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This is an examination that investigates how parental guidebooks advise parents on 

how to solve conflicts between them and their children. The main purpose of this 

essay is to examine what these parental guidebooks say about rebuke. Following four 

questions will help to answer the main investigation. These questions are:  

 What do different parental guidebooks write about rebuke?  

 What do parental guidebooks consider to be the goal of rebuke?  

 Which are the consequences of rebuke according to the parental guidebooks?  

 Are there any clear patterns and connections that can be shown?  

To find an answer to these four questions, I have used eight parental guidebooks. The 

earliest is from 1959 and the latest is from 2008. These eight parental guidebooks I 

used content analysis. The theories used to help interpret the analysis are a 

simplification of the hermeneutic view and the sociocultural perspective. I have used 

the concepts of development and preunderstanding. Three important keywords are 

preunderstanding (förförståelse), development (utveckling) and rebuke 

(tillrättavisningar). 

My conclusions in this examination are that all the parental guidebooks agree that 

physical punishment is not the solution. They all agree also that rebuke should result 

in strong and confident children. What the exact solution should be is something that 

they do not agree about.  
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2 Inledning: 
”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande” (Lpfö98 reviderad 2010, 2010:5).  

Detta är ett citat taget från förskolans styrdokument som ligger till grund för 

verksamheten idag. Citatet visar tydligt att skolan och hemmet tillsammans ska arbeta 

för att utveckla barnet på bästa sätt. För att förskolan ska kunna vara ett stöd för 

hemmet måste det finnas en ömsesidig förståelse. Om förskolan ska kunna stötta 

familjer i deras ansvar för exempelvis fostran, gäller det att pedagogerna förstår hur 

föräldrar tänker. Ett sätt att komma åt detta kan vara att studera handböcker som riktar 

sig med tips och råd till föräldrar för att hjälpa dem vid svåra situationer. Söker vi på 

biblioteket får vi lätt fram ett stort antal böcker från olika år. Även om de inte läses av 

alla är det högst troligt att många föräldrar låter sig inspireras av dem. Föräldrarna för 

i sin tur vidare det de läst till vänner och bekanta och på det sättet sprids tankarna från 

olika handböcker till många föräldrar. 

Detta arbete kommer att behandla synen på barnuppfostran i Sverige med inriktning 

på tillrättavisningar av barn utifrån åtta olika föräldrahandböcker skrivna dels mellan 

1950-1970 och dels på 2000-talet. Inriktningen kommer att vara mot hur dessa 

handböcker skriver om konflikter mellan barn och föräldrar och vilka metoder för 

tillrättavisning som då rekommenderas.  

Uppsatsen riktar sig till förskolelärare och lärare som dagligen kommer i kontakt med 

barn som behöver vägledning och fostran. Skolans riktlinjer innehåller krav på 

samarbete mellan hem och skola när det gäller barns utveckling (Lgr, 2011:16). Det är 

då viktigt att vara medveten om vilka tankegångar och synsätt som finns i de 

föräldrahandböcker som föräldrarna kanske har läst. På så sätt ökar chansen att man 

som förskolelärare vet vilka uppfostringsmetoder som föräldrarna pratar om och 

möjligen använder sig av. Även de äldre handböckerna är relevanta eftersom det kan 

hända att föräldrar, och även äldre lärare, kan ha uppfostrats då dessa handböcker var 

aktuella. 

Att titta på just tillrättavisningar är viktigt av flera skäl. Det är ett angeläget och 

aktuellt ämne såväl idag som tidigare. Det är också en del av uppfostran där man kan 

hitta många olika åsikter och där det därför finns stor risk för konflikt mellan föräldrar 

och förskollärare. Tillrättavisningar och konflikthantering är också en viktig del i 
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arbetet med barn. Som pedagog kommer man att behöva använda sig av 

tillrättavisningar vid olika tillfällen och det bästa är då om föräldrarna och 

pedagogerna är överens om vilken metod som ska användas. För att överhuvudtaget 

kunna komma överens om en metod gäller det att man som pedagog också sätter sig 

in i föräldraperspektivet och försöker förstå hur föräldrar tänker.  Denna uppsats kan 

bidra med kunskap om hur synen på tillrättavisningar har förändrats från 1950 till 

idag, samt vilka likheter och skillnader som kan belysas mellan föräldrahandböckerna 

från de olika årtalen. Den kan också bidra till att synliggöra hur gamla föreställningar 

om uppfostran finns kvar och påverkar nyare föreställningar. 

3 Bakgrund: 
Världen över ökar befolkningen och varje minut i varje land föds det fler barn. I 

Sverige föds det över 100 000 barn varje år och antalet ökar ju mer tiden går1. Barn 

formas och uppfostras för att sedan föra våra traditioner och värderingar vidare. 

Uppfattningar om hur föräldrar ska gå tillväga när det gäller uppfostran och 

tillrättavisningar skiljer sig inte bara utifrån olika år, utan även mellan olika länder. 

Att täcka in allt detta skulle bli omöjligt. Detta arbete kommer därför att begränsas till 

synen på uppfostran i Sverige under en femtioårsperiod. För att begränsa arbetet 

ytterligare har jag riktat in mig på konflikter mellan föräldrar och barn och vilken 

form av tillrättavisning några olika föräldrahandböcker ser som bra lösning av 

situationen. 

Vi kan börja år 1958 då lärarna förbjöds att aga sina elever. År 1966 förbjöds även 

föräldrar att använda aga som uppfostringsmetod. 1979 var Sverige första landet att 

lagstadga och se barnaga som ett brott, enligt Eva Bergenlöv som i en uppsats 

”Föräldrar som beskyddare och förövare” tagit upp barnagans historia. (Bergenlöv, 

2006:184). Sverige har också i sällskap med ett stort antal länder antagit FN:s 

barnkonvention som handlar om att sätta barnets bästa i centrum och att beakta att alla 

barn har olika individuella behov. Innan detta lagstadgandes var, som vi vet, aga en 

vanlig uppfostringsmetod och barn skulle fostras med hjälp av fysiskt våld. 

 

                                                            
1 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____91828.aspx 
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Det var något som ansågs nödvändigt för att kunna fostra barn till lydnad och 

underkastelse gentemot vuxna. Anledningen till att vi har gått från att uppfostra barn 

med hjälp av fysiskt våld till nolltolerans mot aga är, enligt Bergenlöv (2006), att 

samhällets syn på våld har förändrats men även att samhällets syn på barn är en annan 

(Bergenlöv, 2009:185). Bergenlöv (2006) menar också att våld i uppfostringssyfte var 

många barns vardag innan den senare lagen mot barnaga kom och det medförde då att 

barn inte hade något som helst skydd eller rättigheter innan lagstadgandet (Bergenlöv, 

2006:201). 

Gerda Simmonson-Christenson (1997) hävdar i sin bok Förskolepedagogikens 

historia att man som förälder har i uppgift att utveckla sina barn till bra medborgare 

som ska kunna leva i samspel med andra människor och som bidrar till framgång i 

samhället (Simmonson-Christenson, 1997:12). Hur det ska gå till finns det olika 

uppfattningar om. Åsikter och uppfattningar om uppfostran har inte alltid varit 

samstämda. Särskilt har de varierat över tid. Förr i tiden ansågs det exempelvis att 

fostran av barn i tidig ålder endast var föräldrarnas uppgift (Simmons-Christenson, 

1997:9). Idag anser vi att det även är förskolans uppgift och vi kan som tidigare 

nämnts läsa i förskolans styrdokument att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande” (Lpfö98 reviderad 2010, 

2010:5). 

Simmonson-Christenson (1997) hävdar att ju längre bak i tiden vi går desto hårdare 

anser vi idag att uppfostran varit. Hon menar även att förståelsen för eleven tappas 

medan kravet på respekt och lydnad blir allt strängare ju längre bak i historien vi går. 

Varje tid har sin syn på barnuppfostran utifrån samhällets krav och de förväntningar 

som finns på barnets blivande verksamhet i samhället. När vi tittar tillbaka på skrifter 

om barnuppfostran skrivna förr, så skulle olydnad oftast bestraffas på ett eller annat 

sätt (Simmonson-Christensen, 1997:12). De metoder som då användes betraktas oftast 

idag, enligt Simmons-Christensen (1997), som avskyvärda och utslag av ren hårdhet. 

Då ansågs det emellertid att barn behövde denna hårdhet för att främja deras 

utveckling (Simmonson-Christensen, 1997:13). Under senare tid talar man om 

uppfostran på ett helt annat sätt. Det skriver Helene Brembeck (1992) om i sin 

avhandling om barnuppfostran som det också skrivs mer om i avsnittet om tidigare 

forskning. Det pratas fortfarande om lydnad och om att sätta gränser, men även om en 

öppenhet mellan föräldrar och barn menar Brembeck (Brembeck, 1992:45). 
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4 Syfte och frågeställningar: 4.1 Syfte 
 Syftet med detta arbete är att se vad åtta olika föräldrahandböcker rekommenderar 

när det gäller tillrättavisningar vid konflikter mellan föräldrar och barn. Syftet är 

också att synliggöra eventuella skillnader och likheter i de olika föräldrahandböckerna 

mellan 1950–70-talet och 2000-talet. 4.2 Frågeställningar 
 

 Hur ses det på tillrättavisningar i de olika handböckerna? 

 Vad anses syftet med tillrättavisningar vara enligt föräldrahandböckerna? 

 Vilka följder leder tillrättavisningarna till enligt föräldrahandböckerna? 

 Finns det några tydliga mönster eller samband i de olika föräldrahandböckerna 

som är värt att belysa? 
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5 Teorianknytning 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa vilka teoretiska ramar som jag har använt 

samt vilka teoretiska begrepp som är centrala i min uppsats och som sedan kommer 

återkopplas i analysavsnittet som finns att läsa längre fram i detta arbete. Denna 

uppsats är uppbyggd utifrån ett förenklat hermeneutiskt synsätt men inspireras även 

av ett sociokulturellt perspektiv. 5.1 Hermeneutik 
I ett hermeneutiskt synsätt är människan och dess tolkningar i centrum. Fokus inom 

hermeneutiken ligger på tolkningar och förståelse som vi människor skapar 

(Thomassen, 2007:176ff). Alla människor skapar sig kunskap hela tiden.  Hur vi 

människor uppfattar olika fenomen beror på var i livet vi befinner oss men beror 

också på tid, plats och social miljö. För att överhuvudtaget kunna förstå eller skapa sig 

en uppfattning om något så spelar vår förförståelse en stor roll. Hur vi uppfattar olika 

saker och händelser hänger på människans individuella erfarenheter. Människan har 

förmågan att språkligt kunna skaffa sig kunskap och att föra kunskap vidare.  Därför 

uppstår också flera olika föreställningar om vad som är ”sant” och därmed är det 

också omöjligt att kunna skapa sig en ”ren sanning”. Vi ska också sträva efter att 

försöka komma så nära ”sanningen” som möjligt (Thomassen, 2007:176ff). 

 I detta arbete handlar det om att jämföra ett antal böcker skrivna vid olika tidpunkter. 

Ett hermeneutiskt synsätt innebär då att vara medveten om att vi i vår tid kanske inte 

förstår det som står i böckerna på samma sätt som de som böckerna var avsedda för. 

Därför gäller det att inte värdera om det som skrivs är rätt eller fel utifrån sina egna 

värderingar. 5.2 Sociokulturellt perspektiv 
I denna uppsats har jag också valt att låna teoretiska glasögon inspirerade av ett så 

kallat sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet är främst en teori om 

hur barn lär sig, och eftersom en tillrättavisning är avsedd för att leda till att barnet 

ska lära sig att inte göra så igen, så är det användbart här.  Det är först när barnet har 

kommit så lång i sin utveckling att språket börjar ta form, som utvecklingen bestäms 

av sociokulturella faktorer.  Språket är det viktigaste redskapet som människan har för 

att förmedla olika budskap och det är den bro i samhället som binder samman oss till 
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en gemenskap. Hur barn lär sig, och vad barn lär sig avgörs därför först och främst av 

omgivningen med hjälp av språket (Säljö, 2005:117). 

Ett centralt begrepp i barnuppfostran är ”utveckling”. I mognadsteorin utgår man från 

att undervisningen behöver anpassas till barnets utvecklingsnivå vilken avgörs av 

barnets mognad.  Men i ett sociokulturellt perspektiv är uppfattningen den motsatta 

(Säljö, 2005:120).  Istället anses det att barnets utveckling hänger på lärarens och 

föräldrarnas handlingar. Det är inkludering och samspel med andra individer som 

bidrar till att barn lär sig och senare fungerar i samhället. Genom att vuxna delar med 

sig av sin kunskap och sina erfarenheter om samhället lär sig barnet (Säljö, 

2005:121ff). För att utvecklas behöver barn stöd och hjälp från vuxna som hjälper 

dem framåt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man hävda att förskolan och 

skolan ger möjlighet till kunskap på ett annat sätt än vad som kan ges i hemmet. 

(Säljö, 2005:124). 

Genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv synliggörs att utveckling sker i 

interaktion med andra. Lärande är en process som pågår från födseln till att individen 

dör (Säljö, 2005:126). Det viktigaste är inte resultatet utan hur processen gått till. Vi 

blir sociokulturella människor genom att vi påverkas av andras erfarenheter som 

formar oss in i samhället. Genom att ta lärdom av andra människor och deras 

erfarenheter lär sig barnen själva hur situationer fungerar och hur de ska agera (Säljö, 

2005:128ff). 5.3 Teorireflektion 
Dessa teorietiska glasögon kommer att hjälpa mig att tolka analysen. Dels kommer ett 

hermeneutiskt synsätt vara till hjälp då medvetenheten av min egen förförståelse gjort 

att jag har tänkt på hur jag tolkar, men också hjälpt mig att försöka se utanför mina 

egna tankeramar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv räknar jag med att få hjälp med 

att tolka tankarna i föräldrahandböckerna.  I ett sociokulturellt perspektiv ser man på 

lärande som en process som utvecklas med hjälp av stöttning, inkludering och 

språkliga förmågor. En fråga är om man i handböckerna tror på samspel mellan barn 

och förälder på det sättet, och om det de skriver går att förstå utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  
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6 Tidigare forskning 
Här kommer två olika forskare och dess undersökningar att presenteras. Då jag har 

haft problem med att hitta tidigare forskning om vad föräldrahandböcker säger om 

tillrättavisningar och inte heller någon forskning om endast föräldrahandböcker har 

jag vidgat mitt perspektiv för att se vad det har forskats kring barnuppfostran i 

allmänhet. Forskning om barnuppfostran är relevant i mitt arbete då den kan stärka de 

tolkningar som görs av föräldrahandböckerna och deras metoder men även för att 

uppfostring i det stora hela är det mitt arbete handlar om.  6.1 Magne Raundalen 
Magne Raundalen är en norsk barnpsykolog som har forskat om barnuppfostran och 

kommit fram till att två ”pusselbitar” har en avgörande roll (Raundalen, 1997:6). Han 

har skrivit en avhandling som är baserad på hans egna erfarenheter som han har 

skapat sig efter sitt arbete med krigsdrabbade barn (Raundalen, 1997:6). Han menar 

att det viktigaste inom människan är förmågan att känna empati och att barn slipper 

utsättas för aggression. Utan dessa två ”pusselbitar” skulle inte mänskligt liv eller 

samspel mellan människor att fungera.  Att lära barn att känna empati och att förstå 

andra människor är viktigt. Det ska då bidra med att barnen växer upp med en 

förståelse för sin omgivning (Raundalen, 1997:5). 

 Raundalen (1997) menar att den första och viktigaste grunden skapas inom familjen. 

Genom att barn själva ser och upplever känslan av empati så skapas den första 

värdefulla inställningen gentemot andra människor (Raundalen, 1997:12).  Föräldrar 

borde enligt Raundalen (1997) veta om att det finns mycket forskning om 

barnuppfostran. Vissa forskare anser att empati är en medfödd egenskap hos barn men 

att föräldrar måste hitta ett sätt att vidarutveckla empati, samspel och omsorg. 

Raundalen (1997) hävdar att empati utvecklas till största delen genom att man som 

förälder är kärleksfull, trygg samt att man är en stadig person som barnet säkert kan 

knyta an till (Raundalen, 1997:25). Vid konflikter, som kan uppstå, menar Raundalen 

(1997) att föräldrar ofta agerar orättvist gentemot sina barn. Föräldrar är duktiga på att 

låta en negativ händelse ta över allt det positiva som deras barn gjort, och han menar 

då att man istället i ska ta sig tid och lyssna på barnet. Raundalen (1997) menar att 

samspelet mellan personerna som konflikten rör sig om är viktig. Likaså att 

reaktionen från föräldrarna vid konflikter spelar en stor roll och att det är viktigt att 

man som förälder är tydlig (Raundalen, 1997:59). 
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 Slutligen skrivs det om att omsorg och beskydd är viktigt inom uppfostran. Barnen 

ska vara i centrum och den vuxne ska ha tid att lyssna. Många gånger spricker detta 

och föräldrarna agerar då mot barnet med makt och det är då, enligt Raundalen 

(1997), som konflikterna uppstår (Raundalen, 1997:69). Motsatsen till detta är barn 

som uppfostras med hjälp av sträng och aggressiv uppfostran. Det medför att barns 

utveckling av empati, lyhördhet och omsorg för andra personer hämmas. Forskning 

har visat att barn som uppfostras med hjälp av fysiskt våld och aggression ofta 

reagerar med rädsla, aggressivitet eller ilska vid konflikter. I dessa barns uppfostran 

saknas empati. Raundalen (1997) menar att barn behöver disciplin i uppfostran genom 

resonemang och kunskap om vad som är rätt och fel (Raundalen, 1997:75).   

Resultatet av Raundalens (1997) forskning har visat att föräldrar som är konsekventa 

och engagerade skapar kompetenta barn, medan stränga och straffande föräldrar 

skapar barn som brister socialt (Raundalen, 1997:82–83).  6.2 Helene Brembeck 
 En annan som har forskat kring detta ämne är Helene Brembeck (1992). Hon har 

skrivit en avhandling om uppfostran. Materialet i hennes avhandling var intervjuer av 

tre olika intervjugrupper som bestod av föräldrar som var från arbetsklassen, lägre- 

och övermedelklassen. Det dessa olika intervjugrupper hade gemensamt var att de 

hade barn födda på 1970-talet (Brembeck, 1992:19). 

 I sin studie kom hon fram till att föräldrarna från de olika ”klasserna” ser olika på 

barnet samt hur konflikter ska lösas. Ett exempel på detta är hur föräldrarna ser på 

misslyckande exempelvis i skolan (Brembeck, 1997:196). Föräldrarna från 

övermedelklassen ansåg att misslyckande eller konflikter var barnets eget fel och att 

denna konflikt skulle lösas genom samtal och tillrättavisningar från föräldrarna. 

Medelklassens föräldrar menade att felet inte låg hos barnet utan att något var fel 

socialt. Arbetarklassens föräldrar såg däremot en tredje orsak till misslyckande. Om 

misslyckandet exempelvis rörde skolan ansåg man att problemet var skolans och dess 

pedagogik (Brembeck, 1997:196). Brembeck (1997) skriver också om föräldrarnas 

syn på tillrättavisningar. Enligt henne var föräldrarna var överens om att en öppenhet 

skulle finnas mellan dem själva och deras barn. Det viktigaste var att det fanns 

respekt, öppenhet och ärlighet. Föräldrarna ville inte att deras barn skulle vara rädda 

för att uttrycka sina känslor och de skulle kunna prata med varandra på ett sådant sätt 
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som föräldrarna själva inte hade upplevt att det kunde när de själva var barn 

(Brembeck, 1997:45).  

 I sin studie om barnuppfostran kom Brembeck (1997) fram till att barn blir goda 

individer i samspel med föräldrarna och att barn ska fostras till att vara lyhörda och 

måna om sina medmänniskor (Brembeck, 1997:195). Brembeck (1997) skriver inte 

specifikt hur hennes informanter talade kring tillrättavisningar. Däremot skriver hon 

att föräldrarna skapar sig egna uppfostringsmetoder vilka utgår från deras egna 

känslor om vad som är rätt. Hon menar också att föräldrarna uppgett att de läst olika 

föräldrahandböcker för råd och inspiration (Brembeck, 1997:201).  

 Dessa föräldrar har också det gemensamt att de själva blev uppfostrade under en tid 

då en amerikansk barnläkare vid namn Benjamin Spock var aktuell. Denna läkare gav 

ut en bok om fri uppfostran som kom i många upplagor och reviderades många 

gånger. Den åstadkom mycket uppståndelse när det gällde synen på uppfostran 

(Brembeck, 1997:215). Benjamin Spock bidrog också med nya tankemönster inom 

barnuppfostran. Han hävdade exempelvis att det var viktigare med en lyhördhet för 

barnets behov än att hålla sig till strikta regler2. 

 

  

                                                            
2 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/benjamin-spock 
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7 Material och metod: 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga för att få 

detta arbete möjligt. Jag kommer redovisa vilken metod jag har valt och vilket 

material jag har använt mig av. Nedan skriver jag även om varför jag har valt att göra 

som jag har gjort och om forskningsetik. Samtliga val utgår från min tidigare 

syftesformulering.  7.1 Val av metod: 
 Detta arbete är en kvalitativ undersökning som är baserad på jämförelser mellan åtta 

olika handböcker om barnuppfostran som är riktade till föräldrar. Jag har valt en 

kvalitativ undersökning då jag är ute efter en fördjupning samt att hitta samband i de 

olika texterna.  Om jag hade valt en kvantitativ undersökning hade jag fokuserat mer 

på att mäta och göra statistiska undersökningar av en stor mängd material (Larsen, 

2009:101). Den kvalitativa metoden passar detta arbete bättre då jag har valt att 

undersöka och begränsa mig till endast åtta föräldrahandböcker.  

 Min undersökning är genomförd med hjälp av en innehållsanalys som är en metod 

man kan använda sig av om man är ute efter att finna olika mönster i en större mängd 

text eller om man ska använda sig av texter som är från olika årtal (Bergström& 

Boréus, 2005:45).  När man har hittat de mönster man söker ska man sedan analysera 

och koppla det till den forskningsproblematik som man är intresserad av (Bergström& 

Boréus, 2005:86). Jag har valt denna metod då den passar väl in på mitt ämne. Jag ska 

hitta mönster i de olika föräldrahandböckerna som sedan ska tolkas och kopplas ihop 

med relevant tidigare forskning. Denna metod är till hjälp för att få fram mitt syfte. I 

detta arbete skulle intervjuer inte vara en lämplig form eftersom jag vill få fram mer 

allmänna föreställningar. Om syftet däremot hade varit att ta reda på några enstaka 

föräldrars åsikter om tillrättavisningar i barnuppfostran, så skulle intervjuer kanske 

vara en lämplig metod att välja 7.2 Val av material: 
När jag valde material var jag först och främst tvungen att avgränsa mitt arbete och 

fokusera på en liten del av detta stora forskningsämne för att jag skulle hitta min egen 

forskningsvinkel. Jag valde därför att begränsa mig till föräldrahandböcker, och i 

dessa valda handböcker begränsade jag mig till området tillrättavisningar vid 

konflikter mellan föräldrar och barn. Anledningen till att jag valde just 
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föräldrahandböcker är för att det finns många handböcker från olika år att välja 

mellan. I början vid materialinsamlingen hade jag ett större antal föräldrahandböcker 

som jag valde mellan. Skälet till varför jag valde just dessa handböcker, var för att 

man tydligast kunde läsa om tillrättavisningar. De valda böckerna hade alla ett eget 

kapitel som berörde ämnet. 7.3 Metoder vid materialinsamling: 
För att hitta relevant litteratur och föräldrahandböcker så valde jag först att titta på 

tidigare uppsatser för att få inspiration. Framför allt om litteratur och personer som 

tidigare forskat om liknande ämnen. Dessa uppsatser kunde jag hitta på sökmotorn 

DIVA3 med hjälp av sökordet ”barnuppfostran”.  Därefter valde jag att använda mig 

av skolans bibliotek samt ett bibliotek som ligger i en grannkommun till Södertörns 

Högskola. Där använde jag mig av olika sökverktyg för att få fram användbar 

litteratur. Jag använde mig då av sökord som ”Barnuppfostran” och 

”föräldrahandböcker” på exempelvis Libris, miks och NE. Jag sökte även på sidor på 

internet som säljer böcker för att få fram olika titlar som jag sedan kunde söka efter på 

biblioteket.  

När jag sökte på litteratur kring tidigare forskning stötte jag dock på problem. Jag 

hade svårt för att hitta tidigare forskning till mitt arbete och bokade därför en extra 

handledning i biblioteket. Den ledde dock inte heller till någon framgång. Därför fick 

jag vidga mitt perspektiv och koppla min studie till forskning kring barnuppfostran. 

För att sedan avgöra om böckerna jag hittat var relevanta tittade jag först på när de var 

skrivna och sedan på deras innehållsförteckning för att få en övergripande uppfattning 

om vad böckerna tog upp för ämnen.  Då det kan vara svårt att hitta böcker som är 

skrivna för femtio år sedan, fick jag tipset från min handledare att åka in till Kungliga 

biblioteket i Stockholm.  Jag hittade där relevant material till mitt arbete som jag inte 

hittade på andra bibliotek. 7.4 Forskningsetik: 
Detta är en viktig rubrik att känna till när man ska forska kring olika ämnen. Det är 

viktigt att man som forskare vet så väl sina rättigheter som skyldigheter. Stukat (2005) 

menar att det finns fyra olika huvudkrav som man måste vara noga med att följa när 

man forskar. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

                                                            
3 http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukat, 2005:139).  Dessa olika krav är 

dock inte aktuella i min forskningsstudie då jag använder mig av tryckta böcker som 

redan är tillgängliga för allmänheten. Dessa krav skulle däremot vara högst aktuella 

om jag skulle använda mig av exempelvis intervjupersoner som empiriskt material.  7.5 Val av tidsperiod 
Anledningen till att jag just valt att använda mig av tidsepoken 1950-70 var för att jag 

först och främst ville ha ett historiskt perspektiv men inte ett alltför stort gap mellan 

tidsperioderna. En tidsskillnad på ungefär 50 år är ändå något som vi idag fortfarande 

kan tycka ligger oss ganska nära i tid. Åtminstone om man exempelvis jämför med 

barnuppfostran på 1800-talet. Samtidigt som jag vet av tidigare läsning att diskussion 

om barnuppfostran på 50-talet innehåller argumentation kring ämnet aga då det 

fortfarande var tillåtet. Det är också då det stora förbjudet mot barnaga införs. Det 

skulle kunna vara en intressant sak att läsa om det i föräldrahandböcker och sen 

jämföra med vad som skrivs idag. Skriver föräldrahandböckerna något över 

huvudtaget om aga? Hur stort hopp är det mellan tankesätten om barnuppfostran och 

tillrättavisningar mellan då och nu? Frågor som dessa fanns i mitt huvud och därför 

valde jag dessa olika tidsperioder. Dessutom kan det vara viktigt att läsa om 

uppfostringstankar från tidigare år eftersom dessa tankar kan ha legat till grund för 

uppfostran av dagens föräldrars föräldrar. 
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8 Empirisk genomgång 
För att göra detta så tydligt som möjligt kommer jag först att göra en redovisning av 

mitt empiriska material. Jag kommer dela upp denna redovisning genom att börja med 

föräldrahandböckerna som ligger oss längst bort i tid för att sedan avsluta med den 

handbok som är nyast.  8.1 Så gör alla barn 
Den första föräldrahandboken i min studie är skriven av Lillan Frances och Louise 

Bates och är från 1959. Den är alltså utgiven ett år efter att aga i skolan blivit 

förbjuden. Det är då också sju år kvar innan det vart förbjudet för föräldrarna att aga 

sina barn i hemmet. Boken heter Så gör alla barn, hur föräldrar lär sig förstå sina 

barn och deras utveckling. I denna handbok kan man redan se vart synen på 

bestraffningar är på väg. Frances och Bates (1959) skriver nämligen i denna bok att 

åsikterna på senare tid innefattar tankar om att barn inte ska agas och författarna 

menar på att detta är rätt. De skriver att det är ”…sunt och riktigt” att inte bestraffa 

sina barn med hjälp av aga (Frances & Bates, 1959:309).  Frances och Bates (1959) 

varnar för att barnets inre växtkraft förstörs vid upprepade fysiska straff. De hävdar att 

flera fortfarande tycker att aga är det rätta verktyget att använda för att uppfostra sina 

barn rätt. Frances och Bates (1959) menar då att det är viktigt att se över sina metoder 

eftersom metoderna kanske är framgångsrika för tillfället men kommer att ge bakslag 

längre fram (Frances & Bates, 1959:309). 

Författarna skriver också att om barnet får en smäll någon enstaka gång kan detta 

medföra att man rensar luften och att man senare då kan gå vidare. Men att faran för 

att en smäll kan bli två smällar finns där och att det då blir fel (Frances & Bates, 

1959:309). Dem menar att om man agar sitt barn är ett misslyckande av föräldrarna 

snarare än av barnet (Frances & Bates, 1959:310).  Frances och Bates (1959) skriver 

att man kan ta itu med problem genom att varna och straffa men att man också kan 

använda sig av andra metoder för att slippa konflikter. Ett exempel som tas upp i 

boken är om man har barn som bråkar mycket. Lösningen är då helt enkelt att sära på 

barnen i två olika rum. Barnen ska få leka tillsammans så länge som de klarar av att 

hålla sams men börjar barnen bråka ska de säras på (Frances, Bates, 1959:306). 

 Ett annat exempel som tas upp är att om föräldrarna har ett barn som bråkar när det 

kommer gäster. Istället för att straffa, slå eller lirka med barnet ska man ta ut barnet så 
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att hon/han får leka utomhus medan gästerna är inne och fikar och då är problemet 

löst. Syftet med dessa lösningar är att skapa lugn och ro i hemmet och i gästernas 

tillvaro. En annan lösning vid en konflikt som beskrivs kan vara att barnet varnas vid 

dåligt beteende. Räcker inte det straffas barnet med att man som förälder kan 

”…stänga in ungen” (Frances, Bates, 1959:307).   

Slutligen hävdar denna föräldrahandbok att alla föräldrar är individuella och att 

föräldrarna själva väljer hur de vill uppfostra sina barn. Ingen annan kan veta hur just 

du ska uppfostra ditt barn (Frances, Bates, 1959:308) Målet med uppfostring av 

barnen är i slutändan att främja barnets individuella egenvärde samt att berika barnets 

egen värdighet (Frances, Bates, 1959:11).  8.2 Om lydnad och disciplin i uppfostran 
Den andra föräldrahandboken är skriven ett år senare, år 1960, och heter Om lydnad 

och disciplin i uppfostran skriven av Sven Ahnsjö. Han var den första professorn i 

barnpsykiatri på Karolinska institutet i Sverige4.   Ahnsjö (1960) skriver om att 

grunden för uppfostran måste läggas i hemmet och att den måste vara anpassad till 

barnets ålder och mognad (Ahnsjö, 1959:4). Strävan och målet med uppfostran är 

självklart att få ”…snälla och hyggliga ungar” (Ahnsjö, 1960:5). Men Ahnsjö (1960) 

menar också på att man inte kan vara säker att de lydiga och snälla barnen lyckas bäst 

i livet utan att man måste respektera deras individuella behov. Barn behöver regler om 

vad som är rätt och fel precis som vuxna. Det är vuxna människors ansvar att lära 

barnen detta (Ahnsjö, 1960:5). Vuxnas uppgift är också att vägleda barnen bort från 

frestelser samt att lära dem att ta hänsyn och skapa förståelse för andra individer 

(Ahnsjö:17ff).  

 Lydnad är enligt Ahnsjö (1960) en mognadsprocess som barnen går igenom och som 

sedan ska skapa ökad självkontroll och anpassning till omgivningen. När barnen är 

små kan vuxna inte vänta sig lika mycket lydnad som av ett barn i skolåldern. Ahnsjö 

menar att man når sitt syfte med uppfostran genom samtal och diskussioner (Ahnsjö 

1969:22). Hur man ska handla i svåra konflikter i uppfostringssyfte avgörs av 

situationen och individen. Den metod som fungerar vid ena tillfället fungerar kanske 

inte vid det andra. Det är föräldrarna som måste känna sina barn för att avgöra detta 

(Ahnsjö, 1969:24).  

                                                            
4 http://www.ne.se/sven-ahnsj%C3%B6 
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Istället för att befalla barnen att göra på ett visst sätt så ska man vid svåra situationer 

istället uppmana barnen till att göra något bättre. Uppmaningarna bidrar nämligen till 

att reaktionen från små barn som inte än har lärt sig att kontrollera sina känslor 

hämmas och blir inte lika hårda. Om man måste straffa sitt barn så ska man tänka på 

vilka följder som straffet medför. Ahnsjö (1960) menar att man inte ska aga sitt barn 

på grund av de risker som fysiskt våld medför. Man ska också akta sig för 

skrämselmetoder som kan medföra att barnens trygghet påverkas negativt (Ahnsjö, 

1960:21). 

Efter att en konflikt med tillrättavisning ägt rum är det viktigt att göra upp och bli 

sams menar Ahnsjö (1960) just för att tryggheten inte ska rubbas. När man som 

förälder haft en konflikt med sitt barn så måste man försöka komma från metoder som 

leder till ängslan, oro eller osäkerhet hos barnet (Ahnsjö, 1960:21).  Ahnsjö (1960) 

skriver att man som förälder kan jämföra sitt barn med andra föräldrars barn och deras 

handlande vid konfliker och se hur deras barns reaktioner tyr sig för att se om ens 

barn handlar normalt vid svåra situationer (Ahnsjö, 1960:25ff).   

Ahnsjö (1960) skriver hela tiden om en försiktighet som föräldrarna behöver tänka på 

när det gäller små barn. Däremot skriver han att den försiktigheten inte är lika 

nödvändig när barnen kommer upp i skolåldern. Anledningen till det är enligt Ahnsjö 

(1960) att barnen i skolåldern är så pass medvetna och språkligt kunniga att de klarar 

av mer (Ahnsjö, 1960:23).  8.3 Handbok i barnindoktrinering 
Den tredje föräldrahandboken är från år 1969 och är mer en debattbok snarare än en 

föräldrahandbok. Jag valde att ta med den i alla fall för att den har vissa intressanta 

och spännande tankar som var värda att lyfta fram. Boken är skriven av Francis 

Vestin och heter Handbok i barnindoktrinering. En central tanke hos Vestin (1969) är 

att man ska behandla barn som människor och att man inte ska slå människor och 

därför ska man inte heller slå barn (Vestin, 1969:28). Man ska istället som vuxen och 

förälder ge barnet goda erfarenheter som medför att barnet blir medveten om hur det 

är att arbeta och leva tillsammans med andra människor i en social miljö (Vestin, 

1969:21).   

Barn ska behandlas med respekt och hänsyn. Vestin (1969) skriver att man kan 

förvänta sig som förälder att ett barn straffar andra så som de själva blivit straffat. 
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Vestin (1969) menar att om ett barn uppför sig dumt har hon/han oftast en anledning 

till att göra det (Vestin, 1969:28). Författaren menar också att man aldrig ska fråga 

barnet ”hur kan du göra så?” för det skapar känslor hos barnen som skuld och plåga 

(Vestin, 1969:30).  

 Konflikter bör hindras med hjälp av olika metoder som avleder uppmärksamheten 

från bråk och som istället sysselsätter barnet så att konflikter inte uppstår. Barn mår 

bra av många lekkamrater som består av både barn och vuxna (Vestin, 1969:31). Vid 

konflikter som uppstår ska vuxna akta sig att lägga sig i för mycket. Ett exempel som 

Vestin (1969) tar upp är om ett litet barn nyper ett äldre barn. Då tycker vuxna att ett 

äldre barn ska föregå med gott exempel och inte nypa tillbaka. Utan istället ska barnet 

förklara för det lilla barnet att det faktiskt gör ont. Istället för att en förälder förklarar 

att så skulle det lilla barnet förstå bättre om barnen samtalar om situationen och lär sig 

av varandra (Vestin, 1969:31). 

 För att undvika konflikter överhuvudtaget ska man som vuxen avleda 

uppmärksamheten. Samtidigt tycker Vestin (1969) att man som vuxen inte ska 

undanhålla att folk bråkar eller tycker olika. Hon menar att det är bättre att slå till sin 

kompis om man är arg än att samla på sig ilska som sedan omvandlas till hat mot den 

personen. Även fast fysiskt våld aldrig får bli ett argument är medvetenheten om att 

man kan bli arg och bråka, och därefter bli sams viktig. Vestin (1969)  menar också 

att barn ska bli medvetna och inkluderas från att barnet är litet vilket ska medföra att 

barnet utvecklar en egen och stark intelligens (Vestin, 1969:29). 8.4 Föräldrahandboken 
Den fjärde föräldrahandboken är från årtalet 1972 och utgavs alltså tre år efter att 

Vestin (1969) gav ut sin bok. Denna bok är skriven av Lis Asklund och Maj Ödman 

och heter Föräldrahandboken: utgiven under medverkan av Sveriges främsta experter 

i barnuppfostrings- och familjefrågor. Lis Asklund var under år 1957-78 producent 

för ett populärt radioprogram som behandlade frågor som rörde samliv och sociala 

förhållanden5. Maj Ödman var också verksam inom radion med att svara på, och ge 

råd om, olika frågor som gällde medicin och samlevnad6.  

                                                            
5 http://www.ne.se/lang/lis-asklund 
6 http://www.ne.se/maj-%C3%B6dman 
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Dessa författare börjar med att skriva om hur man såg på tillrättavisningar förr i tiden 

och hävdar i samband med detta att aga inte är rätt metod att använda. De tar sedan 

upp frågor som föräldrar har skickat in för att de vill ha hjälp med svåra situationer. 

Ett exempel är en mamma som skickat in en fråga om hennes son som hela tiden 

ifrågasätter hennes beslut (Asklund & Ödman, 1972:95). Asklund och Ödmans (1972) 

råd på detta dilemma är att problemen inte kan lösas på distans utan man måste vara 

närvarande och att varje konflikt har olika lösningar. Konflikter som uppstår i hemmet 

speglar ofta problem hos föräldrarna och deras personlighet som sedan speglar av sig 

till barnet. Det är därför viktigt att föräldrarna noga tittar över sina 

uppfostringsmetoder och de problem som metoden kan medföra (Asklund & Ödman, 

1972:96).   

 Asklund och Ödman (1972) skriver om olika tanketraditioner från förr exempelvis att 

man ska aga barnen för att få absolut lydnad medan man på senare tid kommit på att 

aga barn är ett misslyckande och den absolut värsta metoden att använda sig av 

(Asklund & Ödman, 1972:109ff). De menar att alla vägar är olika och att man som 

förälder är individuell precis som varje barn. Vägarna till målet blir därför alltid olika. 

Människor är olika och vi behöver olika metoder för att känna oss trygga samt att 

trivas och därför blir vägarna dit olika. Föräldrar som blir arga och använder sig av 

skällsord framför barnen är enligt Asklund och Ödman (1972) trist men att koppla 

ihop det med en uppfostringsmetod är fel. De hävdar att barn inte gör som vuxna 

säger, utan barn gör istället som vuxna och gör. Därför är det viktiga inte vad man 

som vuxen säger, utan hur man uppför sig (Asklund & Ödman, 1972:115).  

Asklund och Ödman (1972) tar inte upp några klara exempel på hur man ska gå 

tillväga vid tillrättavisningar men skriver om olika hjälpmedel som kan vara till hjälp i 

en god uppfostran i det stora hela. Målet är inte lydnad utan att barnen blir 

självständiga och starka individer som ska leva och fatta egna kloka beslut (Asklund 

& Ödman, 1972:115).  8.5 Curlingföräldrar och servicebarn 
 Resten av handböckerna som nu kommer redovisas ligger oss närmre i tid. Denna 

bok heter Curlingföräldrar och servicebarn:en handbok i barnuppfostran och är 

skriven år 2004 av Bent Hougaard. Hougaard (2004) skriver att metoden för att nå sitt 

uppfostringsmål är genom straff och belöningar. Samtidigt som han skriver att ordet 
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straff idag har en negativ klang och att föräldrar inte vill veta av något som innefattar 

straff kopplat till uppfostran. Men enligt Hougaard (2004) är det svårt att uppfostra 

utan att ha straff som en metod. Författaren är noga med att poängtera att hans 

definition på straff inte innehåller någon sort av fysisk bestraffning. Utan att det är 

något som barnet upplever som straff och något som föräldrar kallar för konsekvenser 

(Hougaard, 2004:14). Att slå ett barn medför risker att förstöra något i barnets kropp 

exempelvis så kan man lätt slå ut en tand men det allvarligaste man slår sönder är 

barnets självkänsla och tankar om sitt eget värde (Hougaard, 2004:65).  

 Idag används det olika sorter av konsekvenser som enligt Hougaard (2004) har till 

syfte att barn ska få känna av konsekvenserna av ett dåligt uppförande och att lära sig 

vad som är rätt och fel. Däremot får inte konsekvenserna av dåligt handlande komma 

timmar efteråt utan ska ske på en gång så att barnet lär sig och inte hinner glömma 

bort vad konflikten handlade om (Hougaard, 2004:103ff). Konsekvenser som är 

vanliga är utegångsförbud, instängning på rummet eller att föräldrarna ger 

skuldkänslor genom att säga till barnet att ”jag tycker inte om dig när du gör så här” 

(Hougaard, 2004:69). Samtidigt menar Hougaard (2004) att det är svårt att uppfostra 

sina barn utan straff och att en utskällning ibland kan vara på sin plats. Samtidigt 

menar han att man som uppfostrare måste vara medveten om effekterna. Avgörande 

är hur ofta vi skäller och straffar, och varför vi gör det. Ju mer vi skäller på barnen ju 

oftare kommer vi behöva göra det. Därför gäller det att välja sina tillfällen samt att 

reflektera över sin uppfostran. Författaren menar att den metod som inte fungerar bör 

bytas ut mot en annan metod som kanske är framgångsrik på just ditt barn (Hougaard, 

2004:71ff).  

Att uppfostra barn medför också en viss försiktighet. Barn innan två års ålder är 

exempelvis inte redo för att uppfostras och utsättas för vuxnas straff, just för att små 

barn inte lär sig av straff men också för att små barn är i störst behov av omsorg från 

den vuxne (Hougaard, 2004:79ff).  8.6 Nannyboken 
Den sjätte föräldrahandboken är från 2005 och är baserad på en modern TV-succé 

från 2000- talet. Den är uppbyggd på tips och råd till föräldrar vid svåra situationer för 

att underlätta deras kaotiska vardagsliv. Boken heter Nannyboken och är skriven av 
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Tina Kindblom. Boken är baserad på tre kvinnors erfarenheter och lösningar som på 

ett eller annat sätt varit verksamma i arbete med barn under en väldigt lång tid.  

 Ett genomgående påstående i denna handbok är att en blandning mellan belöning och 

bekräftelse som kombineras med nära samtal med barnen ska leda till framgång i 

uppfostran (Kindblom, 2005).  Föräldrarnas jobb är att skapa förutsättningar för 

barnen, få rutiner att fungera och att utveckla barnens självkänsla (Kindblom, 

2005:19ff). För att barnet ska fungera och utvecklas måste man som förälder vara 

tydlig, konsekvent och hålla fast vid det man säger. Barnen måste också inkluderas så 

att samspel mellan förälder och barn skapas.  En ständig dialog och inkludering av 

barnen är ett genomgående tema i denna föräldrahandbok. Flera exempel på hur man 

ska få slut på dåliga och jobbiga rutiner som medför oönskat beteende hos deras barn 

återkommer och nästan varje lösning kan sammanfattas på samma sätt (Kindblom, 

2005:31ff).  

Ett exempel är två syskon som bara bråkade och kallade varandra för olika skällsord. 

Det hade gått så långt att mamman inte vågade lämna pojkarna själva för att hon var 

rädd att de skulle riva lägenheten. Barnen fick ofta skäll när det bråkade med varandra 

och när de använde dåligt språk. Att skälla på sitt barn är enligt denna bok en ”…trött 

mammas beteende” (Kindblom, 2005:66). Istället behöver barnen få beröm som visar 

på vad som är ett bra beteende. Barn behöver få respekt för att också kunna visa. 

Lösningen på detta var då att låta barnen vara med och hjälpa till och få vara delaktiga 

i vardagliga sysslor respekt (Kindblom, 2005:92).  

I denna bok är det genomgående mönstret att hela tiden samtala och låta barnen vara 

delaktiga. Man ska som förälder hela tiden förklara varför, belöna och 

uppmärksamma det man tycker är bra. Det medför då att barnen vill vara delaktiga 

och att de vill göra bra saker (Kindblom, 2005).  8.7 Trygga föräldrar och glada barn 
Den sjunde och näst sista föräldrahandboken i denna studie är utgiven 2007 och är 

skriven av Steve och Shaaron Biddulph. Boken heter Trygga föräldrar och glada 

barn. Genom uppfostran ska man hjälpa barnen att hitta en bättre väg till ett bättre 

beteende. Uppfostran handlar om undervisning men vi vill inte undervisa barnen som 

vi gjorde förr genom förolämpningar och fysiskt våld (Biddulph, 2007:141).  

Uppfostran börjar från dag ett genom omsorg, förtroende och ett kärleksfullt 



 

24 
 

förhållande. Det är nämligen det förhållandet som ger oss vuxna möjligheten till att 

vägleda barnen. Biddulph (2007) menar att det är varför exempelvis styvföräldrar har 

svårare att uppfostra och vägleda barnet eftersom de inte hunnit bygga upp ett 

kärleksfullt förhållande med förtroende och tillit (Biddulph, 2007:141). 

  Biddulph (2007) beskriver uppfostran där tillrättavisningar ingår i tre steg. Det tre 

olika uppfostringsstegen förändras tillsammans med barnets ålder och måste anpassas 

därefter. När barnet är litet och gör något som inte är lämpligt ska man som förälder 

distrahera barnet med något annat för att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll och 

slippa en stor konflikt. När barnet sedan blir större ska man hjälpa barnet att intressera 

sig för något annat. Till sist när barnet och den språkliga mognaden nått en högre nivå 

så handlar det om att uppfostra med hjälp av förklaring och medvetenhet (Biddulph, 

2007:142ff). Att använda sig av en dialog och ett förklarande samtal vid konflikter 

ska medföra att all ilska från konflikten ska vara utbytt mot ett lugn. Denna metod går 

ut på att lära barnet vad som är fel samt att hjälpa dem att nästa gång göra rätt. 

Dialogen mellan föräldern och barnet måste anpassas till barnets förmåga likaså 

förälderns förväntningar på dialogen (Biddulph, 2007:148ff).  

Målet med uppfostran är inte för föräldrarnas skull och för att underlätta för dem. 

Utan målet är för barnets skull och för att de ska vara medvetna och kunna behärska 

sig och sina känslor (Biddulph, 2007:152) 8.8 Barnaboken 
Den åttonde och sista föräldrahandboken är en ny utgåva som firar 25 års jubileum 

och den utgavs år 2008. Boken heter Barnaboken och är skriven av Anna Wahlgren. 

Wahlgren är en svensk författare som utgivit denna bok med hjälp av sin egen 

erfarenhet av att vara mamma till nio barn7. Att barn behövs uppfostras ges ett tydligt 

tycke om i denna bok lika så att barn behöver gränser och förbud. Att fostra ett barn 

betyder att man ska skydda och leda dem och som sedan ska resultera i att barnet 

förbereds för ett självständigt liv (Wahlgren, 2008:588).  

Metoder vid tillrättavisningar får inte leda till att barnet sänks psykiskt. Det är inte 

heller bra att koppla ihop en negativ handling med barnets personlighet. Wahlgren 

(2008) skriver om tio regler som är absolut förbjudna där en av reglerna är att slå sitt 

barn. Att slå sitt barn är ett misslyckande som resulterar i att barnet sänks psykiskt. 
                                                            
7 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/anna-wahlgren 
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Barn behöver uppfostras in i samhällets normer för att kunna ta del av 

gemensamheten som vi enligt Wahlgren (2008) behöver som de flockdjur vi är 

(Wahlgren, 2008:613ff). Barn kan i vissa fall behöva tillrättavisningar i form av straff, 

däremot är straff som är förödmjukande är meningslösa. Straff ska vara riktade mot 

själva handlingen och ska poängtera vad som är fel (Wahlgren, 2008:628). 

 Wahlgren (2008) tar upp ett exempel om hennes son som hade svårt att komma i tid 

och menar att i dagens samhälle är vi beroende av tidspassning. En dag när de skulle 

gå på restaurangbesök var hennes son återigen sen som några gånger förut. Detta 

resulterade i att familjen åkte utan honom och det blev då hans straff. Straffet blir som 

en markering av att handlingen är fel och att det är oacceptabelt att komma sent 

(Wahlgren, 2008:629). Barn behöver gränser och om man som vuxen sätter gränser 

betyder det att man bryr sig. Då kommer vi även tillbaka till uppfostrans mål som är 

att att leda och beskydda barnen vilket man gör om man tar sig tid att sätta gränser. 

De straff eller de gränser som man utövar är det viktigt att man står för och förklarar 

varför och vad man som förälder förväntar sig nästa gång (Wahlgren:2008:627). 

Wahlgren (2008) skriver att barnen ska inkluderas i samhällets normer. Normerna 

hjälper barnen att bli en del av gemenskapen (2008:596).  

Wahlgren (2008) skriver också om förvisning. Hon menar att om vi inte lär barnen 

samhällets normer kommer barnet avvika och då förvisas ut från gemenskapen. 

Förvisning kan också användas som en tillrättavisning vid dåligt beteende men i 

absolut sista hand för att barnet ska få en tydlig markering av dåligt beteende. Hela 

poängen med bestraffningen är att göra det tydligt och att barnet förstår varför, annars 

tjänar inte tillrättavisningen sitt syfte (Wahlgren, 2008:602ff). 
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9 Analys 
I alla handböcker förekommer på ett eller annat sätt uppfattningar om 

tillrättavisningar av barn. Gemensamt för alla handböcker var åsikten om att aga 

skadar mer än vad det gör nytta. Enligt handböckerna ska man som förälder se över 

sin metod vid tillrättavisningar så att man inte använder sig av metoder som skadar 

barnet psykiskt. I föräldrahandboken skriven av Frances & Bates (1959:309) skriver 

de att aga förstör barnets inre växtkraft och de får även medhåll av exempelvis 

Hougaard (2004) som skriver att aga förstör barnets självkänsla, trygghet och tankar 

om sitt eget värde (Hougaard, 2004:65). Att använda fysiskt våld är ett misslyckande, 

inte av barnet utan av föräldrarna skriver Frances & Bates (1959:310). Det 

allvarligaste med att aga sitt barn är enligt handböckerna inte den fysiska skadan som 

denna metod medför, utan skadan som barnet får psykiskt. Hougaard (2004) skriver 

exempelvis att man kan slå ut en tand eller skada barnet fysiskt. Däremot är den 

riktiga biverkningen av agan den skada som sitter i huvudet på barnet i form av 

barnets egna tankar (Hougaard, 2004:65).  

 Detta tyder på att föräldrahandböckerna oberoende av om de är utgivna runt 1950 

eller på 2000-talet är mot tillrättavisning i form av fysiskt våld. I handböckernas 

kapitel om tillrättavisningar tas aga upp i alla böcker utom i Kindbloms (2005) bok. 

Detta kan möjligen bero på att aga var den tillrättavisning som användes förr och att 

handböckerna nu vill poängtera sin syn på denna metod. Handböckerna vill visa att de 

själva tar avstånd från detta. Varför Kindblom (2005) inte tar upp något om aga kan 

bero på att metoderna i den boken är så långt ifrån fysiskt våld att det inte ens var 

relevant att ta upp. Metoderna i Kindbloms (2005) bok handlade istället om 

kommunikation och förklaringssamtal. Hela tillrättavisningsmetoden gick ut på att 

konflikter skulle lösas med hjälp av dialog och inkludering (Kindblom, 2005: 31ff). 

Detta kan kopplas till arbetets tidigare forskning där Raundalen (1997) skriver om att 

det är viktigt att ta sig tid och lyssna på barnet. Genom att inkludera barnen skapas 

bättre förutsättningar vid konflikthantering (Raundalen, 1997:50). 

 I arbetets avsnitt om tidigare forskning nämns Brembeck (1997) där hon kommit 

fram till att samspel mellan vuxna och barn leder till att barnen blir goda individer 

som lär sig empati och lyhördhet för andra människor (Brembeck, 1997:195).  Om 

detta skriver Vestin (1969) i en av handböckerna där hon då menar att föräldrarnas 

roll i uppfostran är viktig och att det är deras uppgift att ge barnen goda erfarenheter i 
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livet. Det medför att barnen blir medvetna om hur det är att leva i ett samhälle med 

andra människor i en social miljö. För att komma dit är vägen återigen genom att 

inkludera barnen i vardagslivet (Vestin, 1969:21).  Detta kan också kopplas till 

sociokulturalliteten där inkluderingen av barn är viktig. Säljö (2005) skriver att det 

unika med människan är vårt språkliga verktyg som bygger vägen till samhällets 

gemenskap. Barn lär sig först och främst av omgivningens kommunikation och språk 

(Säljö, 2005:117), vilket betyder att Kindblom (2005) som utelämnar fysiskt våld helt 

ur sin bok och istället fokuserar på metoder som består av kommunikation innefattar 

precis det som sociokulturallitet tar upp. En annan tolkning kan också vara att 

Kindblom (2005) har undermedvetna tankar som inspirerats av ett sociokulturellt 

perspektiv. Att vara för uppfostran och samspel skulle man kunna säga är 

sociokulturellt vilket då stärker tanken om att handböckerna stödjer detta perspektiv. 
 Av detta kan jag också tyda att handböckerna är överens om att fysiskt våld bryter 

ner barnet psykiskt och är därför en farlig metod att använda. Detta tyder på att tankar 

om aga som tillrättavisningsmetod avråddes till föräldrar långt innan det lagstadgades 

som olagligt. Likaså att konsekvenserna av aga redan då ansågs vara högst allvarliga 

eftersom man i föräldrahandböcker redan på 1950-talet tog avstånd från denna metod. 

En möjlig tolkning av detta kan vara att det beror på att föräldrar själva blivit 

uppfostrade med hjälp av fysiskt våld och därför är de medvetna av sina egna 

erfarenheter och förförståelse vad aga medför. Författarna till handböckerna har själva 

tagit del av forskningen kring de negativa följderna av denna metod och vill att 

nutidens barn istället ska uppfostras med framgångsrika metoder.  9.1 Synen på tillrättavisningar 
Som jag skrev ovan är handböckerna samstämda om vilken metod som inte ska 

tillämpas. Däremot vilken metod som ska användas för att lära barnen om rätt och fel 

är de inte lika överens om. Efter att handböckerna har rätat ut sina åsikter om fysiskt 

våld så kommer nästa känsliga metod som handlar om att straffa barnet. Några 

handböcker tar avstånd från benämningen straff. Anledningen till det är att författarna 

är rädda att straff ska förväxlas med fysiskt våld. I en handbok märks detta extra 

tydligt. Hougaard (2004) skriver nämligen att han tror att det är svårt att uppfostra 

barn utan att ge dem straff.  Samtidigt vill han tydligt poängtera att den sortens straff 

som han tänker på inte har något med fysiskt våld att göra. Hans definition på straff är 

något som bara barnen uppfattar som straff men vad vi vuxna kallar för konsekvenser. 
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Sammanfattningsvis menar Hougaard (2004)  att straff är nödvändigt men att 

föräldrar inte straffar utan visar barnen konsekvenser av sitt handlande (Hougaard, 

2004:14). Det kan vara svårt att veta vad som uppfattas som skillnaden mellan straff 

och konsekvens. En tanke som jag får av detta med hjälp av min egen förförståelse 

som ingår i ett hermeneutiskt synsätt är att ordet straff väcker en negativ känsla och 

att ordet konsekvens inte är lika laddat. Ett tecken som stärker detta kan kopplas ihop 

med det Hougaard (2004) själv skriver, med andra ord att föräldrarna inte vill bli ihop 

kopplade med straff (Hougaard, 2004:14). Detta tyder då på att ordet straff har 

hårdare effekt än själva ordet konsekvens. Eftersom man då istället råder föräldrarna 

att använda sig av konsekvenser så måste det betyda att det inte väcker lika negativa 

känslor. Hougaard (2004) skriver att konsekvenser kan vara att ge sitt barn 

utegångsförbud eller stänga in barnet på rummet (Hougaard, 2004:69) och detta kan 

då uppfattas som straff. Beroende på hur man tolkar kan detta uppfattas som att den 

enda skillnaden är vad föräldrarna väljer att kalla metoden.  

Man kan också se det som att när barnen bryter mot en regel som föräldrarna satt upp, 

exempelvis om barnet inte håller tiden, behövs tydliga konsekvenser för att visa att 

det är ett oacceptabelt beteende. Eftersom vårt samhälle är uppbyggt på starka normer 

som man förväntas följa så kan man som förälder exempelvis straffa sitt barn med 

utegångsförbud och det kan då visa på att sen ankomst medför konsekvenser. På så 

sätt kan straff och konsekvenser väl kopplas ihop. Wahlgren (2008) är också en 

författare som pratar öppet om att straff är en lämplig metod att använda. Det var hon 

som bland annat skrev om hennes son som missade restaurangbesöket eftersom han 

inte kunde hålla tiden. 

 Wahlgren (2008) har också en intressant bok som har blivit väldigt uppmärksammad. 

Boken har blivit reviderad många gånger och var exempelvis väldigt omtalad i media 

för bara några år sedan. Jag valde den nyaste utgåvan av hennes omtalade bok för att 

få en uppfattning om hennes senaste syn på uppfostran och tillrättavisningar. Om man 

söker på NE och använder sökordet ”Anna Wahlgren” så står det bland annat att 

hennes egen dotter kritiserar hennes metoder starkt8. En tolkning som man kan göra 

av detta är att hennes dotter som nu är vuxen, kritiskt granskat sin moders metoder 

och tagit avstånd från dessa. Alltså finns det ett levande bevis på att Wahlgrens (2008) 

                                                            
8  http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/anna-wahlgren 
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bok som består av en massa råd till föräldrar är ett exempel på att utvecklingen inte 

bara går åt det positiva hållet. När man lever i nutid kan man ofta hävda att nutiden är 

idealet. Simmonson- Christensen (1997) som nämns i denna uppsats bakgrundsavsnitt 

menar att ju längre bak i tiden man går desto hårdare antar vi idag att uppfostringen av 

barn varit (Simmonson- Christensen, 1997:12). Idag anser vi kanske att det varit 

hårdare förr även om vissa barn idag har det minst lika hårt. En tanke är att det är lätt 

att se vad som var fel förr genom att analysera och forska. De fel som finns idag 

kommer säkert inte att uppmärksammas förrän om kanske tio år, när dagens vardag är 

förbi. Detta kan bero på att vi just nu är för upptagna med att leva och utvärdera 

uppfostran och tillrättavisningar på exempelvis 1950-talet.  

Hougaard (2004) som är mot straff menar att en utskällning ibland kan vara på sin 

plats (Hougaard, 2004:71). Medan Kindblom (2005) menar att om man använder sig 

av metoder som skäll vid tillrättavisningar tyder det på ”en trött mammas beteende” 

(Kindblom, 2005:66). Detta är också ett tydligt exempel på att åsikterna om metoder 

för tillrättavisningar inte går ihop. Handböckernas tankar om vilka metoder som ska 

användas går inte bara isär mellan handböcker från 1950-70 talet och 2000-talet utan 

också mellan Kindbloms (2005) och Hougaards (2004) böcker som utgivna med 

endast ett års mellanrum. Ett annat exempel på att åsikterna går isär märks om man 

jämför den äldsta handboken med en av de yngsta. Den äldsta som är skriven år 1959 

anser att man ska varna och straffa barnen så att de lär sig vad som är rätt och fel. Att 

smälla till ett barn en gång gör inget. Det är bättre att rensa luften än att samla på sig 

ilska, men däremot är upprepade gånger av fysisk bestraffning farligt (Frances & 

Bates, 1959:309). Medan den näst yngsta föräldrahandboken från år 2007 menar att vi 

inte ska uppfostra barnen som man gjorde förr och har uteslutit allt som har med 

bestraffning att göra. Istället handlar uppfostran här om att anpassa sin nivå efter 

barnets ålder och mognadsgrad (Biddulph, 2007:142).  

Detta kan också jämföras med ett sociokulturellt perspektiv där det tas upp att barns 

utveckling inte har något med mognad att göra utan att det hänger på föräldrarnas och 

lärarnas handlingar och tillvägagångsätt (Säljö, 2005:129ff).  Det finns fler 

uppfattningar om försiktighet vid tillrättavisningar beroende på barnets ålder och 

mognad. Ahnsjö (1960) och Hougaard (1969) skriver i sina handböcker om 

anpassning. Ahnsjö (1960) skriver om att en försiktighet är viktigare när barnet är litet 

och att det inte blir lika känsligt när barnet kommer upp i skolåldern. Han nämner 
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också att lydnad i uppfostran är en mognadsprocess (Ahnsjö, 1960:22ff). Hougaard 

(2004) skriver om att man inte ska uppfostra sitt barn innan två års ålder eftersom de 

inte är redo samt att barnet då är mest i behov av omsorg av den vuxne (Hougaard, 

2004:79ff). Av dessa exempel kan man tyda att det finns många tankar som kopplar 

ihop uppfostran och utveckling. 9.2 Målet  
Genom att läsa dessa olika handböcker kan jag tydligt se att de olika tankarna om hur 

en tillrättavisning ska gå till går isär. Däremot ska syftet leda till ungefär detsamma. 

Syftet med tillrättavisningar enligt handböckerna är att målet med hela uppfostran 

uppnås. Målet med uppfostran är enligt handböckerna att inkludera barnen i samhället 

för att de sedan ska kunna leva ett bra liv i samspel med andra. Ahnsjö (1960) skriver 

att det är vuxna människors uppgift att lära barnen om rätt och fel så att barnen lär sig 

att förstå och ta hänsyn till andra (Ahnsjö, 1960:17ff).  

Raundalen (1997) som nämnts i kapitlet tidigare forskning har genom sin forskning 

om barnuppfostran kommit fram till att barn behöver lära sig att förstå och känna 

empati för andra för att sedan växa upp i samspel med andra (Raundalen, 1997:12). 

Han skriver också att föräldrarna behöver utveckla sina barns empati genom att vara 

kärleksfulla och trygga föräldrar (Raundalen, 1997:25). I handboken skriven av 

Biddulph (2007) nämner författarna också den kärleksfulla och trygga förälderns 

uppgift. De menar att genom att själv som förälder visa omsorg och kärlek bidrar dem 

med att göra det möjligt att vägleda och uppfostra barn (Biddulph, 2007:141). Kan det 

kanske ha något att göra med ett gammalt ordspråk som lyder: att barn inte gör som 

vuxna säger, utan barn gör som vuxna gör? Att barn har en förmåga att läsa av vuxna 

människor redan när de är små och har en förmåga att genomskåda sina uppfostrare? 

Dessa frågor har jag inget svar på men genom att läsa dessa handböcker kan jag 

tydligt se att det finns en koppling till föräldrarnas uppförande. I en annan handbok 

skrivs det nämligen att barn straffar andra som de själv blivit bestraffade (Vestin, 

1969:28) och i en tredje handbok skrivs det om att det är viktigt att man som förälder 

ser över sitt eget uppförande eftersom barn gör som vuxna gör (Asklund& Ödman, 

1972:115).  

 En tolkning som man kan göra av detta är att anledningen till dåligt beteende och 

behovet av tillrättavisningar inte ligger hos barnen utan faktiskt hos föräldrarna. Det 
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kan anses som självklart, men hur ska barn annars veta om ingen lär dem? Precis som 

vuxna som ibland också behöver hjälp för att lära sig nya saker. Då är det också 

ganska självklart att barn som blivit straffade, själva straffar för det är så de har fått 

lära sig att hantera konflikter. En annan tanke som inte alls gör detta lika självklart 

kan vara att det finns fall där barn faktiskt själva väljer att ta avstånd. De barnen har 

själva utvecklat en egen känsla av vad som är rätt och fel. Däremot kommer vi aldrig 

att komma ifrån undantag som finns att finna vid olika fenomen. Detta är ett exempel 

som stärker tankar inom ett hermeneutiskt perspektiv. Tolkningar gjorda av 

människan som är baserade på vår egen förförståelse kan aldrig fastslås som en enda” 

riktig” sanning eftersom det finns två sidor av allting.  Vestin (1969) skriver i sin 

handbok att barn ofta har en anledning till att bete sig dåligt (Vestin, 1969:30). Medan 

Asklund och Ödman (1972) samtidigt skriver att konflikter återspeglar problem som 

har sin bakgrund i hemmet eller i föräldrarnas personlighet (Asklund & Ödman, 

1979:96).  

Syftet med tillrättavisningar är alltså att målet med hela uppfostran ska uppnås. 

Ansvaret ligger hos uppfostraren, enligt handböckerna, och ska leda till att barnen lär 

sig skillnaden mellan vad som är rätt och fel. De ska också lära sig att bli 

självständiga, självsäkra, empatiska starka och goda medmänniskor som lever i en 

social harmoni med andra. 9.3 Följder 
Vad anser föräldraböckerna att man som förälder ska uppnå med tillrättavisningar? 

Det beror på hur man väljer att tolka det handböckerna säger. Antingen tolkar man det 

som att följderna av tillrättavisningarna blir att barnen lär sig rätt eller fel eller så 

tolkar man att följderna endast fungerar för stunden. 

 Exempelvis när man enligt Frances & Bates (1959) hade syskon som bråkade var 

deras lösning att sära på syskonen. Följderna av denna metod blev då lugn och ro för 

föräldrarna för just den stunden (Frances & Bates, 1959:306). Men reflektioner från 

handboken på vad denna metod medförde för andra följder förutom lugn och ro för 

stunden fanns inte. En möjlig tolkning kan vara att denna metod uppnår sitt syfte för 

stunden men är ingen lösning på problemet. I handböckerna har det pratats mycket om 

inkludering precis som jag skrev i början av analysen. Det ska leda till att barnen blir 

medvetna och samtidigt skapar bättre förutsättningar för konflikthantering. Att sära på 
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barnen innebär då att man istället exkluderar barnen. Detta exempel kan då tolkas 

utifrån de andra handböckernas åsikter som att detta inte skulle vara en ultimat 

lösning.  Av handböckerna kan man tolka det som om tillrättavisningarna ska leda till 

en ”ringar på vattnet” effekt. Tillrättavisningarna ska leda till att barnet får tydlig 

handledning i vad som är rätt och fel. Det ska då medföra att barnets handlingar och 

goda beteende blir fler och fler.  

Under denna rubrik skulle jag hävda att de största skillnaderna mellan de gamla och 

nya handböckerna finns. I de äldre handböckerna tas det upp exempel som handlar om 

ilska. I exempelvis Vestins (1969) bok skriver hon om att när man är riktigt arg är det 

lika bra att man slår till kompisen eller barnet än att gå och samla på sig ilska som 

sedan omvandlas till hat (Vestin, 1969:29). Frances & Bates (1959) menar också att 

det kan vara behövligt att rensa luften genom en smäll men att det sedan måste stanna 

där så att det inte blir till ett mönster (Frances & Bates, 1959:209). Medan i de nyare 

handböckerna kommer det fler exempel på samtal och dialoger som ska medföra att 

det dåliga beteendet bryts och att konflikten istället byts ut mot ett lugn. Biddulph 

(2007) skriver exempelvis att dialogen ska medföra att man kan förklara och prata om 

vad som blev fel och då skapas förutsättningar så att barnet gör rätt nästa gång 

(Biddulph, 2007:148ff).   

Att dessa två exempel ligger ganska långt ifrån varandra kan bero på olika tiders 

tänkande. Idag på 2000-talet blöder våra öron om man säger att det ibland kan vara 

nödvändigt att lösa saker med våld. På 1950-talet däremot så var man medveten om 

att upprepat våld inte var lösningen men att det ändå kunde vara nödvändigt någon 

gång ibland. Kanske beror det på tron om att samla hat var skadligare än att slå till en 

gång. En tolkning kan vara, hur vi idag ska hinna lösa allt med konversationer när vi i 

vardagen är uppe i så mycket annat. En annan möjlig tolkning kan vara att en 

tillrättavisning som består av nära samtal med barnet inte tar längre tid än att stänga in 

sitt barn på rummet och sedan lämna henne/honom där.  

I arbetets bakgrundsavsnitt tas det upp att Simmonson-Christenson (1997) anser att vi 

idag tycker att uppfostran varit hårdare, strängare och att förståelse för barnen 

saknades (Simmonson- Christenson, 1997:12). Genom att läsa dessa handböcker kan 

vi se att de inte skiljer sig så drastiskt som hon uttrycker det. Råd till föräldrarna som 

handböckerna ger, har ju som grund att se till barnets bästa. Att metoder idag inte 
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alltid håller med metoder som fanns på exempelvis 1950- talet kan bero på att vårt 

samhälle är uppbyggt på ett annat sätt.  Man kan kanske tycka att skillnaderna mellan 

handböckernas tankar om tillrättavisningarna inte speglar hur det faktiskt var, utan 

speglar endast några få författares syn. Men dessa författare speglar ändå på något sätt 

hur det har varit. De speglar också vart tankegångarna är på väg. De har själva blivit 

uppfostrade i olika tider som säkerligen skiljer sig från varandra. Hade de inte blivit 

påverkade av forskning och ny kunskap hade innehållet i föräldrahandböckerna 

kanske sett annorlunda ut.  

 Idag har vi i förskolan och skolan tydliga riktlinjer att gå efter. Riktlinjer som säger 

att pedagogerna och verksamheten i förskolan ska vara ett stöd även för föräldrarna. 

Jag som blivande lärare skulle hävda att det är viktigt att samspelet mellan föräldrar 

och lärare fungerar. Även att det är så samstämt som möjligt för att främja barnets 

uppfostran. Hur vidare förskolan och skolan ska ägna sig åt tillrättavisningar låter jag 

vara osagt. Däremot tycker jag att man som pedagog ska komma ihåg varför man 

jobbar med barn och att man ska låta elever få den tid som de behöver. Även om det 

handlar om år eller dagar. I denna studies tidigare forskning nämns Raundalen (1997) 

som menar att den första viktiga grunden till empati och självständighet ligger hos 

familjen (Raundalen, 1997:12). Idag är det vanligt att barnen börjar på förskolan i 

tidig ålder. Det är också en viktig anledning till varför föräldrar och personal behöver 

ha ett bra samarbete.  
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10 Sammanfattning och slutdiskussion 
Slutsatser som man kan dra av detta arbete är att tankar om tillrättavisningar och 

uppfostran har hängt ihop från sent 1950-tal tills idag. Helt överens är de på punkten 

om att fysiskt våld inte löser konflikter. Bergenlöv (2006) som det skrivs om i arbetets 

bakgrundsavsnitt menade att metoder som aga hade gått från accepterat till 

nolltolerans på grund av att det lagstadgades som straffbart (Bergenlöv, 2006:185). 

Det verkar snarare som att det ansågs som nolltolerans för all forskning som bevisat 

att aga som metod är skadligt för barn. Efter att ha läst dessa åtta handböcker kan jag 

tyda att kunskap om barn och vuxnas syn på barnens kompetens har utvecklats. 

Metoder som handlar om kommunikation och medvetenhet förekommer allt oftare 

bland handböckerna skrivna på 2000-talet.  

 Syftet med detta arbete var att jämföra åtta olika föräldrahandböckers 

rekommendationer när det gäller tillrättavisningar vid konflikter. Syftet var också att 

synliggöra såväl likheter som olikheter mellan de böcker skrivna på 1950–70-talet och 

på 2000-talet. Jag kom fram till att målet med tillrättavisningarna är desamma. Hur 

handböckerna däremot tyckte att föräldrarna skulle gå tillväga och vilka metoder som 

skulle användas var de inte lika eniga om. Man kan se att metoden har gått åt ett håll 

med mer inkludering och mer kommunikation mellan barn och föräldrar. Barnen ska 

få vara delaktiga i hela uppfostringsprocessen och inte bara lyda vad föräldrarna 

säger. Vuxna och barn ska tillsammans gå mot målet för uppfostran som enligt 

handböckerna är att skapa starka och goda individer. På så sätt kan vi se att 

tankemönster från förr och från idag går hand i hand.  

Detta arbete har också visat på att gamla föreställningar har försvunnit helt i de nya 

handböckerna. Exempel på detta är tron på att det är farligt att lagra hat och att det är 

bättre att slå till en gång. Idag anser vi att våld aldrig löser problem och på förskolan 

uppmanar man alltid barnen till att prata istället för att slåss.  I de senare 

handböckerna kan vi tydligt se att deras pedagogik är åt det hållet. Man kan också se 

att dessa tankar finns i en gammal handbok från 1960 där Ahnsjö (1960) skriver att 

man bäst når resultat med hjälp av samtal och diskussioner. Hans tankar får stöd av 

ytterligare två handböcker. Endast tre av åtta handböcker tycker att man ska använda 

sig av någon form av straff. Två handböcker talar om att avstyra möjligheter till 

konflikter och bråk. Här ser vi att tankar lika väl går ihop som isär när det gäller 

tillrättavisningar. 
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 Vidare forskning på detta område skulle kunna vara forskning om hur 

föräldrahandböcker släpper in förskolan och skolan. Eftersom det står i både 

grundskolans och förskolans styrdokument att skola och hem ska jobba tillsammans. 

Vi vet också att olika kulturer har olika uppfattningar om hur man ska uppfostra sina 

barn och metoderna är därmed också annorlunda. Hur ställer sig skolan till föräldrar 

som uppfostrar sina barn med hjälp av exempelvis aga som är tillåtet i deras kultur 

men förbjudet här? Mitt arbete är bara en liten del av ett stort forskningsområde.  

 När jag först satte mig ner och skulle börja med denna uppsats så trodde jag att 

metoderna i de olika handböckerna skulle skilja sig åt mer än vad det faktiskt gjorde. 

Detta visar att min förförståelse om barnuppfostran och tillrättavisningar förr i tiden 

inte stämde överens med hur åsikterna kring tillrättavisningar faktiskt var.  Jag 

började detta arbete med att skriva om att det föds fler barn varje år och vi vet att det 

aldrig kommer sluta födas barn. Om vi människor fortsätter att forska om barn och 

skapa oss mer kunskap så kommer vårt samhälle säkerligen att föras vidare av starka 

och kloka individer. Vad vore vi vuxna utan barn, och vad vore barn utan oss vuxna? 
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