha tolkningsföreträde framför en förälder när barnets 
utveckling diskuteras.81 Ännu mer tydlig maktasymmetri ser jag mellan subjektspositionerna 
vuxen och barn i diskurs. Barnets bästa förväntas att definieras av vuxna och det återkommer jag 
till nedan. 
Barnen och ungdomarna representerar sig själva och deras uttalanden tolkas som deras personliga 
åsikter. Emellertid kan den osynliga publiken, deras kompisar därhemma, föräldrar och andra 
signifikanta personer i deras liv vara närvarande i konstruktionen av ett uttalande. Till exempel 
kan man spekulera i hur de väljer att framstå för sina föräldrar. 
Deltagarnas yttranden formuleras i media, i en intervjugenre och/eller debattgenre, där vissa 
saker antas läggas till och vissa skalas bort för att passa i medieformatet. Det betyder att 
textelement tolkas som anpassade av deltagarna för att passa i formatet ”paneldiskussion”.82 Ofta 
ställs riktade frågor till de ovan nämnda expertrollerna. Med andra ord förutsätts vissa 
förhållanden i själva frågorna och det tolkar jag som att deltagarna tilldelas förutfattade 
subjektspositioner.83 Ex. ”... dina samtal som du får av barn till BRIS... Det här med att lita på 
vuxna. Upplever du att barn i allmänhet litar på vuxna runt omkring dem?”84 Frågan tolkas som 
riktad till deltagarens professionella identitet och som att intervjuaren vill ha ett professionellt 
utlåtande. I förlängningen uppfattas därför personliga åsikter, i den här frågeformuleringen, som 
mindre intressanta. 
 
Konstruktion av ungdomsproblem 

Att tala om ungdomsproblem uppfattar jag som ett uttryck för maktspelet i diskurs. Begreppet 
sammanbinder ungdomar med problem. Man skulle kunna diskutera samma frågor under titeln 
                                                 
79 Fairclough, (1992), ss. 64, 65. 
80 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. Gäller båda citaten. 
81 Fairclough, (1992), s. 203. 
82 Ibid, s. 124 ff. 
83 Ibid, s. 121. 
84 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
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samhällsproblem, familjeproblem eller uppfostringsproblem. Ohlsson & Swärd menar att de 
problem som vuxenvärlden tillmäter ungdomar kallas för ungdomsproblem. Vilket inte 
nödvändigtvis innebär att det är det samma som ungdomars egna problem. Begreppet 
ungdomsproblem används flitigt och ”tenderar att språkligt lägga skulden på ungdomarna”. 85 Det 
finns fler sådana begrepp såsom tonårsfylla och ungdomsbrottslighet. 
 

DICK (polis): Eh... Jag tror det är svårt att lyfta ut snatteri ur hela den här problematiken och 
prata om: Vad är orsaken till snatteri? För att vi har snatterier bland ungdomar, vi har alkohol 
bland ungdomar, vi har våld bland ungdomar, vi har trafikbrott bland ungdomar och att 
försöka hitta lösningen till var och en av dom områdena det tror jag är jättesvårt. Men, att 
motsatt att det finns gemensamma saker bland de här olika områdena och där kommer vi 
tillbaka till rättskänslan, moral och etik. Vad är rätt? Vad är fel?  

KATTIS och LOTTA (förälder): Mmm... 

DICK: Har jag så mycket rätt inom mig att jag står emot allt det här? Och, då står jag också 
emot det andra kanske. Våld, alkohol och så vidare... 

KATTIS: Mmm... För det går hand i hand lite grann alla de här tycker du... 

DICK: Ja, ja alla bitar sitter ihop.86 

 
Polisen Dick diskuterar här sitt förhållningssätt till snatteri. Han tolkar det som att ”alla bitar 
sitter ihop” och att man inte kan särskilja snatteri från andra problem som associeras med 
ungdom. ”Vi har” snatterier, alkohol, våld och trafikbrott bland ungdomar, berättar han och det 
tolkas som ett uttalande med hög grad av sanningsanspråk. Han säger inte att problemen gäller 
vissa individer i gruppen ungdomar. Min tolkning är att det framförs på ett sätt som ger en känsla 
av att problemen är kopplade till hela gruppen. Alternativ i konstruktionen av ett yttrande skulle 
kunna vara ”några få ungdomsgrupper utövar våld” eller ”det finns våld bland ungdomar precis 
som bland vuxna” i stället för ”vi har våld bland ungdomar”. 
Jag tolkar Dicks uttalanden som att de sammanbinder begreppet ungdom med snatterier, alkohol, 
våld och trafikbrott. Ungdomars bristande rättskänsla pekas ut som anledning till att de sysslar 
med dessa aktiviteter och därför uppfattas moralisk fostran som viktig. I förlängningen kan man 
tolka det som att vuxna har misslyckats i sin moraliska fostran av barnet när barnet har en 
bristande rättskänsla. Externa förhållanden i samhället, till exempel brist på moralisk fostran kan, 
enligt Ohlsson & Swärd, beskrivas som individuella problem hos barnet.87 Dick framför åsikten 
att ungdomar måste kunna skilja på rätt och fel. Med andra ord tolkas problem som brister hos 
de ungdomar som ägnar sig åt de uppräknade aktiviteterna och inte i samma utsträckning som 
brister i samhället, utbildningen eller brottsförebyggande verksamhet. I det här textprovet talas, 
enligt min tolkning, om ungdomar som en grupp förknippad med problem. 

                                                 
85 Ohlsson & Swärd, (1994), s. 19. 
86 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 4: Etik och moral, del 2. 
87 Ohlsson & Swärd, (1994), s. 19. 
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Barnets bästa 

Ambivalens och kommunikation i barn-förälderrelationen 
Detta avsnitt syftar till att beskriva vad tonåringarna i panelen säger om sig själva och vuxna. Det 
ska uppfattas som en orientering i min tolkning att barn-förälderrelationen kännetecknas av en 
förhandling av mening och betydelser. 
Ungdomarna beskriver att ”man” ibland undanhåller information för sina föräldrar och att man 
vill ha en viss distans till dem. 
 

Max: Man har ju levt med dom hela sitt liv också liksom det finns inget mer å hämta där. 
Hehe... 

Lisa: Sen... Men sen gör man en massa saker som man inte vill att föräldrarna ska veta om för 
man vill frigöra sig från föräldrarna. Och så vill man liksom att dom ska försvinna lite lätt ur 
livet ett litet tag.88 

 
Max och Lisas uttalanden tolkas som att de vill ha ett eget liv där de inte behöver berätta allt för 
sina föräldrar. De uttrycker att de vill ha ett privatliv och en viss distans till föräldrarna, att de 
”ska försvinna lite lätt ur livet ett litet tag”. Uttalandena uppfattas som modererade av skrattet 
”Hehe...” som tolkas som att det finns ett visst mått av ironi i yttrandet och i hedgen ”lite lätt”. 
Enligt denna tolkning finns ett visst mått av ambivalens gentemot föräldrarna. De ska försvinna 
men bara ”lite lätt” och inte definitivt. 
Ungdomarna i panelen konstaterar att de ofta känner sig ofta trötta när de kommer hem från 
skolan eller någon annan aktivitet utanför hemmet. Därför tycker de att föräldrar inte ska fråga 
för mycket när de kommer hem. När föräldrarna märker att man inte vill, tycker de att det är 
bättre om föräldern väntar ett tag till dess de fått en chans att varva ner. Dessutom känner 
ungdomarna ett behov att distansera sig från sina föräldrar. De markerar att de ”vill ha lite space 
emellan” sig och sina föräldrar men anser att de också behöver sina föräldrar. Det leder till ett 
motsägelsefullt förhållningssätt gentemot föräldrarna – dels ska de inte lägga sig i för mycket men 
samtidigt vill ungdomarna att de ska finnas till hands och kunna sätta gränser. 
Föräldrarna ska, enligt ungdomarna i panelen, vara förstående när man bryter mot reglerna och 
kunna sätta lagom hårda gränser. Men hur ska föräldern kunna veta vad lagom hårda gränser är? 
En ”knivig” fråga, enligt ungdomspanelen, att svara generellt på och de uppvisar osäkerhet i 
definitionen av gränser. 
 

                                                 
88 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 1. Gäller under hela avsnittet ”Ambivalens och 
kommunikation i barn-förälderrelationen” där inget annat anges. 
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KATTIS: Men hur långt tycker ni vuxna kan gå i å sätta gränser och lägga sig i vad ni gör utan 
att... innan dom blir rena övervakare? 

(Tystnad) 

Lisa: Hmm... Ja... 

Max: Mmmm... ja det var knivigt. 

Lisa: Ja... 

Max: Hmm... 

Lisa: Det är väl vad dom känner liksom, är bra för barnet ungefär. Dom... Ja... 

KATTIS: Det är svårt. Men dom ska sätta gränser det tycker ni i alla fall? 

Lisa: Ja, absolut. 

Max:  Ja, ja... 

Stephanie: Föräldrar kanske inte ska låta sina barn vara ute kanske till typ... fem på natten 
liksom eller inte bry sig så himla mycket. Det är ju skönt att nån bryr sig. Det är som att inte 
bara... 

Max: Nej... 

Stephanie: Nä men var ute så länge du vill och gör vad du vill, liksom. 

Max: Även fast man säger såhär – Åh gud, vad du är jobbig, så tycker man att det känns lite bra 
att... att nån sätter lite gränser...89 

 
Svårigheten i att besvara frågan ”Men hur långt tycker ni vuxna kan gå i å sätta gränser och lägga 
sig i vad ni gör utan att... innan dom blir rena övervakare?” tolkas som att bero på två saker. För 
det första uppfattas regler och gränser som rörliga. Vid ett specifikt tillfälle kan föräldrarna, enligt 
ungdomspanelen, förbjuda något som de som regel tillåter. Det betyder att regler tolkas som 
specifika för ett tillfälle och inte som generella. Förhållanden bundna till situationen förväntas 
korrigera regler och allmänna svar blir därför svåra att formulera. För det andra ser jag 
ungdomarnas svårighet att besvara frågan som ett uttryck för det ambivalenta förhållningssätt 
som de beskriver att de har till föräldrarna. De vill ha regler men vill samtidigt sätta sig upp mot 
och testa dem samma. ”Även fast man säger såhär – Åh gud, vad du är jobbig, så tycker man att 
det känns lite bra att... att nån sätter lite gränser..” 
I ungdomarnas förhållningssätt finns enligt min tolkning en tilltro till att de vuxna vet vad som är 
bra för dem. De kunde inte ge några raka svar på hur långt vuxna bör gå men det ska handla om 
vad de vuxna anser är bra för barnet. Min tolkning är att ungdomarna överlåter definitioner av 
barnets bästa åt de vuxna och att de vuxna därefter får skapa ett regelverk för dem. Centralt, enligt 
undomspanelen, är att de får vara delaktiga i tillämpningen av reglerna och att reglerna anpassas 
till deras behov. Tonåringar anses av både vuxenpanelen och tonåringarna själva vara i en sårbar 
                                                 
89 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 1. 
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fas i livet.90 Ungdomarna beskriver sig själva som i behov av stöd från sina föräldrar och andra 
vuxna. De skildrar att de vill ha tydliga regler för vad som är tillåtet och förbjudet men de ser det 
som en del i sin ”frigörelse” att också testa dessa gränser. De efterlyser därför, i sina uttalanden, 
ansvariga vuxna som ”bryr sig” och sätter gränser men som också är stabila och förstående vid 
felsteg. 
Kompisar ska man få välja själv tycker ungdomarna i Vadå rättigheter?; ”Vad man har för 
kompisar och så ska dom skita i”. De beskriver också vad de anser att föräldrarna är rädda för när 
de tycker att kompisar är olämpliga. ”Knark! Å sånt där. Suparkompisar och haschebrasse bakom 
hörnet och sådär”. De uttrycker en åsikt att föräldrarna ibland är lite dramatiska och tolkar 
föräldrarna som att ha en överdriven rädsla för och förknippa kompisar med narkotika och 
alkohol. Ungdomarna föreslår en strategi för att motbevisa föräldrarnas farhågor, att bjuda hem 
kompisarna så föräldrarna får träffa dem. De menar dock att bara för att man tar hem en kompis 
så behöver inte det betyda att föräldern få reda på så mycket, eftersom ungdomarna verbaliserar 
en motvilja mot att umgås med föräldrarna. ”Nja det är ju inte riktigt så. Nu är det saftkalas hos 
mig här (…) [Man] morsar i hallen sen går man in på sitt rum.” Ur föräldrarnas synvinkel, är min 
tolkning att, kompisarnas egenskaper och lämplighet förblir dolda. Av den tolkningen följer också 
att föräldrar måste förlita sig på bristfällig information om tonåringens vänskapskrets. Om 
föräldrarna inte tillåts umgås och tala med sina barns vänner kan man spekulera i vad som avgör 
om kompisar anses vara lämpliga eller ej. Min misstanke är att förutfattade meningar kan fälla 
avgörandet. 
Vuxenpanelen i avsnittet Kan man lita på vuxna? uttrycker enighet om att ungdomar och vuxna 
använder olika typer av språk. En tonåring använder sig av andra koder, menar de. Följaktligen är 
det upp till föräldrar och andra att avkoda för att kunna förstå vad ungdomarna försöker säga. 
Vuxenpanelen tycks uppfatta ungdomars språkbruk (läs brist på kommunikation) som komplext 
och trotsigt. De beskriver ungdomar som behövande men de formulerar även att de tycker det är 
svårt att tyda vad ungdomar egentligen sysslar med när de inte är närvarande. 91 Jag tolkar dessa 
yttranden som ett uttryck för att kommunikationen mellan tonåringar och vuxna är bristfällig och 
godtar att det kan skapa förutsättningar för misstro. Ungdomarna i sin tur tycker att vuxna ibland 
är onödigt tjatiga och taktlösa och att föräldrar frågar för mycket när de kommer hem och är 
trötta. 
Föräldrar borde inte bli så arga, anser ungdomarna, för de borde veta hur det är att vara ung. De 
borde förstå att det handlar om en tid då man testar sina gränser, argumenterar de. Ungdomarna 
gissar att deras föräldrar gör som sina föräldrar, de blir arga, med motiveringen att det fungerade 
på dem själva; ”Men jag blev ändå en bra, liksom människa, så som jag blev. Då gör jag likadant 
mot mitt barn”. Ungdomspanelen uttrycker en motvilja mot föräldrar som blir arga och att de 
gärna skulle vara kompisar med sina föräldrar. En ”kompisfarsa” tolkar de som en förälder som 
kan lyssna utan att bli arg och har en hög grad av förståelse för hur det är att vara ung. Jag tolkar 

                                                 
90 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
91 Ibid. 
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dem dock som överens om att en ansvarig vuxen också kan och ska sätta gränser. Ungdomarna 
formulerar att de tycker det är skönt att veta vad de får och inte får göra. Deras åsikter om 
föräldrar tycks vara att de ska kunna upprätthålla regler men framförallt vara förlåtande och 
trygga. Ungdomarna upplever att föräldrarnas humör för tillfället spelar in när det gäller att sätta 
gränser och stifta regler. När deras föräldrar är glada blir reglerna mildare, menar de, det kan till 
exempel vara lättare att förhandla om hemkomsttider. Om föräldrarna däremot är trötta så 
uppfattas reglerna som strängare. 
Regler tolkas som kontingenta och som en fortlöpande förhandling mellan ungdomarna och deras 
föräldrar. Ungdomarna uttrycker att det är lättare att prata med en ”kompisfarsa” och det tolkar 
jag som att bemötandet ska betraktas som en avgörande faktor till om ungdomarna väljer att 
förmedla information om sitt liv eller inte. 
 

Föreställningar om barnets bästa 
Regler och förhållningssätt till barn uppfattas som föränderliga och som att de skiljer sig från 
situation till situation. Diskurser urskiljs i min analys som den struktur som konstruerar dessa 
förhållningssätt. Barnets bästa tolkas därför i min uppsats som definierat av vuxna aktörer i 
diskurs och detta avsnitt behandlar vuxnas föreställningar om barnets bästa. För att undvika att 
reproducera sanningar om barnet och barndom betraktas uppfattningar om barnet som 
föreställda. 92 
 
Föreställningar om barnets behov av skydd 

Vuxna och barn, de medverkande i programmen, argumenterar att barn har rätt till ett privatliv. 
Diskurser kommer enligt min tolkning i konflikt när tonåringar vill gå utanför den oskyldiga 
schablonen av ett barn och undersöka tabubelagda aktiviteter. Barn som social kategori förväntas, 
enligt Sahlin, befinna sig hemma, i skolan, på schemalagda sysselsättningar och hemma hos ”bra” 
kompisar. 93 Att hänga på stan eller röra sig ”i fel kretsar” kan innebära konfrontationer med 
vuxenvärlden. Qvarsell har pekat ut lek och studier som korrekta aktiviteter.94 
Jag kallar sex, våld, droger och kriminalitet för de tabubelagda aktiviteterna och tolkar vuxna som 
oroliga för att deras barn sysslar med någon av dem. 
 

GUNVOR (förälder): Där kan... Där kan man inte blunda. Det gör vi föräldrar ändå ganska 
länge för att det är så smärtsamt. Och det är så fruktansvärt... En sån här upplevelse som gör 
att – Nej, det får bara inte va så! Och så är det knark och droger då. Att ungdomar... Att de 
super sig fulla på öl och så hära – Ja, ja säger vi oftast dårå. Det är ju så dårå... Vem har inte 
varit...  Men! När det handlar om droger.... annan... Knarket dårå. Där går gränsen nånstans. –

                                                 
92 Se ovan, ”Konstruktionism”. 
93 Jfr. Sahlin, (1992). Sahlin pekar ut det som vuxenvärlden, genom olika riktade ungdomsprojekt, anser som ”goda 
ungdomsmiljöer” och de är ”skola, arbete och föreningsliv”, s. 80. 
94 Qvarsell, (2004). 



 24

Bara dom inte knarkar alltså! Det är det otäcka spöket som lurar bakom knuten hela tiden. Och 
där måste man vara stenhård alltså.95 

 
Gunvor beskriver knarket med metaforen det otäcka spöket som lurar bakom knuten. Jag tolkar 
yttrandet som att narkotika känns skrämmande, farligt och bedrägligt för föräldern i fråga. Om 
man har misstankar om att barnet använder narkotika så menar hon att ”Där kan man inte 
blunda”, för ”Där går gränsen nånstans” och ”där måste man vara stenhård”. Jag tolkar det som 
att narkotika är ett definitivt tabu och att alla resurser som föräldern har bör mobiliseras i motstånd. 
Gunvors uttalande framförs med en hög affinitet. Min tolkning är att man kan uttrycka sig 
kategoriskt om narkotika för att det råder enighet om dess faror. Angående alkohol så är det 
fortfarande inte helt legitimt men kan uppfattas som okej enligt Gunvor. 
Deltagare i vuxenpanelerna uttrycker rädsla och oro för att barn ägnar sig åt de tabubelagda 
aktiviteterna eller umgås med vänner som gör det. De framför också oro för att barnen inte skulle 
berätta något om de skulle prova något som är tabu. Ibland tycker de att det är svårt att få veta 
något alls om vad som hänt barnet under dagen.96 Ett uttryck för det som jag har kallat för 
bristfällig kommunikation. Barnets integritet kommer, i enlighet med mitt resonemang, i kläm när 
rädslan för tabubelagda aktiviteter anses mer angelägen än barnets privatliv.  
Barnkonventionen ställer kravet att barnet ska tillförsäkras ”skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd”.97 De vuxna deltagarnas inställning tycks se de tabubelagda aktiviteterna 
som hot mot barnets välfärd och i den belysningen är aktivt skydd mot dem i enlighet med 
konventionen. 
 
Föreställningar om uppfostringsuppdraget 

Min analys tolkar inställningar till barnet som en del av den sociala praktiken uppfostran. Barn 
definieras, till skillnad från de flesta vuxna, som i behov av uppfostran. Uppfostran beskrivs i min 
analys som något som uppfattas som självklart. Min uppfattning är att själva begreppet barn 
hänvisar till en individ som ännu inte är vuxen. Uppfostran tolkas som inskolning i vuxenheten och 
som en självklar del i alla föreställningar om barn. Därför uppfattas alla diskurser i materialet som 
en del av den större sociala praktik som uppfostran utgör. 
 

BARBRO (skolpsykolog): därför att jag menar, etik och moral måste vi lära oss. Hur vi än 
vänder och vrider, så måste vi det. Vi klarar inte samhället annars. Och det gör vi också. Vi 
får... Vi måste ju ha ett samhälle som fungerar utifrån... utifrån moraliska lagar va för det är 
rättesnören för att vi ska kunna leva tillsammans. Och dom allra flesta lär dig det. Och hur lär 
man sig det? Ja, i förtroende. 

KATTIS: Mmm... 

LEIF (socionom): Och i samspel... 

                                                 
95 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
96 Ibid. 
97 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
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BARBRO: till sam... 

DICK (polis): Mmm... 

BARBRO: ...och i samspel med föräldrar och med då den nära nätverket då förstås.98 

 
I Barbros yttrande beskrivs etik och moral som något vi måste lära oss och att samhället måste 
fungera utifrån gemensamma moraliska principer. Föreställningar som uppfattas som självklara 
kan, enligt mina teoretiska utgångspunkter, beskrivas så här kategoriskt och som objektiv 
sanning.99  Jag betraktar hennes anförande som en yttring av försanthållandet att barn är i behov av 
uppfostran. I förlängningen tolkar jag alla vuxna i materialet som att inneha subjektspositionen 
uppfostrare i diskurs. I rollen som uppfostrare beskriver jag vuxenpanelerna som påverkade av 
diskurser om socialisation eftersom det anses vara vuxenvärldens uppgift att förmedla normer 
och värden så barnet kan fungera i samhället. De vuxna tilldelas en position i denna diskurs där 
de förväntas förfoga över sanningar om hur ett barn skall vara. Därmed avses också en inställning 
att vilja omforma ett barn som misstänks vara missanpassat. Uppfostringsuppdraget har i enlighet 
med denna tolkning en enorm genomslagskraft i diskussioner om barn. Det anses vara en primär 
uppgift och med stöd i vetenskap och politiska texter pekas fostran ut som fundamentalt för 
samhällets ordning och framtid. Ett uttryck för att uppfostran uppfattas som angeläget är att 
denna praktik även införts i lagar och förordningar som berör barn. Här i skollagen: 
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.100 

 
Ett försanthållande i denna sociala praktik är att barn uppfattas som ofärdiga. Alla individer måste 
socialiseras till att bli ”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. Barnets bästa 
anses komma i första rummet när barnet erbjuds en god fostran i bemärkelsen att de erbjuds de 
verktyg de behöver för att klara sig i samhället. 
 
Föreställningar om barnets rättigheter – Ett föremål för förhandling och konflikt 

Jag tolkar deltagare i Vadå rättigheter? som tvungna, på grund av tv-programmets agenda, att 
förhålla sig till barnkonventionen. Programmets olika avsnitt baseras på olika artiklar i 
konventionen och uppfattas därför som att uppvisa en manifest intertextualitet till 
barnkonventionen.  Det betyder att den uppenbart använder sig av texter i konventionen.101 
Barnets bästa som analyseras i den här uppsatsen är ett begrepp som också återfinns i 

                                                 
98 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 4: Etik och moral, del 2. 
99 Se ovan, ”Faircloughs kritiska diskursanalys – En tredimensionell modell: Textanalys”. 
100 SFS nr: 1985:1100, 2 §. 
101 Fairclough, (1992), 117, 118. 
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konventionen som en princip, vilken ska avgöra i alla beslut som berör barn.102 Det tillskrivna 
innehållet i begreppet barnets bästa uppfattas som ett moment of crisis som att inte har en låst 
betydelse. Dessutom regleras många rättigheter för barnet. Till exempel rätten till ett privatliv, 
rätten att uttrycka sina åsikter och rätten till skydd. I mitt analysmaterial, i avsnittet Kan man lita på 
vuxna? diskuteras tolkningar av en flickas rätt till skydd mot alkohol och hennes rätt till ett privatliv. I 
diskurs kan dessa beskrivna rättigheter stå emot varandra, liknat vid en diskursiv kamp i den 
beskrivna teorin. Avsnittet beskrivs i analysen som en förhandling och ett försök att definiera 
barnets bästa i ett specifikt fall där olika uppfattningar om barnets rättigheter står i konflikt. Vad 
tolkas som barnets bästa om bara en av rättigheterna kan tillgodoses? 
 

Dagboken – integritet och skydd 
Barnets rätt till ett privatliv 

I exemplet diskuteras en flickas rätt till sin dagbok och huruvida en förälder kan läsa den för att 
bekräfta en misstanke om alkoholmissbruk. 
 

MAGNUS (BRIS Barnens Hjälptelefon): (...) Den här tjejen har ju rätt att ha dagboken för sig 
själv. Det är ju hennes privatliv. Faktiskt. Och hon har ju den rättigheten att ha den för sig 
själv. Hon ska ju ha.... 

KATTIS: Har mamman rätt att veta då? 

MAGNUS: Hon ska ju ha starka skäl, mamman, för att bryta den... det privatlivet. Och det är 
frågan om man också kan nå fram... Det tycker jag man möter när man pratar med ungdomar 
att nå fram till det på ett annat sätt än att gå in och rota... 

KATTIS: Men är det så... 

MAGNUS: Det känns som en sista utväg.103 

 
I textprovet dras på en diskurs om barnets rättigheter ”tjejen har ju rätt att ha dagboken för sig 
själv” och den blandas med en annan diskurs som kan tänka sig att bryta flickans integritet i 
somliga fall ”Hon ska ju ha starka skäl” och ”Det känns som en sista utväg”. I denna tolkning 
förutsätts att diskurser medverkar i konstruktionen av ett yttrande. 
”Den här tjejen har ju rätt att ha dagboken för sig själv” tolkas som ett uttalande med hög grad av 
instämmande från talaren, det framförs som sant och naturligt. Alternativ skulle kunna vara 
”Kanske borde hon få ha sin dagbok ifred” eller ”För det mesta är nog dagboken privat” där 
flickans integritet beskrivs som mindre självklart. Det visar sig dock lite senare i texten att denna 
sanna naturlag ibland måste stå tillbaka och därför förstås den som dämpad med element ur 
andra texter bland annat i metaforen sista utvägen. Metaforen hänvisar till en kritisk situation där 

                                                 
102 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
103 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
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drogmissbruk misstänks och då kan flickans rättighet till sitt privatliv upphävas. De medverkande 
framför dock uppfattningen att alternativa tillvägagångssätt är att föredra framför att läsa sitt 
barns dagbok. 
Barn tolkas som förknippade med rättigheter - de anses ha rätt till ett privatliv. Samtidigt 
förutsätts att barn har hemligheter för sina föräldrar i uttalandet ”att nå fram till det”. Det finns 
något att nå fram till som föräldern inte känner till. Med andra ord finns det, enligt yttrandet, 
saker som barnet inte berättar och att vuxna bör föröka ta reda på det. Föräldrar anses ha ett 
ansvar ”att nå fram till det”, att ta reda på vad som egentligen händer med barnet när de inte är 
närvarande. De vuxnas roll innehåller i samtalen ett misstänksamt förhållningssätt till tonåringar 
enligt denna tolkning. 
Vuxenpanelen såg förmildrande omständigheter i mammans handlande i dramatiseringen. De 
tolkas som överens om att en dagbok är något privat och personligt men också som att det kan 
vara okej att som sista utväg läsa i barnets dagbok i fall då föräldern misstänker drogmissbruk 
eller andra saker som kan skada barnet. Det hävdas att det är förälderns uppgift att skydda barnet 
och det beskrivs av panelen som ett svek om inte alla utvägar utforskas när barnet kan fara illa.104 
Gränserna i barnets handlingsfrihet tolkas som under förhandling. Barnets bästa förstås som att 
alltid vara ett föremål för tolkning och gränserna som flytande. Ambivalensen kan vara en följd 
av en uppfattning om barnet som både objekt och subjekt. Tillit och misstro tolkas som 
situationsbundet, det beror på situationen om man kan lita på barnets omdöme. Det kan få till 
följd att en förälder litar på sitt barn i vissa frågor men inte i andra. I fall där drogmissbruk kunde 
misstänkas formulerar vuxenpanelen en samstämmighet om att en intervention är nödvändig på 
bekostnad av barnets integritet. 
 
Ungdomarnas argument: handling-förväntning-konsekvens 

Ungdomspanelen anser att flickans dagbok tillhör hennes okränkbara privatliv. De tolkas som 
överens om att mammans intrång var av mycket allvarlig karaktär och att mamman hade kränkt 
sin dotter på ett sätt som de själva inte skulle finna sig i. En av dem uttrycker att mamman inte är 
värd att prata med efter ett sådant övertramp. 
 

KATTIS: Mmm hörni kan man lita på Jennys mamma? 

Alla: Nej. 

KATTIS: Alla säger nej. Varför inte det? 

Jonathan: Hon är dum i huvet. 

KATTIS: Hon är dum i huvet? 

Jonathan: Ja, bara läser hennes dagbok. 

                                                 
104 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
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Max: Ja, hon sa ju att hon inte hade gjort det. Frågade två gånger så sa hon att  – Nä det har jag 
inte gjort. Då ljuger hon ju. Då kan man ju inte lita på henne. 

(...) 

KATTIS: Men har inte Jennys mamma i det här fallet rätt att åtminstone få ett hej och kunna 
prata med henne lite? 

Max och Lisa: Jo 

KATTIS: Jonathan? 

Jonathan: Va? Nej. 

KATTIS: Inte!? 

Jonathan:  Nej det... Hon är dum i huvet! 

KATTIS: Du är bara helt... Hon är körd i ditt... 

Jonathan: Ja.... Jag skulle inte prata med min morsa om höll på sådär och läser mina dagböcker. 
Inte för att jag skriver dagbok men...105 

 
Man kan inte lita på mamman, enligt ungdomspanelen, för hon har betett sig respektlöst och läst 
flickans dagbok och dessutom ljugit om det. Mamman är ”dum i huvudet”, menar Jonathan, som 
inte tycker att hon har några som helst befogenheter att bete sig som hon gjort och de andra 
ungdomarna uttrycker ett återhållsamt godkännande av uttalandet. Argumentationen bygger, 
enligt min tolkning, på ett förhållningssätt som grundar sig i att om barnet ges respekt så är man 
juste tillbaka, men om de vuxna kränker barnet så förlorar de sina befogenheter. Med andra ord - 
Varför respektera någon som inte ger respekt tillbaka? Mamman ljög i dramatiseringen för sin 
dotter och kan mamman ljuga så kan dottern ljuga tillbaka. Vidare betedde sig mamman 
respektlöst när hon läste dagboken så då förtjänar hon ingen respekt tillbaka i till exempel en 
konversation. Jonathan uttrycker att han inte skulle vilja prata med sin mamma om hon betedde 
sig på ett liknande sätt. Max & Lisa svarar dock med jakande svar på den ledande frågan: ”Men 
har inte Jennys mamma i det här fallet rätt att åtminstone få ett hej och kunna prata med henne 
lite?” vilket kan tolkas som att de svarar vad som förväntas eller att de anser att mamman 
fortfarande har befogenheter efter sitt felsteg. Min uppfattning är att det bör tolkas som både 
och. 
Mamman som läst sin dotters dagbok tolkas som att vilja sin dotter väl. Hon vill skydda sitt barn 
och därför läser hon dagboken. Det som ungdomarna ger uttryck för är att trots att hon vill väl så 
får den typen av agerande konsekvenser. Mammans handlande uppfattas som en del av en 
språklig praktik, som i sin tur uppfattas som ett uttryck för en språklig struktur (en 
diskursordning) i enlighet med min teori. Enligt principen om dialektiken i diskurs kan hennes 
handlande förändra förväntningar och föreställningar hos barnet. Med andra ord kan hennes 
intrång förändra barnets handlingsmönster. Jonathans uttalande går i analogi med den teorin. 
                                                 
105 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 1. 
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”Jag skulle inte prata med min morsa om höll på sådär och läser mina dagböcker. Inte för att jag 
skriver dagbok men...” tolkas som att han skulle förändra sin inställning till sin mamma om hon 
gjorde något liknande, han skulle inte prata med henne. En poäng med min argumentation är att 
trots att intentionerna anses goda kan vissa handlingsmönster leda till konsekvenser för 
relationen. Praktik kan förändra strukturen och enligt Jonathans argument leder respektlöst 
handlande till en respektlös attityd till föräldern.106 
Det anses alltså finnas kausala samband mellan respektlösa handlingar och förhållandet till 
föräldern. Misstro tycks leda till negativa konsekvenser i ungdomarnas diskurs. Finns det liknande 
samband i ungdomarnas argument gällande tillit? I avsnittet om etik och moral diskuterade 
ungdomspanelen så här: 
 

KATTIS: Tycker ni det är viktigt ändå å känna att dom... att dom kan lita på er? Är det ett 
liksom ett viktigt mål? 

Max: Jo det... Jo, det är det ju... 

Fredrik: Jag tror att... eller om att dom säger om dom litar på en... eller liksom om föräldrarna 
inte litar på en så känner man jaha men det spelar ingen roll då kan jag lika gärna göra vad jag 
vill för dom bryr sig ju ändå inte... 

KATTIS: Jaha du tror att man sköter sig bättre? 

Fredrik: Ja...107 

 
Min tolkning av textprovet ser ett samband i ungdomarnas argument mellan förväntningar och 
konsekvenser. Med det menas att om barnet ges förtroende så anser de att det är större 
sannolikhet att de kommer att agera på det sätt som föräldrar och vuxna vill. Fredrik tror att man 
sköter sig bättre. Samma typ av samband medföljer även negativa förväntningar ”om föräldrarna 
inte liter på en (...) då kan jag lika gärna göra vad jag vill”. Om man ändå kommer att få skulden 
kan man lika gärna leva upp till förväntningarna och agera destruktivt. 
 
Hade mamman några alternativ? 

När barnet misstänks syssla med narkotika, en tabubelagd aktivitet, kan man inte blunda enligt 
vuxenpanelen. När någon typ av missbruk misstänks så tycks handling vara ett måste. Hur skulle 
hon då nå fram för att inte skapa en negativ relation till sitt barn? 
 

KATTIS: Men Ok. Hon läser ju i alla fall dagboken och det står ju saker som hon inte hade en 
aning om.... Eller som hon har haft på känn men som Jenny inte har berättat för henne. Vad 
skulle hon ha gjort i stället då? 

                                                 
106 Se ovan, ”Kritisk diskursanalys och dialektiken i diskurs”. 
107 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 4: Etik och moral, del 1. 
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Lisa: Hon kunde exempelvis ringt hem till kompisarnas föräldrar. Och liksom kolla med dom 
och liksom göra efterforskningar som inte dottern skulle blivit så... Som inte var ett sånt svek 
mot dottern.108 

 
Precis som vuxenpanelen tycker ungdomarna att mamman skulle ha valt en annan väg än att läsa 
dagboken. Lisa föreslår att hon skulle kunna ha kontakt med kompisarnas föräldrar och 
dubbelkolla information när hon misstänker att hon blir vilseledd av sin dotter. Förslaget är inte 
helt oemotsagt i panelen men anses dock vara ett bättre alternativ. Barnets bästa ska, enligt 
barnkonventionen, komma i första rummet och barnet har enligt konventionen rätt till ett privatliv 
och rätt till skydd mot sådant som kan skada dess välfärd.109 Respektlöst handlande kan, enligt 
ungdomarna, få konsekvenser och därför bör vuxna fundera över konsekvenserna av att kränka 
barnets privatliv när saker som missbruk misstänks. Hur tolkas dessa rättigheter av 
vuxenpanelen? Hade mamman några alternativ och tolkas hennes agerande som legitimt? 
 
Dagboken och barnets bästa 

Att läsa sitt barns dagbok uppfattas som en sista utväg av de vuxna och som tolkas som ett 
oerhört felsteg av ungdomarna. Det kan uppstå slitningar i barn-förälderrelationen på grund av 
att de vuxnas beskyddande roll kommer i konflikt med uppfattningen att barn har rätt till ett 
privatliv. Min uppfattning är att en ansvarig vuxen förväntas utforska alla vägar om barnet 
misstänkts fara illa. Vuxna i allmänhet och föräldrar i synnerhet tolkas som tilldelade 
subjektspositionerna uppfostrare och beskyddare i diskurs, vilket betyder att de har ansvar för barnets 
socialisation samt barnets psykiska och fysiska hälsa. 
Om barnet trots vuxenvärldens uppfostran ändå misstänks syssla med tabubelagda verksamheter 
aktiveras, enligt min argumentation, positionen beskyddare hos de vuxna och i den ingår att skydda 
barnet mot sig själv.110 Här förväntas särskilt föräldrar göra allt som står i deras makt för att 
skydda barnet och det kan medföra olagliga intrång i barnets privatliv. Barnets privatliv som 
skyddas av barnkonventionens 16:e artikel anses med andra ord inte lika viktig som barnets rätt 
till skydd som beskrivs i artikel 3.111 I diskurs, där uppfattningar om barnet konstrueras, tycks 
skyddsbehovet och uppfostringsuppdraget ha tolkningsföreträde framför barnets rätt till ett 
privatliv. Nästa textprov tolkas som ett uttryck för den diskursiva kampen om hegemoni kring 
begreppet barnets bästa.  
 

KATTIS: mmm... Om vi ser tillbaks lite nu... Den här situationen. Att hon faktiskt har läst. 
Har hon misslyckats - mamman? 

BENGT (Psykolog): Nej, definitivt inte. 

                                                 
108 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 1. 
109 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
110 Se ovan, ”Föreställningar om barnets bästa: Förställningar om barnets behov av skydd”. 
111 FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). 
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MAGNUS (BRIS Barnens Hjälptelefon): Nej... 

BENGT: Jag tycker hon har lyckats. Det visar facit så att säga. Hon har nått fram och det är 
liksom målet oavsett hur det går till tycker jag. 

KATTIS: Så då kan det vara lite ok och läsa den här dagboken... 

BIRGITTA (vårdlärare): Näh... 

KATTIS: Jag vill bara säga det... tillägga att ungdomarna som jag pratade med om precis 
samma sak dom var fullkomligt tokrasande på mamman som hade läst dagboken. Och det var 
liksom... 

BIRGITTA: Ja jag känner också att det är väldigt farligt. Ok, nu blev det ett lyckligt slut här, 
förhoppningsvis. Men det är också farligt att tro att jo nu ska vi ... Det finns lite signaler att vi 
ska lägga oss i våra barns liv genom att läsa deras dagböcker. Jag menar att principen är – Läs 
aldrig barnens dagböcker för det får förödande konsekvenser. Sen visst, något enstaka fall kan 
det gå bra. Utan jag tror vi måste lära oss att tolka andra signaler hos ungdomarna och titta... 
fråga - Var har du varit? Alla de här andra... bry oss oerhört mycket. Men... eh... men... 

KATTIS: Var har du varit? Om vi tar det här språket. Jag hade en tjej i panelen som sa så här... 
hon hade en lång period då hon bara sa - Jovars. - Var har du varit? - Jovars. - Hur var det i 
skolan? -Jovars. Fullkomligt hopplöst som förälder å få ett svar. Vad gör man då? 

BENGT: Jag vill inte gå så långt som du Birgitta och säga aldrig. Jag kan säga undantagsvis och 
som en sista utväg. Där tycker jag är modellen. För du måste kunna ha den vägen och gå in. 
Du måste kunna gå så långt du kan med din oro för det handlar om omsorg. Jag kan förstå att 
ungdomarna reagerar mot det för naturligtvis är som vi hela tiden säger dagboken en... det är 
där som, så att säga, skärvorna ligger av den bild jag håller på å bygger upp om mig själv. 
Pojkvänner, tankar, känslor och allt det här. Det ska sättas ihop. Det är nåt otroligt skört. Men 
under dessa speciella betingelser då man misstänker drogmissbruk. Då måste man gripa in asså. 
Jag tycker fortfarande att det är ett svek annars.112 

 
Har mamman misslyckats? ”Nej, definitivt inte”, säger Bengt. Det beskrivs i metoden som ett 
yttrande med hög affinitet uttryckt med en objektiv modalitet. Med mina utgångspunkter 
uppfattas sanningsanspråk som ett tecken på makt. Det kan tolkas som att deltagaren Bengt 
tilldelats en stark ställning i diskussionen eller som att den diskurs han representerar har stor 
genomslagskraft. Om Bengts diskurs hade varit utmanad av andra diskurser i större utsträckning 
förväntas yttranden konstrueras med modererade sanningsanspråk. Han skulle kunna ha sagt. 
”Nej, det tycker jag inte” eller ”Hon har inte misslyckats i alla fall”. Han representerar i min 
tolkning diskursen om barnets behov av skydd och ger mindre utrymme till diskursen om barnets rätt till 
integritet. Barnets behov av skydd ges en starkare ställning i yttrandet än barnets rätt till integritet. 
Bengts nästa yttrande tolkas som ett uttryck för att diskursen om barnets behov av skydd inte 
innehar en total och odisputabel hegemoni. ”Jag tycker hon har lyckats. Det visar facit så att säga. 
Hon har nått fram och det är liksom målet oavsett hur det går till tycker jag”. Här använder han 
mindre kategoriska sätt att uttrycka sig och framhåller också att det är hans egna åsikter. De 
kursiverade delarna av citatet tolkas som modereringar av yttrandet emot ett mindre mått av 
sanningsanspråk. Det framförs inte längre som objektiv sanning. Yttrandet uppfattar jag som en 

                                                 
112 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
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variant av uttrycket målet helgar medlen. Mamman har inte misslyckats, argumenterar Bengt, för hon 
har ett rättfärdigt mål i att skydda sitt barn från droger. 
Birgitta, den största motståndaren till strategin målet helgar medlen, i textprovet tycker att det är en 
för respektlös inställning. ”Läs aldrig barnens dagböcker för det får förödande konsekvenser” 
argumenterar hon. Hennes uttalande tyder på ett samband mellan respektlöst handlande och 
konsekvenser som liknar de samband som ungdomspanelen ger uttryck för.113 Hon tycks dock 
behöva förhålla sig till barnets behov av skydd och modererar därför sitt uttalande med ”Sen visst 
något enstaka fall kan det gå bra”. Birgittas sätt att uttrycka sig tolkas som att hon representerar 
en underordnad diskurs. Hon försöker, enligt tolkningen, visa på alternativa tillvägagångssätt för 
hon tycker att Bengts yttrande implicerar att ”Det finns lite signaler att vi ska lägga oss i våra 
barns liv genom att läsa deras dagböcker”. En uppfattning som hon tolkar som riskfylld i 
bemärkelsen att ”det får förödande konsekvenser”.   
Det sista yttrandet i textprovet tolkas som en replik på Birgittas yttrande och inte som ett svar på 
Kattis fråga ”Vad gör man då?”. Bengt lyfter fram det som han tolkar som barnets privatliv; 
”Pojkvänner, tankar, känslor och allt det här. Det ska sättas ihop. Det är nåt otroligt skört” men 
menar också att drogmissbruk är för allvarligt för att inte använda drastiska metoder. Han 
uppfattar, enligt min tolkning, en kränkning av barnets privatliv som ett mindre svek än att inte 
försöka med alla medel. I argumentationen återkommer metaforen sista utvägen som tolkas som att 
andra tillvägagångssätt är att föredra men att läsa sitt barns dagbok uppfattas som ett legitimt 
medel, när inget annat tycks fungera i rollen som beskyddare. 
Deltagarnas uttalanden tolkas som en förhandling av barnets bästa. Diskursen om barnets behov av 
skydd uppfattar jag som hegemonisk men också som utmanad av diskursen om barnets rätt till 
integritet och en diskurs som tar fasta på samband mellan handling och konsekvens. Yttranden tolkas i 
olika utsträckning som konstruerade av dessa förhållningssätt och det ger texten en 
flerstämmighet eller om man hårdrar det en motsägelsefullhet. Jag uppfattar denna 
flerstämmighet som ett uttryck för att en syn på barnet som objekt i behov av skydd är utmanad 
av diskurser om barnets rättigheter. Fairclough ser motsägelser i text som en indikation på social 
förändring.114 I ett större samhällsperspektiv uppfattas barnkonventionen som ett uttryck för att 
uppfostran inte anses vara en privat angelägenhet innanför fyra väggar, utan barnet har tilldelats 
juridiska rättigheter. Med detta som bakgrund kan texten uppfattas som ett uttryck för att barnet 
som subjekt eller som social aktör har fått större utrymme i diskurs. Att diskussionen om barnets 
integritet överhuvudtaget förs uppfattas som ett steg mot högre grad av autonomi för barn och 
unga. 
 

                                                 
113 Se ovan, ”Dagboken – Integritet och skydd: Ungdomarnas argument: handling-förväntning-konsekvens” 
114 Fairclough, (1992), s. 97. 
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Frisyren  – uppfostran och autonomi 
Uppfostringsuppdraget 

Jag har tidigare berört förhållandet att vuxna tilldelats och integrerat positionerna uppfostrare och 
beskyddare i diskurs. Sahlin visar hur dessa positioner får konsekvenser för konstruktionen av 
barnets rättigheter och ungdomars möjligheter till inflytande. 
 

Så länge de vuxna med hänvisning till sin fostrande funktion kan förbehålla sig rätten att 
bestämma, när, hur, inom vilka gränser och i vilka frågor ungdomar får utöva inflytande 
kommer det därför att finnas en motsättning mellan målsättningar att fostra å ena sidan och att 
ungdomar skall få ett reellt inflytande på sin situation.115 

 
Sahlin belyser motsättningarna och motsägelsefullheten i att uppfostra någon som också 
tillerkänns individuella rättigheter. Barnet uppfattas som objekt i behov av uppfostran men ska 
samtidigt vara delaktig och ha rättigheter som subjekt. I den diskursordning som jag analyserar 
tolkas utvecklingspsykologi och socialisationsteori som genomslagskraftiga i den sociala praktiken 
uppfostran. När ett barn anses välanpassat och moget förväntas också dess integritet och dess 
rättigheter som subjekt att respekteras i större utsträckning. 
 
Barnets utseende och vuxnas förväntningar 

De medverkande ungdomarna ser vuxna som snabba att dela ut felaktiga fördömanden mot 
ungdomar grundat på hur de ser ut.116 Jonathan berättar att lärare behandlat honom illa alternativt 
rättvist beroende på vilken frisyr han haft. Med dreadlocks upplever han sig sämre behandlad än 
när han provat en annan frisyr. Vuxna har mer förutfattade meningar än unga om människor med 
dreadlocks tycker han. Under samtalen i Vadå rättigheter? uppstod tillfällen där hans utseende 
diskuterades på ett sätt som tolkas som särskiljande. Han positionerades underförstått som 
annorlunda i frågor som riktades till honom. 
 

KATTIS: Men du om din mamma skulle säga att – Du Jonathan kan inte du klippa dig? Jag 
tror att det skulle bli mycket bättre för dig om du gjorde det för att då skulle du inte... 

Jonathan: Va, nej det skulle hon inte säga... 

KATTIS: Men säg att om hon skulle göra det.117 

 
Frågor som den här tolkas som potentiellt pinsamma för intervjupersonen, som väldigt rättfram 
och som en indikation på en maktasymmetri mellan frågeställaren och intervjuperson.118 Jonathan 

                                                 
115 Sahlin, (1992), s. 84. 
116 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 1. 
117 Ibid. 
118 Fairclough, (1992), s. 165. 
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menar att en situation där hans mamma skulle be honom att klippa sig aldrig skulle uppstå och är 
därför irrelevant men likväl vill Kattis ha ett svar och poängterar därför att det är ett fiktivt 
scenario. Svaret motsvarade inte den position han tilldelades i frågan och lämpade sig därmed inte 
heller som svar. Min tolkning är att man inte kan ställa frågan till vem som helst. En situation där 
Kattis frågar en vuxen med ”avvikande” frisyr samma fråga ser jag som osannolik. Ett 
underkännande av intervjuarens positionering av detta slag kan uppfattas som att 
intervjupersonen undviker frågan.119 Antagandet i frågan, att mamman vill att Jonathan ska klippa 
sig, förstår jag som det som Jonathan underkänner. Vidare tolkas frågan som att utgå från ett 
förhållande att det skulle bli bättre för Jonathan om han skulle välja en annan frisyr. Kattis 
antagande stärks av hans egna berättelser om sina upplevelser. 
Jonathan upplever sig misstrodd av vuxna och han berättar att poliser brukar plocka upp honom 
och hans kompisar när ett brott har begåtts i deras närhet. 
 

Jonathan: Ja, dom... Dom plockar upp mig och (skratt) kör mig till polisstationen på kvällarna. 

KATTIS: Vad har du gjort då då? 

Jontan: Ingenting, jag vet inte... 

KATTIS: Helt oskyldig? 

Jonathan: Ja. 

Maria: Är det liksom... är du f... har du vart full eller? 

Jonathan Nej. 

Jonathan: Det är så här.... Om det har varit nåt inbrott i närheten så kanske dom kör förbi mig 
och några polare. Så tar dom oss. 

KATTIS: Är det för att du har sånt där hår då? 

Maria: Hmhihi... 

Jonathan: Nej det är inte bara därför. Det skulle kännas lite löjligt att säga. Men det... Ja... 

(...) 

Maria: Amen det är ju ändå en del av deras jobb så ser dom... 

Jonathan: Ja, men va fan... 

Maria: ...ett gäng och dom precis... dom har precis haft ett larm om ett inbrott. Då undrar dom 
ju. 

Jonathan: Ja, dom kan ju bara ha en respekt även fast dom misstänker.120 

 

                                                 
119 Fairclough, (1992), s. 121. 
120 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 5: Svek, del 1. 
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Jag tolkar detta textprov som att säga någonting om Jonathans annorlundahet i diskurs. Hans 
frisyr (dreadlocks) misstänks medverka i misstroendet emot honom ”Är det för att du har sånt 
där hår då?”. Jonathan yttrar att ”Nej, det är inte bara därför”. Vad det kan finnas för andra 
orsaker går, enligt min tolkning, inte att utläsa ur detta textprov. Däremot uppfattar jag det som 
ett uttryck för den särbehandling som Jonathan får i samtalet. Han diskuteras i textprovet 
tillsammans med ämnesområdena misstänkliggörande, misstanke om inbrott, misstanke om 
alkohol, gäng, poliser och sitt (läs avvikande) utseende. På samma sätt som jag tidigare talat om 
begreppet ungdomsproblem uppfattar jag Jontahan som förknippad med negativa epitet. 
Samtalet tolkas som att Jonathan misstänkliggörs. Tre frågor riktas till honom i början av 
textprovet. ”Vad har du gjort då då?”, ”Helt oskyldig?” och ”har du vart full eller?”. Frågorna 
uppfattas förutsätta att det finns en legitim anledning till varför Jonathan misstänks av poliserna. 
Barnkonventionen tillerkänner varje barn i konventionsstaterna garanti ”att betraktas som 
oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd” något som frågorna inte tycks leva upp 
till.121 
Huruvida poliserna har legitima skäl att misstänka Jonathan kommer inte att kommenteras, men 
uppfattningen om samtalet i Vadå rättigheter? tyder på att han förknippas med negativa epitet, 
diskuteras på ett särskiljande sätt och misstänkliggörs i frågeställningarna.  
Det urskiljs av nästa textprov från barngruppen att det uppfattas som förkastligt att någon ska 
behandlas illa på grund av sin frisyr: 
 

Jonathan: Jag hade såhär när jag gick i femman och sexan också och sen så klippte jag mig när 
jag gick i sjuan och då blev det mycket bättre. Ja, fick man nya lärare också dom kände inte en 
eller dom hade inga fördomar mot en. 

KATTIS: Men du tycker att det är värt det ändå? Att sticka ut sådär för att va dig själv eller? 

Lisa: Men asså då. Han har inte gjort fel på något sätt. Då är det ju lärarna som gör helt fel. 
Dom människorna ska väl lära sig att behandla personer efter hur dom är och inte efter hur 
dom ser ut. 

Max: Ja precis för han ska ju få ha vilken frisyr han vill utan att få IG i alla ämnen i plugget... 

KATTIS: Men är många vuxna så tror ni, att dom dömer efter utseende och efter...? 

Max: Ja, så kan det ju vara. Om man blir... Om man blir polare med nån snubbe som är 
punkare till exempel då så när... När man kommer hem till nån och ska se på nån videofilm 
eller nåt så liksom kommer morsan ut i hallen så ba har han spetsar å sådär aslånga då. Då kan 
det ju bli lite ja missuppfattningar och sådär. 

Stephanie: Men jag tycker att utseendet ska inte spela nån roll egentligen. Man ska få se ut hur 
man vill. 

Max: Om man e trevlig så... 

                                                 
121FN:s konvention om barnets rättigheter, (1989). Jag uppfattar min uppsats som delvis ideologisk. Den sociala världen 
uppfattas som konstruerad och i min forskarroll hävdar jag att de konstruktioner som bidrar till frihet och rättvisa är 
att föredra framför dem som främjar ofrihet och orättvisa Därför väljer jag också att kritisera begrepp och diskurser 
som understödjer förtryck mot barn. 
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Stephanie: Ja så om man är trevlig ska inte utseendet spela nån roll.122 

 
I textprovets första yttrande beskriver Jonathan vad hans frisyr kan ha haft för betydelse i 
förhållande till lärare. Jag tolkar uttalandet som tvetydigt, som att Jonathan upplever sig 
särbehandlad på grund av sitt utseende men också som att det kan finnas andra anledningar.   
Ungdomar har inte samma förhållningssätt till frisyren, berättar Jonathan tidigare i avsnittet och 
min tolkning är att barn och unga inte i samma utsträckning sammanbinder hans utseende med 
negativa förväntningar. Lisa, Max och Stephanie producerar en text som ger stöd till Jonathans 
och andra ungdomars rättighet att inte diskrimineras. De tycker att man ska behandlas utifrån hur 
man agerar istället. Utseendet ska inte spela någon roll menar ungdomarna, ett uttalande som 
finner stöd i barnkonventionen. Barnets rätt till skydd mot diskriminering försvaras av 
barnkonventionens Artikel 2 och dess rätt att uttrycka sig (freedom of expression i den engelska 
översättningen) skyddas av Artikel 13.123 Ungdomarnas argument tolkas som att i större 
utsträckning än de vuxnas följa barnkonventionens definitioner av barnets rättigheter. 
Frisyren uppfattas som förknippad med negativa egenskaper och i förra textprovet tolkades 
Jonathan som misstänkliggjord i samtalet. Liknande förhållningssätt används sannolikt på andra 
ställen, till exempel av poliser och lärare. Jonathan upplever sig sviken och han berättar, i ett 
annat avsnitt i serien, att det resulterat i att han ”är lite sur och grinig, alltid kanske”.124 Jag 
uppfattar det som att respektlöst handlande skapar ohälsosamma relationer till vuxna och att ett 
sätt för Jonathan att bemöta det kan vara med dåligt humör. Ungdomar verkar motivera sina 
praktiker med att handlingar och förväntningar från vuxna får konsekvenser för framtida 
förhållningssätt. 
Lisa, Max och Stephanie menar att man bör ”behandla personer efter hur dom är och inte efter 
hur dom ser ut”. Min tolkning är att även den diskursen kan leda till att Jonathan diskrimineras. 
Som uppsatsen tidigare berört förstås vissa begrepp, till exempel tonårstrots, som att lägga 
skulden på ungdomarna själva. Jonathan beskriver sig själv som ”lite sur och grinig” till följd av 
vuxnas behandling av honom. Det skulle kunna producera en fortsatt negativ särbehandling i 
dialektiken mellan det som konstrueras, Jonathans subjektsposition, och det som konstruerar 
honom, de vuxnas förväntningar. Man kan spekulera i om en negativ särbehandling av Jonathan 
kan föranledas av att han uppfattas som ”sur och grinig”. Enligt honom själv är hans dåliga 
humör något som följer av orättvis behandling och i det perspektivet bottnar problematiken hos 
de vuxna. Med andra ord kan externa förhållanden förklaras med problem hos barnet. Han kan 
uppfattas som tonårstrotsig och därför behandlas särskiljande. Om dessa spekulationer stämmer 
är det anmärkningsvärt att professionella vuxna som lärare och poliser inte är självkritiska nog att 
fråga sig vad de själva har för del i skapandet av detta tonårstrots. 

                                                 
122 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 1. 
123 Convention on the Rights of the Child, (1989). 
124 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 5: Svek, del 1. 
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För att sammanfatta; frisyren kan skapa negativa förväntningar. Förväntningarna i sin tur kan 
producera diskriminerande behandling och /eller ett negativt beteende hos den unge. 
 
Föreställningar om ”andra vuxna” utövar makt 

Vuxengruppen håller av princip med om att barnen ska få välja själva hur de ser ut men att det är 
viktigt att veta ”vilka signaler” barnet sänder ut. Denna tolkning handlar om vikten av att känna 
till hur till exempel klädval, frisyrer, piercing och tatueringar uppfattas av ”andra vuxna”. 
 

BIRGITTA (vårdlärare): Man kan diskutera... Man kan diskutera klädsel... Men i stort ska man 
respektera deras klädval. 

(...) 

KATTIS: Fast vi vet ju att det till exempel kan vara svårt att söka sommarjobb om har massa 
ringar i ansiktet. Vi vet att det är lätt att man tror att man är nån speciell, kanske nästan 
kriminell, om man ser ut på ett speciellt sätt. 

BENGT (psykolog): Och så till vida ska vi varudeklarera lite bättre.. För vi... Jag menar är 
vuxna generellt skyldiga att förmedla, så att säga vad, som gäller i vår värld, för det är den 
ungdomarna närmar sig. Vi kan lite grann det här, precis som du skildrar Kattis, vad andra 
vuxna reagerar på. Nån som ger anställning eller nånting. Vem som helst. Vi ska förskona... 
Åtminstone informera om det, att det här tycker man illa om, så dom vet det. Förmodligen vet 
dom det ändå. Det är kanske till och med därför dom gör det va. 

(...) 

BENGT: Ännu svårare kan ju va det här med tatueringar eftersom det är så svårt att ta bort. 
(...) och vad det ger för språk i vuxnas ögon idag va . Prostituerad. Knark.125 

 
Det diskuteras sedan kort om att dessa associationer faktiskt är kulturellt och historiskt bundna 
och Birgitta frågar sig ”måste samhället alltid vara som det har varit? Måste det vara som när vi 
var barn?”. Jag tolkar vuxenpanelen som att alla håller med om att det finns en tröghet i 
traditioner och att flera är dåliga och fördömande. Samtalet återgår sedan igen till de vuxnas ansvar 
att förmedla traditioner för att inte lämna barnen i ”ett totalt vakuum”. 
Pojkens frisyr tolkas som ett ungdomsproblem.126 Den avviker från det som vuxenvärlden anser 
vara normalt. Ungdomarnas problem uppfattas inte som frisyren i sig, utan de fördomar som de 
vuxna har mot unga som väljer att ha den. Lisa poängterade att ”Dom människorna ska väl lära 
sig att behandla personer efter hur dom är och inte efter hur dom ser ut” och det håller de vuxna 
av princip med om. De vuxnas ansvar är, anser vuxenpanelen, att förmedla vad andra, inte lika 
principfasta vuxna, tillskriver människor som avviker. ”Vi vet att det är lätt att man tror att man 
är nån speciell, kanske nästan kriminell, om man ser ut på ett speciellt sätt.” Jag tolkar 
vuxenpanelens diskussion som influerad av en uppfattning om att barnets ska socialiseras genom 
att lära sig vuxenvärldens regler och normer. Socialpsykologen Mørch visar att en sådan 

                                                 
125 Vadå Rättigheter?, Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna?, del 2. 
126 Se ovan, “Tolkning av texten: Konstruktion av ungdomsproblem” 
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socialisering strävar efter en ”samfundsmæssiggörelse”, en inordning i samhället och att Jonathan 
i det perspektivet kan tolkas som omogen eller missanpassad i förhållande till det samhälle han är 
på väg in i.127 
Eftersom de som fördömer avvikarna beskrivs som vaga generaliserade grupper betecknade som 
”man”, ”arbetsgivare”, ”i vuxnas ögon” och ”andra vuxna” kan de inte ställas till svars. De tolkas 
som avpersonifierade vuxna vilkas normer reellt påverkar barnets vardag. De står för en typ av 
maktutövning som är svår att försvara sig emot och det visar Sahlin, med en referens till 
Foucault, beror ”på dess outtalade och anonyma karaktär: ingen aktör kan hållas ensam ansvarig 
för dessa stora mönster, institutioner och traditioner som likafullt genomsyrar vårt samhälle och 
begränsar vår frihet, med andra ord kontrollerar oss.”128 
De vuxna deltagarna visar genom sina uttalanden att deras uttalanden inte ska uppfattas som 
deras egna åsikter. Deltagarna distanserar sig strategiskt från sin egen diskurs genom att markera 
att det inte är deras egna värderingar som styr utan andras. De känner till normer och traditioner 
bland vuxna och de ser det som sin uppgift att förmedla dessa oavsett om de själva tycker de är 
bra eller inte. Samhället kanske inte alltid måste vara som det har varit, argumenterar de, men de 
ser det som sin plikt att informera om ”vad som gäller i vår värld”. De vuxnas värld, verkar avse 
samhället och ansvaret för att lösa problemet läggs på ungdomarna själva. Anpassa dig eller möt 
konsekvenserna vi har i alla fall informerat dig, förstår jag som de vuxnas recept. 
Det som av ungdomarna uppfattas som ett problem, vuxenvärldens fördomar, reproduceras i 
stället för att klandras. Jag ser detta förhållande som ett uttryck för hur viktigt det är att vara 
uppmärksam på makteffekter i diskurs. Deltagarna i vuxenpanelen tycker inte att vuxna ska döma 
barn grundat på hur de ser ut, men de anser sig inte besitta den makt som krävs för att göra något 
åt det. De anser sig göra barnen en tjänst genom att upplysa dem om hur vuxna uppfattar 
avvikande utseende. Ett enskilt barn som väljer ett avvikande utseende kommer sannolikt att få 
utstå diskriminerande behandling och därför ”hjälper” vuxna barnet genom att tvinga eller föreslå 
att han eller hon ändrar sig.  Dessvärre ”hjälper” de samtidigt den diskriminerande uppfattningen 
om barn att leva kvar. Diskursen uppfattas som så starkt rotad att de vuxna i panelen (en 
psykolog, en förälder, en representant för Barnens Hjälptelefon och en vårdlärare) inte ser sig 
kunna göra något annat än att reproducera den trots att de tycker den är dålig. I det här exemplet 
tolkas barnets bästa, av vuxenpanelen, som att skydda barnet från diskriminerande behandling 
genom att inte göra dem till måltavlor. Ingen av deltagarna vill göra sina barn till offer och därför 
befästs och reproduceras diskursen i stället för att framföra ett stöd för aktivt motstånd. 
För att verkligen barnets rättigheter ska försvaras, om barnkonventionen ska efterlevas måste 
ungdomars problem (inte bara ungdomsproblemen) tas på allvar och när det i själva verket 
handlar om ett vuxenproblem ska lösningen inte krävas av ungdomar. Min normativa uppfattning 
är att ungdomspanelen producerar en mer demokratisk diskurs och att deras tolkning därför är 
att föredra framför vuxenpanelens. Med det menas att vuxna måste lära sig att respektera de 

                                                 
127 Mørch, (Köpenhamn, 1985), s. 13. 
128 Sahlin, (1992), s. 17. 
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uttrycksmedel som barnet väljer. De som kallas för ”andra vuxna” måste i sin tur diskrediteras för 
att stödja en diskriminerande behandling av barn.129 
 

Slutdiskussion: Barnuppfostran som social praktik 
Föreställningar om barnets bästa 

Vuxna i materialet uppfattas vilja barnets bästa. Som analysen visar förhandlas tolkningar av 
begreppet i förhållningssätt till barn. I vissa textprover tolkas barnets bästa som att barnet 
behöver skydd eller som att vara i behov av uppfostran. Diskurserna konstruerar barnet som ett 
objekt i behov av skydd och kunskap, eller med andra ord misstro till barnets förmåga. 
Uppfattningar om barnuppfostran tolkas i min analys som en social praktik som uppfattar barn 
som ofärdiga samhällsdeltagare. I det perspektivet är det underförstått att barn kan vara på fel 
väg. De kan hänge sig åt tabubelagda aktiviteter och därför tolkas som missanpassade eller 
omogna och som i behov av skydd mot sig själva. Uppfostran uppfattas därför som en praktik 
som kan utmynna i misstro mot barnet för dess eget bästa. Uppfattningar om barnets bästa kan således 
få konsekvenser för tillit och misstro. 
Ungdomarna i sin tur uppfattas som att de ser samband mellan förväntningar, handlingar och 
konsekvenser. Det uttrycks av ungdomar i materialet att om vuxna litar på dem är det större 
chans att de gör det som förväntas av dem. På samma sätt kan negativa förväntningar, misstro, 
tolkas som att vuxna ”inte bryr sig” och som att man då lika gärna kan leva upp till 
förväntningarna. 
 
Misstroendets produktivitet 

Med detta som bakgrund vill jag diskutera samband mellan diskurser om barnets bästa och 
ungdomarnas uppfattning om konsekvenser av respektlöst handlande. Styrkt av det som 
framkommit i analysen har jag konstruerat en tes om en ”misstroendespiral”. I figur 2 beskriver 
jag mina spekulationer och har valt en misstanke om alkoholmissbruk som exempel. 

                                                 
129 Jfr. Phillips, (2001). Detta är ett normativt ställningstagande. Min uppsats syftar till att dekonstruera 
”självklarheter” i språkanvändningen och i verklighetsbilder. I förlängningen också kritisera de konstruktioner som 
jag uppfattar som förtryckande. Mitt ställningstagande motiveras av en uppfattning att demokratiska konstruktioner 
är att föredra framför totalitära och att forskning om människor bör uppfattas som politisk. Min tolkning ska inte 
uppfattas som sanning utan som en tolkning av och en kritik mot det som hålls för sant.  
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Figur 2: Misstroendespiral 
 

 
 
Enligt denna modell kan misstroende reproduceras genom barnets och förälderns olika 
uppfattningar av situationen. Ungdomarnas praktiker tycks påverkas av förväntningar och 
handlingar från vuxna. Det vill säga att misstro och respektlöst handlande mot barnet kan leda till 
att barnet lever upp till förväntningarna eller replikerar med respektlöst handlande. Barnets 
praktik kan i sin tur producera mer misstro och integritetskränkningar och man kan hamna i en 
”misstroendespiral”. En misstroendespiral borde enligt denna tolkning kunna utlösas av antingen 
en praktik från barnet eller en praktik från föräldern. Detta bör uppfattas som spekulationer och 
som ett förslag till vidare forskning. Tesen innefattar en uppfattning om att ungdomars motiv 
skiljer sig från de vuxnas och att de vuxnas strävan för barnets bästa kan få negativa 
konsekvenser för relationen till barnet. 
 
Barnuppfostran som social praktik 

Jag har tidigare presenterat en rad diskurser som är viktiga i konstruktionen av barndom. Alla 
innehåller förhållningssätt gentemot barnet som kan ha konsekvenser för språklig praktik. Vuxna 
verkar lita på mogna, välanpassade och kompetenta barn. Det vill säga att de vuxnas 
förväntningar tolkas som avgörande för om barnet ska erhålla autonomi. Kjørholt pekar ut 
diskursen om barn som sociala aktörer som hegemonisk i västvärlden men visar också att den i 
sin uppbyggnad innehåller oklarheter om huruvida det handlar om ett jämlikt eller annorlunda 
aktörskap i förhållande till vuxenvärlden. Hon visar också att en alltför individualistisk syn på 
barndom och barnets rättigheter kan leda till att barnets beroende av sin omgivning glöms bort. 
Barnet uppfattas med andra ord av Kjørholt som en social aktör i behov av skydd. Att helt 
likställa barnets rättigheter med de vuxnas vore att förbise skyddsbehovet.130 
Aktörsperspektivet innefattar implicit en motpol – det inkompetenta barnet. En fri aktör kan hållas 
ansvarig för sina handlingar men diskussioner i mitt material tycks inte förhålla sig till det 
inkompetenta barnet för de innefattar inte klander mot inkompetens. Ett barn som tolkas som 
inkompetent beskrivs istället i termer som konstruerar det som omoget eller missanpassat. 
                                                 
130 Kjørholt, (2004), ss. 226, 227, 242. 

 
Barnets praktik: 

Barnet dricker alkohol och  
/eller beter sig respektlöst. 

Barnets uppfattning av 
förälderns praktik replikeras 

genom att infria förvänt-
ningarna eller genom att svara 

med respektlöst beteende.

Förälderns praktik:
Föräldern misstror barnet 

och/ eller inkräktar på 
barnets privatliv. 

→

←

↓ ↑ 

Diskursen om barnets behov 
av skydd konstruerar 

misstankar om alkohol och 
kan leda till kränkningar av 

barnets integritet.
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Uppfattningen om barnet som social aktör tolkar jag som att inte vara en uppfattning om barn 
som autonoma subjekt. Diskursen ser jag som en målbild av hur vuxenvärlden vill att barnet ska 
vara – en teoretisk karikatyr av en lyckad uppfostran. Utvecklingen hos barnet anses lyckad när 
det går från att vara det biologiskt determinerade oskyldiga barnet till att bli moget och 
välanpassat för sin ålder. Det kompetenta barnet förefaller i praktik vara en omskrivning av det 
välanpassade barnet. Min tolkning är att det kompetenta barnet kan vara hegemonisk i retorik och 
eventuellt i akademisk litteratur. Det är så som professionella och intellektuella vill definiera 
barnet. I mitt analysmaterial har jag tolkat de vuxnas roll som uppfostrare och beskyddare som 
tillskrivna tolkningsföreträde framför uppfattningar om barnets integritet. Barnets bästa verkar i 
praktiken definieras av vuxna och färgas av föreställningar om barnets behov. De praktiska 
förhållningssätt till barn som mitt material uppvisar ger företräde till barnets behov av skydd och 
barnets behov av uppfostran och enligt min tolkning uppfattas inte barn som kompetenta sociala 
aktörer om de tolkas som att behöva skyddas och uppfostras. Uppfostringsuppdraget tolkas som 
överbryggande de praktiker som rör barn. Det får till följd att barnets socialisation uppfattas som 
vuxnas högsta prioritet. Figur 3 beskriver min tolkning av de vuxnas definitioner. 
 

Figur 3: Barnuppfostran som social praktik 

Det oskyldiga barnet → Misslyckad socialisation → Det omogna / missanpassade barnet →  

↓ 

→ Lyckad socialisation 

↓ 

Det välanpassade barnet → Det kompetenta barnet 

 
Jag uppfattar uppfostringsuppdraget stå i konflikt med uppfattningar om barnets autonomi i min 
analys av barnets bästa. Analysen visar att barnets fostran, socialisationen, får tolkningsföreträde i 
Vadå rättigheter? framför barnets autonomi. Det leder till slutsatsen att barn uppfattas som 
kompetenta när de är välanpassade. 
Att tala om och uppfatta barn som aktiva subjekt eller aktörer anser jag vara missvisande. För det 
första tillåts barnet bara vara aktör om det uppfattas som moget nog för uppgiften och för det 
andra underkänner jag uppfattningen om ett rationellt subjekt. Det kompetenta barnet uppfattar 
jag som en målbild för och ett resultat av socialisationen. Min teori och metod ifrågasätter också 
uppfattningen om det rationella subjektet. I praktik förväntas subjektet vara hämmat av 
strukturer. De val som står till förfogande tolkas som begränsade av diskurser, det gäller såväl 
vuxna som barn.131 Lagar, normer och moraliska principer förväntas utöva social kontroll över 
subjektet och sådant tillhör det som jag har kallat språklig struktur eller diskursordningar. 
Ideologiska och normativa texter konstruerar således normala och avvikande handlingsmönster. 
                                                 
131 Jørgensen & Phillips, (2000), ss. 23, 24. 
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Min tolkning är att det kompetenta barnet existerar som en underordnad diskurs som bara får 
utrymme i språklig praktik när den sammanfaller med målbilden för uppfostringsuppdraget. En 
deltagare i diskurs som definieras som kompetent, rationell aktör förväntas, enligt denna tolkning, 
”välja” det normala medan en avvikare förklaras omogen och i behov av omskolning. Samhället 
accepterar således vuxna och barn som aktörer så länge de inte bryter mot lagar eller moraliska 
principer.  En frihet att välja mellan allt som uppfattas som normalt. Vuxna som begår brott eller 
barn som missbrukar alkohol kliver utanför de godkända subjektspositionerna och följaktligen 
tolkas de som i behov av omskolning. Den fria sociala aktören uppfattas som en omskrivning av 
anpassade aktörer och i praktik ser jag bara mer eller mindre ofria och decentraliserade subjekt.132 
Diskursen om barnet som kompetent social aktör tolkas dock som katalysator i främjandet av 
barnets rättigheter. Jag välkomnar diskursen eftersom den ger barnet en möjlighet till och 
förutsättningar för självbestämmande. Den utmålar en positiv bild av barnet som värt att bli taget 
på allvar. Det leder till att det som barnet anser vara viktigt kan komma upp i en diskussion med 
vuxna. Därefter följer ett beslut som oundvikligen tolkas som vuxenvärldens uppgift. Kan jag lita 
på att barnet klarar situationen eller kommer barnet att behöva min hjälp? Kan vi kompromissa? 

                                                 
132 Jørgensen & Phillips, (2000), ss. 23, 24. 
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Vadå Rättigheter?, Skogfeldt Film för Sveriges Utbildningsradio, (1999). 
Textprover i analysen är hämtade från: 
Avsnitt 2: Kan man lita på vuxna, del 1 och 2. 
Avsnitt 4: Etik och moral, del 1 och 2. 
Avsnitt 5: Svek, del 1. 


