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Palatset skall bli ett kulturhus för barn och är i dag under uppbyggnad. Syftet med uppsatsen 
är att genom diskursanalys kartlägga Palatsets visioner i ett barnkulturellt samtidsperspektiv. 
Jag arbetar utifrån frågeställningen: Hur ser Palatset på begreppen barn och kultur, och hur 
förhåller sig detta synsätt till forskning om barn, barndom och kultur, samt till Palatsets 
allmänna politiska samtidskontext?  

Jag gör en diskursanalys av ett urval av skrivet material från Palatset. Analysen synliggör 
barnet med rättigheter, det kompetenta barnet och det aktiva barnet, som tre huvudsakliga 
diskurser rörande barn. Kultur framstår som gateway, eller portal, till goda egenskaper och 
kunskaper, vilket är en diskurs beroende av idén om kulturen som god. Jämte dessa, framgår 
också en diskurs om kulturen som magisk och denna blottar ytterligare diskurser om barnet. 
Dels barnet som behövande men framför allt barnet som fantastiskt/gudomligt/magiskt. 

Jag diskuterar svårigheter kopplade främst till diskurserna om det kompetenta barnet och 
barnet som aktör, samt betonandet av barnet som being. Då dessa diskurser och egenskaper 
skrivs fram, hotar de att dölja maktasymmetrin mellan barn och vuxen. Jag lyfter även fram 
vikten av ett kontextuellt perspektiv, i förhållande till dessa diskurser. Även svårigheter 
förknippade med barns delaktighet och maktaspekter rörande aktiviteter med barn diskuteras.  

I förhållande till politiska samtidsperspektiv konstateras att Palatset svarar mycket väl mot 
många samtida tankegångar och behov. Palatset och skolan uppvisar flera likheter i syn på 
kultur och skapande. Likheterna är mycket intressanta då olikheterna mellan skola och 
kulturliv gång på gång skrivs fram i politiska sammanhang. Den främsta gemensamma 
nämnaren är diskursen om den goda kulturen, vilken framstår som en oproblematiserad och 
mycket starkt rotad kulturdiskurs i vår samtid. 

Avslutningsvis konstateras att studien främst blottar barnkulturens samtida politiska 
diskursiva strukturer, snarare än visionen om Palatset i första hand. Även om diskursanalysen 
visar tankemässiga strukturer inom Palatset, är empirin författad i ett specifikt syfte och 
adresserar ett politiskt sammanhang och reflekterar därmed i första hand Palatsets förståelse 
för det sammanhanget, det samtida diskursiva fältet. 
 
Nyckelord: barnkultur, diskurs, diskursanalys, socialkonstruktionism, Palatset, kulturhus för 
barn, barn, barndomsdiskurser, barndomssociologi, barndomspsykologi, barnkulturbegreppet, 
kultur i skolan, den goda kulturen. 
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INLEDNING 
Under filmfestivalen i Cannes 2007 såddes fröet till den organisation som idag kallas Palatset. 

Palatset är i skrivande stund under uppbyggnad, och det som idémässigt började som en 

barnfilmsbiograf med film från hela världen, är idag en idé om ett kulturhus för barn, 

innefattandes alla tänkbara former av kultur. ”Palatset ska bli en nationalscen, ett 

kulturcentrum fyllt med alla sorters upplevelser för barn, unga och lekfulla.”1 Palatset byggs 

för närvarande in i gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm. Med sin blotta storlek, 

åtta våningar och 5000 kvadratmeter, gör Riksarkivet Palatset till ett enormt projekt. Palatset 

är inte endast tänkt som ett upplevelsehus, utan också som en infrastruktur för barnkultur.2 

Palatset kommer att innehålla kontorsplatser för intresserade som på olika sätt arbetar med 

barnkultur, inte bara kulturarbetare utan exempelvis också forskare osv. Palatset är med andra 

ord ett barnkulturkluster, och skapar på så vis en mötesplats för alla som på något sätt arbetar 

med, eller intresserar sig för, barnkultur.3 Palatset kommer inte endast fungera som 

utställningslokal eller scen, utan som skapande verkstad, där barn i lika hög utsträckning 

erbjuds att skapa som att ta del av professionell kultur.4 Något mycket viktigt i Palatset som 

organisation, både under uppbyggnaden och under själva driften av Palatset, är aktiv 

medverkan av barn. Barnverksamheten och barnmaktsprojektet inom Palatset går under 

namnet VIPP – Very Important Palatset People, och är ett delaktighetsprojekt.5 Barn är med 

och utformar verksamheten, i alla led, från att vara med och bestämma vilken verksamhet som 

rent fysiskt ska finnas i huset, till att bestämma hur Palatsets logotyp skall se ut. Barn bjuds in 

till styrelsen, genom att en skuggstyrelse helt bestående av barn, skapas. Denna har möten 

med samma dagordning och underlag som den egentliga styrelsen, med uppdrag att formulera 

betänkanden som underlag för styrelsens beslut.6 Palatset öppnas 2011. 

Palatset är ett enormt projekt, både ur ett rent storleksmässigt perspektiv – att skapa en 

nationalscen för barnkultur, men också ur perspektivet att det skapar fokus på barn och kultur 

och på mötet mellan dessa. Palatset innebär en jättesatsning på barnkultur, barn och mötet 

mellan barn och kultur samt mötet mellan kultur och skola. Palatset har därmed potential att 

bli en mycket stark kraft inom den svenska barnkulturen. En kraft som har möjligheten att 

direkt påverka enskilda barn, men också påverka den allmänna synen på barn och kultur. 

                                                       
1 www.palatset.se, 091117 09:40. 
2 “Affärsplan 2010-2011”, Palatset, s. 3. 
3 www.palatset.se. 
4 ”Versamhetsplan KORTAD”, 091005, Palatset, s. 1. 
5 ”VIPP”, Palatset, s. 1. 
6 Ibid, s. 2. 
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Därför är också Palatsets värdegrund, deras syn på barn och kultur av högsta vikt att studera. 

Jag vill med denna studie undersöka Palatsets idévärld. Jag vill kartlägga dess visioner ur ett 

barnkulturellt samtidsperspektiv.  

Diskurs är ett begrepp för hur människan skapar mening, i sin allra enklaste definition 

betecknar diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.7 Det som intresserar mig 

rörande Palatset är just hur de tänker, hur de förstår världen. I studiet av tankar och idéer är 

diskursanalys ett mycket användbart verktyg. Syftet med uppsatsen är därmed att genom 

diskursanalys kartlägga Palatsets visioner i ett barnkulturellt samtidsperspektiv. Jag arbetar 

således utifrån frågeställningen: Hur ser Palatset på begreppen barn och kultur, och hur 

förhåller sig detta synsätt till forskning om barn, barndom och kultur, samt till Palatsets 

allmänna politiska samtidskontext? 

Frågeställningen innebär studiens mest avgörande avgränsning. Palatsets visioner är förstås 

mer mångfacetterade och inbegriper fler perspektiv än just de begrepp jag valt att fokusera, 

och andra infallsvinklar vore givetvis möjliga. Jag har valt dem för att jag anser dem vara 

mest centrala för en organisation vars huvudfokus är just barnkultur. Det innebär dock att jag 

ofrånkomligt i min analys i viss mån tvingas bortse ifrån andra intressanta aspekter av 

organisationen Palatset.   

 

Kort om kulturbegreppet 

Traditionellt delas kulturbegreppet in i ett estetiskt och ett antropologiskt kulturbegrepp, även 

om de möjliga definitionerna av kulturbegreppet nog är oändliga. Medan det antropologiska 

kulturbegreppet kan ses som ett sätt att leva, eller ”that complex whole (…) aquired by man as 

member of society”, kan det estetiska ses som ett slags resultat av intellektuella och andliga 

arbeten, ett begrepp nära relaterat till konst, en slags kulturens estetiska produkter.8 Dessa två 

begrepp flyter till viss del samman i barnkulturbegreppet, vilket kräver en särskild aktsamhet 

gällande dessa begrepps innebörd, jag återkommer till denna diskussion nedan. Generellt 

åsyftar kulturbegreppet i min studie ett estetiskt begrepp. Vilka uttrycksformer detta estetiska 

begrepp innefattar är dock omöjligt att svara på då detta sällan eller aldrig tydliggörs i 

sekundärkällorna (framför allt i lägesöversikten) där kultur generellt förstås synonymt med 

konst, även det är ett svårdefinierat begrepp.9 Ambitionen är att vara så tydlig som möjligt då 

                                                       
7 Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod Lund: Studentlitteratur 
2000, s. 7. 
8 Citat Tylor enl. Raymond Williams, “Culture and civilization” I: Encyclopedia of Philosophy, New York 1967, 
s. 274. 
9 ”Kulturliv och skola - hinder och framgångsfaktorer för samverkan”, Kulturrådets skriftserie, 2007:8, s. 7. 
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det estetiska kulturbegreppet tangerar ett antropologiskt eller vice versa, men studien i sin 

helhet kräver en övergripande medvetenhet om kulturbegreppets föränderlighet. 

 

LÄGESÖVERSIKT 
Barnombudsmannen påpekar i skrivelse efter skrivelse hur det är upp till samhället i sin 

helhet att se till att Konventionen om barnets rättigheter, vilken hävdar barnets rätt till kultur, 

efterföljs och genomdrivs.10 Kultur är inte endast en fritidssysselsättning, fri för det barn som 

vill att ta del av, utan från samhällets sida en nödvändig aspekt av varje barns liv att 

tillgodose. Kulturpropositionen uppmärksammar särskilt barn- och ungdomskultur, och 

efterfrågar ”förstärkt samordning och kunskapsspridning inom området barn- och 

ungdomskultur”.11 Statens kulturråd, Barnombudsmannen och Stockholms stad arbetar med, 

utreder och utvärderar, barns rätt till kultur, förutsättningar att ta del av kultur, osv., från olika 

perspektiv. Nedan presenteras ett urval av publikationer från dessa institutioner för att ge en 

överblick över Palatsets politiska samtidskontext. Skolan och förskolan är en stor arena 

genom vilken barn ges tillträde till kultur. Men framför allt är skolan också den främsta 

kanalen genom vilken myndigheter kan påverka barns liv och situation, och genomdriva 

exempelvis barns rätt till kultur. Därför berörs även synen på kultur inom skolan i 

lägesöversikten. 

 

Barnombudsmannen  

2006 publicerade Barnombudsmannen Barns och ungas rätt till kultur.12 Skriften behandlar 

hur denna rättighet skall efterlevas av samhället. Skriften behandlar också hur barns rätt i 

praktiken kräver samverkan mellan institutioner och myndigheter på alla nivåer i samhället, 

från statliga till lokala. Behovet av samverkan är en återkommande punkt i många av de 

rapporter som ingår i denna översikt, vilket kan ses symptomatiskt för kulturpropositionens 

efterlysning av just ökad samordning gällande kultur i skolan.13  

Skriften understryker behovet av fortbildning för pedagoger i skola och förskola, inom 

kulturområdet.14 Den resonerar också kring varför kultur är viktigt för barn och försöker i en 

mening motivera barns rätt till kultur. Främst sker detta genom att samband sätts mellan barns 

                                                       
10 Barns och ungas rätt till kultur. En skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen, Barnombudsmannen 
informerar BI2006:02, s. 3. 
11 Tid för kultur, Regeringens proposition 2009/10:3, s 40 f. 
12 Barns och ungas rätt till kultur. En skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen. 
13 Tid för kultur, s. 40. 
14 Barns och ungas rätt till kultur. En skrift från Statens kulturråd och Barnombudsmannen, s. 4 f. 
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(rätt till) utveckling och barns deltagande i kultur och kreativt skapande. Med andra ord 

antyds kulturens potentiella positiva effekter på barnets utveckling. Kultur menas också vara 

viktigt i utvecklingen av den egna identiteten, samt förväntas motverka rasism och våld.15 

Skriften listar ett antal punkter för arbetet med att genomdriva och realisera barns rätt till 

kultur. Bland dessa understryks barns rätt att komma till tals, behovet av samverkan mellan 

institutioner och myndigheter, samt behovet av ett barnperspektiv inom dessa (begreppet 

diskuteras nedan). Dessutom betonas vikten av att skapa ett barnkulturutbud som är 

tillgängligt för alla, vilket skall låta barnen skapa och möta andra barns skapande.16 

Årsrapporten Kom närmare från 2009, behandlar barns kännedom om Konventionen om 

barnets rättigheter och vuxnas arbete med att upprätthålla denna.17 Bland annat presenteras 

siffror kring hur barn upplever sig respekterade i olika situationer, i hemmet, i skolan, på 

vårdcentralen osv. Generellt upplever sig barn respekterade och tagna på allvar när de framför 

åsikter i hemmet och i skolan, men siffrorna sjunker kraftigt utanför dessa institutioner. På 

platser som på bibliotek, på bussen och på vårdcentralen, är siffrorna klart lägre, så få som 10 

% av barnen i årskurs åtta upplever sig exempelvis respekterade på bussen.18 Rapporten är en 

uppmaning till vuxenvärlden att lyssna på, komma närmre, och bemöta barn med respekt.19  

 

Statens kulturråd 

Kulturrådet sammanställde 2007 en rapport rörande hinder och framgångsfaktorer för 

samverkan mellan kulturliv och skola. I rapporten dras vissa generella slutsatser, som att det 

satsas stora resurser på kultur inom skolan, men att det samtidigt saknas en struktur för att 

bevaka barns rätt till kultur.20 En annan intressant slutsats är att varje myndighet på 

kulturområdet ska integrera ett barnperspektiv i sin verksamhet, men att motsvarande krav, att 

integrera kultur i skolan, saknas i Skolverkets eller Myndigheten för skolutvecklings 

regleringsbrev.21 Däremot finns formulerat i Lpo 94 att skolan ansvarar för att eleven under 

sin skoltid utvecklar sin förmåga till kreativt skapande, samt också ett intresse av att ta del av 

samhällets kulturutbud.22 Liknande mål finns i Lpfö 98.23  

                                                       
15 Ibid, s. 7 f. 
16 Ibid, s. 9 ff. 
17 Kom närmare. Om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna. Årsrapport från Barnombudsmannen 
2009. 
18 Ibid, s. 16 f. 
19 Ibid, s. 5. 
20 ”Kulturliv och skola - hinder och framgångsfaktorer för samverkan”, s. 6. 
21 Ibid. 
22 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, Skolverket 2006, s. 6 
f, 10. 
23 Läroplan för förskolan Lpfö 98, Skolverket 2006, s. 6 f, 9. 
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En framgångsfaktor rapporten tar upp är att ”förankringskedjan är obruten”, att det finns 

politiska målformuleringar på nationell, regional och lokal nivå.24 Även här belyses behovet 

av fortbildning inom kulturområdet för lärare och skolledning.25 Några av de viktigaste 

hindren för samverkan, är den olika syn på kunskap och kultur, som kulturliv och skola har. 

Man beskriver hur det finns ”myter och föreställningar om varandra som påverkar arbetet”.26 

Man understryker hur kulturlivet behöver utbildning i skolans uppdrag och styrdokument och 

vice versa. Utöver detta förs även en ekonomisk aspekt fram, att kulturprojekt ofta ligger 

utanför skolans ordinarie budget, vilket försvårar långsiktiga förändringar.27     

Varje år fördelar Statens kulturråd pengar till kulturinsatser i skolan, främst genom 

Skapande skola, ett projekt som syftar till att ”långsiktigt integrera kulturen som en del av 

lärandet i skolan”.28 Inom Skapande skola kan skolor söka bidrag för att ta in professionell 

kultur, för elevers eget skapande, samt för samverkan mellan kultur och skola, exempelvis för 

att ta in särskilda kulturpedagoger.29 Precis som i tidigare rapporter hävdas här kulturens vikt 

för elevens personliga utveckling och utveckling i undervisningen. Även om kulturens 

nyttoaspekter understryks, hur kulturen främjar utveckling och lärande, och projektet främst 

sägs syfta till att stimulera elevens ”växtkraft”, så framhålls även hur möten med kultur kan 

”innebära ren glädje och inspiration”.30 Alltså snarare ett kulturens egenvärde. Meningen är 

också att eleverna skall ha inflytande över den verksamhet som ingår i Skapande skola.31 

Skapande skola hävdar alltså inte endast barns och ungas rätt till kultur, utan även barns och 

ungas rätt att komma till tals.  

Skapande skola har följts upp och utvärderats i Skapande skola. En första uppföljning.32 

Uppföljningens resultat överensstämmer i stort med de hinder och framgångsfaktorer som 

tidigare nämnts.33 Man efterfrågar exempelvis också gemensamma mötesplatser för kulturliv 

och skola.34 Återigen påtalas lärares och skolledares behov av fortbildning inom 

kulturområdet.35 

 

                                                       
24 ”Kulturliv och skola - hinder och framgångsfaktorer för samverkan”, s. 6. 
25 Ibid. 
26 Ibid, s. 19. 
27 Ibid, s. 6. 
28 www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/ 091028 13:05. 
29 Skapande skola, Informationsfolder, Statens kulturråd, s. 2. 
30 Ibid. 
31 Ibid, s. 3. 
32 Skapande skola. En första uppföljning, Statens kulturråd, 2009. 
33 Ibid, s. 7 f. 
34 Ibid, s. 6. 
35 Ibid, s. 6 f. 
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Stockholms stad 

I april 2009 beslutades i kommunfullmäktige en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i 

Stockholms kommun, Kultur i ögonhöjd - kultur för, med och av barn och unga.36 Denna tar 

som utgångspunkt att i arbetet med kultur för barn se till barns verklighet och barns 

perspektiv, de skriver:  
det är viktigt att stadens kulturverksamheter utgår från det kulturliv barnen och 
ungdomarna verkligen lever i, ger barn och unga de verktyg som behövs för att ta 
kulturen till sig och skapar starka relationer till de icke-offentligt finansierade 
kulturskaparna.37  
 

Först och främst måste kommenteras att ”de icke-offentligt finansierade kulturskaparna” 

framhävs och premieras, vilket är ett förhållandevis kontroversiellt grepp gällande synen på 

kultur överhuvudtaget, särskilt om man ser till den kultur som premieras inom skolan. Planen 

tar också ett tydligt barnperspektiv (begreppet diskuteras under avsnittet 

Barnkulturbegreppet). Här framstår vidare det estetiska kulturbegreppet tangera ett 

antropologiskt sådant, med hänvisningen till det kulturliv barnen ”lever i”. Vidare skriver de: 

”Stockholms största utmaning inför framtiden är att alla ungdomar ska få den bildning som 

krävs för att själva kunna göra sina viktiga livsval.”38 Planen tar tydligt ställning för barns 

eget perspektiv, barns rätt att komma till tals samt rätten att utvecklas. Man menar att aktivt 

deltagande i kultur stärker barns identitet, förmåga att kommunicera, deras sympati såväl som 

empati och ger förmåga att omsätta kreativa idéer i handling.39 Slutligen skall arbetet med 

kultur ge kunskap – vilket anses ge ”makt över det egna livet”.40 

Inte bara skiftar Kultur i ögonhöjd fokus på vilken slags kultur Stockholms stad skall 

arbeta med att tillgängliggöra för barn och unga, utan nya perspektiv förs även fram rörande 

själva kulturbegreppet. Först och främst framställs de estetiska och antropologiska 

kulturbegreppen inte som två skilda begrepp, utan som två lika viktiga aspekter av ”ungas 

uppfattning om vad kultur är”.41 Dessutom jämställs kultur för, av och med barn (begreppen 

diskuteras under avsnittet Barnkulturbegreppet), vilka skall hållas för lika viktiga.42 Några 

andra essentiella punkter i planen är att kultur och estetik skall vara en ”integrerad del i 

lärandet”, och att barn skall ha ”inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv”.43  

 
                                                       
36 Kultur i ögonhöjd - kultur för, med och av barn och unga, Stockholms stad 2009. 
37 Ibid, s. 4. 
38 Ibid, s. 5. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid, s. 8. 
42 Ibid, s. 13. 
43 Ibid, s. 21, 25. 
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Kultur i skolan  

Jan Thavenius skriver i rapporten Den goda kulturen och det fria skapandet om synen på 

kultur inom skolan samt hur pedagoger ser på begrepp som estetiska läroprocesser, kultur, 

skapande, etc.44 Rapporten belyser hur man är starkt influerad av två grundföreställningar. 

Dels idén om den goda kulturen, dels idén om det fritt skapande barnet.45 Jämte dessa 

grundföreställningar finns en kunskapssyn där det estetiska ses som skilt från det verkliga 

lärandet. Vidare skriver Thavenius om hur en vanlig föreställning inom skolan är att skolan 

som institution har en smakfostrande uppgift, en slags normativ funktion.46 För denna 

smakfostrande uppgift är den ”oförstående hållning till den populära kulturen” som finns 

inom skolan, högst avgörande för vilken slags kultur som premieras inom skolan.47 Mot 

föreställningen om den goda kulturen, står idén om det fritt skapande barnet och 

uppfattningen att ”estetiska verksamheter ska få utveckla sig fritt”.48 Uppfattningarna 

kontrasterar mycket tydligt, där det ena perspektivet förhåller sig till barnet i en överordnad 

position varifrån barnet skall ”ledas in på den rätta vägen”, och det andra ska låta barnet 

utvecklas genom skapandet i sin egen takt, där det är av högsta vikt att inte styra barnets 

utveckling.49  

Mats Trondman skriver i en promemoria om kultur i skolan om diskursen om den goda 

kulturen inom skolan.50 Han skriver att kulturens godhet definieras i termer av vad kultur 

anses motverka, och han listar en mängd av dessa fenomen. Intressant är att mycket av vad 

kulturen anses motverka kan relateras till passivitet, något som framställs som icke önskvärt i 

allra högsta grad.51 

I Skolan och den radikala estetiken, utvecklar Thavenius tillsammans med Lena Aulin-

Gråhamn och Magnus Persson, tankegångarna rörande synen på kultur i skolan.52 Framför allt 

belyses förhållandet mellan det de kallar skolans modesta estetik och den politiska 

samtidsestetiken, vilken i stort utgörs av en marknadsestetik. Thavenius blottar och kritiserar 

ett förhållandevis oreflekterat sätt att arbeta med kultur i skolan och förespråkar vad han 

                                                       
44 Jan Thavenius, Den goda kulturen och det fria skapandet. Diskurser om ’kultur i skolan’, Rapporter om 
utbildning nr 13/2002, Lärarutbildningen Malmö högskola 2002. 
45 Ibid, s. 18. 
46 Ibid. 
47 Ibid, s. 17. 
48 Ibid, s. 19. 
49 Ibid, s. 19. 
50 Mats Trondman, Distributionslogik och dialog. Om kultur i skolan. Analys och problematiseringar, rapport nr: 
5, Centrum för kulturforskning, Högskolan i Växjö 1997. 
51 Ibid, s 14. 
52 Lena Aulin Gråhamn, Magnus Persson, Jan Thavenius, Skolan och den radikala estetiken, Lund: 
Studentlitteratur 2004. 
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kallar en radikal estetik som normgivande för arbetet med kultur. Den radikala estetiken 

skulle innebära en helt annan ingång till arbetet med kultur i skolan och en helt annan 

förståelse för vad syftet med arbetet med kultur är eller skulle kunna vara. I grunden för 

resonemanget finns en definition av estetik i termer av form. ”Mening skapas inte bara genom 

vad vi säger utan också genom hur vi säger det. (…) Estetiken är med andra ord 

kunskapsområdenas medvetande om sig själva som formad verklighet.”53 Estetik kan därmed 

förstås som ett avgörande element i alla skolans ämnen och för all typ av kunskap.  

 

Gemensamma beröringspunkter 

I denna översikt finns vissa gemensamma beröringspunkter mellan rapporter. Man efterlyser 

utbildning inom kulturområdet, påpekar tidsbrist gällande arbetet med kulturprojekt och 

nästan samtliga rapporter understryker behovet av förankring och gemensamma arenor för 

kontakt och möten mellan kulturliv och skola. Samtidigt som barnets rätt till kultur och rätten 

att komma till tals framhävs, efterfrågas forskning rörande kulturens inverkan på lärande och 

utveckling. Allt större krav ställs på myndigheter och institutioner att arbeta med att skapa en 

social infrastruktur för genomdrivandet av Konventionen om barnets rättigheter. Dessutom 

blir också kraven på arbetet med barns rätt till kultur mer mångsidiga, vilket blir tydligt i 

exempelvis Kultur i ögonhöjd, som kräver ett jämställande av kultur, för, av och med barn, 

samt en integrering av kultur och estetik i lärandet i skolan. Det är också tydligt hur olikheter i 

kunskaps- och kultursyn hindrar samverkan mellan skola och kulturliv, vilket försvårar 

förverkligandet av barnets rätt till kultur. Begreppen kultur och barnkultur framstår 

avslutningsvis vara under utveckling och omförhandling inom de myndigheter och 

institutioner som har en mycket stor del i just förverkligandet av barns rätt till kultur.  

 

TEORI OCH METOD 
Gemensamt för den största delen av de teoretiska utgångspunkterna i min studie är att de i 

någon mening har en socialkonstruktionistisk grund. Socialkonstruktionismens kanske 

viktigaste grundpremiss är att ingen sann verklig kunskap antas existera utom människan, 

utan all kunskap härstammar från människans tolkning av världen. Sanning existerar inte 

utanför människan som en objektiv realitet. Detta innebär att begrepp som ”objektivitet” och 

”sanning”, starkt ifrågasätts inom denna ism.54 En annan viktig premiss är också att det sätt på 

                                                       
53 Ibid, s. 10. 
54 Jörgensen och Phillips, s. 11. 
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vilket vi uppfattar världen, är historiskt och kulturellt specifikt - all kunskap är beroende av 

sin kulturella samtidskontext.55 

 
Diskursanalys och dess teori  

Diskursanalys har sin grund i strukturalism och poststrukturalism, och är i mångt en 

språkfilosofi vilken söker besvara frågan om hur tecknet får sin betydelse och hur människan 

skapar mening. Som första definition av begreppet diskurs formulerar Marianne Winther 

Jörgenson och Louise Phillips i Diskursanalys som teori och metod inledningsvis, ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen”.56 Strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi hävdar att människan, med hjälp av språket, skapar inre representationer av 

verkligheten, samt att människans tillträde till verkligheten skapas genom språket.57 Den 

fysiska världen existerar utanför människan och oberoende av hennes förståelse av den, och 

människans förståelse av verkligheten får mening eller betydelse, genom diskurs.58 För att 

skissera detta, exemplifierar Jörgensen och Phillips med hur naturkatastrofer äger rum utanför 

människors tankar och tal, men så fort människan försöker sätta in en sådan fysisk händelse i 

ett meningsgivande sammanhang, förklara hur eller varför den skedde, så befinner sig 

händelsen i ett meningsskapande sammanhang – i en diskurs.59 I fallet med en naturkatastrof 

möjligtvis i en meterologisk diskurs, eller en diskurs om växthuseffekten, osv. 

Bakom själva diskursteorin ligger den strukturalistiska språkteorin, och en viss förståelse 

av den är nödvändig för förståelse av diskursbegreppet. Ferdinand de Saussure, en av 

strukturalismens mest centrala tänkare, lanserar med sin språkteori idén om hur förhållandet 

mellan språk och verklighet är godtyckligt, arbiträrt. Verkligheten dikterar inte hur orden vi 

använder skall formuleras, utan detta sker genom sociala konventioner där uttryck kopplas 

samman med specifika innehåll. Tecknet består av två delar, dels uttryck, signifikant, 

(exempelvis uttrycket ”katt”), och dels innehåll, signifié, (idén om katt - en fyrbent varelse 

som säger miau och jagar möss). Saussure menade vidare att varje tecken får sin betydelse 

genom att skilja sig från andra tecken, tecknet katt får exempelvis sin betydelse genom att det 

skiljer sig från exempelvis kitt eller kött.60 Tecknen förhåller sig med andra ord till varandra i 

en fast struktur där varje tecken skiljer sig från närliggande tecken i ett nät av relationer, och 

                                                       
55 Ibid. 
56 Ibid, s. 7. 
57 Ibid, s. 15. 
58 ”Diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse.” Ibid, s. 13, 15. 
59 Ibid, s. 15. 
60 Ibid, s. 16. 
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förutsättningen för detta är att relationen mellan signifikant och signifié är fast.61 Just denna 

aspekt ifrågasätter poststrukturalismen som menar att en signifikant kan ha flera signifiéer. 

Begreppet kropp förstås exempelvis olika beroende på vilket sammanhang det förekommer i. 

I medicinsk mening betecknar signifikanten ”kropp” en specifik signifié, medan samma 

signifikant inom teoretisk fysik kopplas samman med en helt annan. Tecknen får alltså inte 

betydelse genom att skilja sig från andra tecken, utan från det sammanhang de förekommer i - 

språkstrukturen är inte fast, utan föränderlig.62 Inte bara språkets förhållande till verkligheten 

är arbiträrt, utan så även signifikantens förhållande till signifién. Detta betyder inte att tecknen 

kan betyda vad som helst, men dess betydelse kan inte fixeras vid en specifik mening.63  

Vad är då diskurs? I min förståelse är diskurs det system av idéer, som ger signifikanten 

sin tillfälliga signifié, som ger uttrycket sitt arbiträra innehåll. Diskurs är en tillfällig 

fastlåsning, eller tillslutning, av språkets betydelse.64 Jörgensen och Phillips skriver:  
varje uttryck är därför en aktiv reducering av betydelsemöjligheter eftersom det sätter 
tecknen i vissa relationer till varandra och inte i andra. Diskurs kan således uppfattas som 
ett slags struktur i Saussuresk mening, som en fixering av tecken i ett nät av relationer.65  
 

Språket är alltså inte en objektiv kanal genom vilken människan kommer i kontakt med 

verkligheten, utan själva det instrument som konstituerar den sociala världen.66  

Jag vill kort kommentera olika synsätt inom diskursteori rörande subjektet och själva syftet 

med diskursanalys. Om diskurs är en slags idéernas metanivå, innebär det att subjektet skapar 

mening genom diskursen, eller att diskursen konstituerar eller bestämmer subjektets 

förståelse? Båda dessa perspektiv finns representerade inom diskursteorin.67 Jag antar för 

denna studie perspektivet att en växelverkan mellan diskurs och subjekt är möjlig, att diskurs 

både är konstituerande och konstituerad. Subjektet skapar förståelse genom diskursen, vilken 

reproducerar kunskap, men subjektet kan likaledes förändra diskursen genom tillämpning av 

den, och på så vis skapa ny kunskap och nya diskurser.68 Syftet med diskursanalysen är att 

tydliggöra de idéer som gör sig gällande i ett visst meningsskapande sammanhang under 

premissen att diskurs alltid är en tillfällig betydelsefixering. Diskursanalysens syfte är således 

                                                       
61 Ibid, s. 17.  
62 Ibid, s. 17 f. 
63 Ibid, s. 17. 
64 Ibid, s. 36. 
65 Ibid. 
66 Ibid, s. 16. 
67 Ibid, s. 48. 
68 Ibid, s. 67 ff. 
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inte att nå de bakomliggande förhållandena, då det inte enligt teorin är möjligt att nå utom 

diskursen, utan att överblicka den och söka förståelse för dess innehåll och konstitution.69   

 

Tillämpning 

Mest grundläggande för min analys är begreppet artikulation, vilket kan förstås som en faktisk 

utsaga. ”Diskursen är den mer abstrakta betydelsefixeringen och artikulationen är den 

konkreta handling som bygger på eller omformar diskursen.”70 Genom artikulation anspelas 

på diskurser och det är artikulationer jag i min analys granskar. I min analys använder jag 

dock snarare begrepp som formulering eller citat, vilket jag anser här kan hållas för synonymt 

med den faktiska utsagan och artikulationsbegreppet, för att skapa en mer läsvänlig text.   

Två begrepp jag också tar fasta på för min analys är flytande signifikant och nodalpunkt. 

Ett exempel på nodalpunkt är ett begrepp som ”man”, vilket kan ses som ett övergripande 

paraply under vilket olika idéer konkurrerar om att fylla begreppet med en viss mening, via 

olika diskurser.71 Exempelvis kan ”man” definieras som stark, eller familjeförsörjare, osv. 

Dessa alternativa egenskaper kan betecknas flytande signifikanter, medan nodalpunkter 

beskrivs som knutpunkter kring vilka diskurser organiseras.72 Begreppen barn och kultur är i 

min studie två klara nodalpunkter, även om jag i analysen främst använder ordet begrepp. De 

flytande signifikanterna utgörs av olika karakteristika som kämpar om tolkningsföreträde att 

definiera nodalpunkterna och ge dem innehåll och betydelse, genom att anspela på diskurser.  

Ett fjärde viktigt begrepp för min studie är diskursordning vilket kan definieras som 

betecknande ”två eller flera diskurser som alla försöker etablera sig i samma domän”.73 Jag 

undersöker två skilda men minst lika avgörande begrepp för Palatsets arbete, nodalpunkterna 

barn och kultur förekommer inom samma fält, men hur förhåller de sig till varandra?     

Det finns ingen standardmodell för diskursanalys, det är upp till varje forskare att applicera 

teorin och tillämpa de analytiska verktyg som diskursteorin erbjuder som är relevanta för den 

specifika studien.74 Jag analyserar min empiri utifrån frågorna; vilka idéer om barn och kultur 

blir tydliga? Och; hur förhåller sig dessa till varandra? Grundläggande för min diskursanalys 

är med andra ord frågan; vilka generella idéer om begreppen barn och kultur blir synliga? I 

grund och botten är diskursanalys i min tillämpning för denna studie, en slags 

argumentationsanalys; vilka tankesätt finns bakom texten och ger den innebörd?  
                                                       
69 Ibid, s. 28. 
70 Ibid, s. 133. 
71 Ibid, s. 50 f.  
72 Ibid, s. 35. 
73 Ibid, s. 64. 
74 Ibid, s. 10. 
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Forskning om barn, barndom och kultur  

Inom barnkulturforskning finns många olika spår, vilka ur sina perspektiv belyser begreppen 

barn, barndom, kultur, och barnkultur. Jag presenterar barnkulturforskning som fält genom 

barndomssociologi, barndomspsykologi, och genom att närma mig barnkulturbegreppet ur 

forskningsaktuella perspektiv. Just eftersom dessa spår i så hög grad är teoretiska 

forskningsperspektiv, presenteras de under teori och metod, i stället för under kapitlet 

lägesöversikt.  

 

Barndomssociologi 

Theorizing Childhood av Allison James, Chris Jenks och Alan Prout, ligger som grund för 

barndomssociologin.75 Barndomssociologi introducerades som fält genom antologin 

Constructing and Reconstructing Childhood från 1990 av James och Prout.76 I Theorizing 

Childhood, skisserar James, Jenks och Prout de nya forskningsperspektiv som vuxit fram 

inom fältet och kommit att kallas det nya paradigmet.77 Något mycket centralt i detta är 

uppfattningen om barn och barndom som sociala konstruktioner. I genomgång av olika 

studier, vilka sammantaget visar hur föränderligt och beroende barndombegreppet är av sin 

kulturella samtidskontext, argumenterar sedan James, Jenks och Prout för hur det är motiverat 

att tala i termer av flera barndomar, snarare än en barndom som något specifikt, för att 

understryka barndomsbegreppets kontingens.78  

De inleder boken med att diskutera hur man tänkte kring barnet innan det blev föremål för 

sociologiska studier, och i denna översikt kan många presociologiska sätt att se och tänka 

kring barnet nämnas.79 Syftet med detta är att dekonstruera och förklara de diskurser som 

etablerat föregivet tagna sanningar om begreppen barn och barndom.80 Ett exempel är 

diskursen om det onda barnet, en historiskt tidig diskurs vilken kan spåras tillbaka till idén om 

arvssynd; en diskurs inom vilken barnet måste hållas under sträng uppsikt, tuktas och 

disciplineras, för att förhindras att störtas i fördärv av sin medfödda onda natur.81 En något 

senare barndomsdiskurs är den om det oskyldiga barnet, vilken istället ser barnet som rent, 

nästan gudomligt. Diskursen är starkt influerad av synen på förhållandet mellan natur/kultur 

                                                       
75 Allison James, Chris Jenks och Alan Prout Theorizing Childhood Cambridge: Polity Press 1998. 
76 Gunilla Halldén ”Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt perspektiv” I: Den moderna 
barndomen och barns vardagsliv red. Gunilla Halldén, Stockholm 2007 s. 25-40, s. 26. 
77 James, Jenks och Prout, s. 6. 
78 Ibid, s. 46 f, 140 ff. 
79 Ibid, s. 3 ff. 
80 Ibid, s. 9. 
81 Ibid. 
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som polemiserat, och relaterar till diskursen om det naturliga barnet.82 Den sistnämnda 

diskursen ser barnet som i behov av skydd från den korrumperande kulturen, Jean-Jacques 

Rousseau är en av denna (dessa) diskurs(ers) mest centrala tidiga förespråkare. Han talade för 

att barnet skulle växa upp i frihet och närhet till naturen.83 Till dessa presociologiska diskurser 

skulle ett antal senare barndomsdiskurser kunna nämnas för att exemplifiera hur 

barndomsdiskurser kan se ut. Exempelvis den samtida diskursen om det kompetenta barnet, 

vad man kan kalla det postmoderna barnet osv. som exempelvis Karin Helander diskuterar i 

Barndramatik och barndomsdiskurser.84 Dessa senare barndomsdiskurser är dock snarare 

”postsociologiska”, i det avseendet att de vuxit fram tillsammans med, eller inom, det nya 

paradigmet, vilket innebär avgörande skillnader för diskursernas grundläggande perspektiv.  

James, Jenks och Prout poängterar hur en ytterligare viktig del i det nya 

barndomsparadigmet är synen på barnet, inte endast som kategori, utan också som enskilt 

subjekt med agens. Barnet skall förstås som en social aktör vilken formar, och formas av, sina 

sociala omständigheter. Barnet är inte en outvecklad vuxen vilken socialiseras in i samhället, 

utan en hel individ, i kraft av sig själv.85 Senare barndomsdiskurser vilar alltså på helt andra 

premisser och grundläggande antaganden om barnet. 

Nick Lees Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty tar fasta på 

perspektivet på barnet som hel individ, och fördjupar sig i resonemang om mänskligheten som 

uppdelad i human beings och human becomings, en syn som etablerar barn som ofärdiga och 

beroende i relation till kompletta, färdiga och oberoende vuxna.86 Lees resonemang har två 

led. Dels resonerar han kring hur förståelsen för vuxenvärlden som komplett, stabil och 

färdig, som idén om being vilar på, inte längre är aktuell i det nutida samhället.87 Dels 

resonerar han kring hur barndomsbegreppet är alltmer öppet för tolkning och omförhandling, 

ett begrepp beroende av kontext.88 Resonemanget resulterar i synen på individer, oavsett 

ålder, som i konstant utveckling, som både beings och becomings, ömsesidigt beroende.   

Alan Prout knyter mycket tydligt an till Lees resonemang om beings och becomings i sin 

bok The Future of Childhood, i vilken han kritiserar barndomssociologins teoretiska 

                                                       
82 Karin Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser Lund: Studentlitteratur 2003, s. 11. 
83 James, Jenks och Prout, s. 13 f. 
84 Helander, s. 12 ff. Diskursen om det kompetenta barnet har varit aktuell i alla fall sedan 1800-talet, men här 
åsyftas diskursen som den ser ut idag. 
85 James, Jenks och Prout, s. 6. 
86 Nick Lee, Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty, Berkshire: Open University Press 
2001, s. 5 f. 
87 Ibid, s. 7-20. 
88 Ibid, s. 55-101. 
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utgångspunkter.89 Prout kritiserar dessa i avseendet att de genomgående konstrueras i binära 

motsatspar. Han kritiserar uppdelningen i exempelvis agens/struktur eller being/becoming, 

genom vilka man inom barndomssociologin resonerar om barndom.90 Prout menar att 

dikotomin är ett alltför förenklande synsätt, han skriver: ”what seems to be required are ways 

of speaking about childhood that can handle the hybridity of childhood, that can tolerate its 

ambiguity without lapsing very quickly into the ‘purification’ that dichotomies demand.”91      

Gunilla Halldén tar avstamp i James, Jenks, Prouts och Lees idéer i Den moderna 

barndomen och barns vardagsliv, i vilken hon fokuserar förskolan som arena för den moderna 

barndomen. 92 Halldén diskuterar omsorgsbegreppet och perspektiv på barnet som projekt 

eller varande, och kopplar dessa till barndomsdiskurser, främst det kompetenta barnet.93 

Halldén utmanar barndomsforskningen genom att sätta fokus på omsorgsbegreppet, och 

resonerar kring hur synen på vuxna och barn som beings och becomings, ömsesidigt beroende 

av varandra, hotar att osynliggöra den avgörande asymmetri som ofrånkomligt råder mellan 

barn och vuxen.94    

 

Barndomspsykologi 

Barndomspsykologi representeras här av Dion Sommer och hans bok Barndomspsykologi.95 

Sommer beskriver hur utvecklingspsykologins makroteorier, med syfte att beskriva allmänna 

universella förhållanden, har mist sin legitimitet. Argumentet vilar på ett konstruktionistiskt 

perspektiv, vilket understryker vikten av ett kontextuellt synsätt. Sommer påpekar en fara med 

det perspektivet, att begreppet barn ”riskerar att reduceras till en given historisk eller 

sociologisk abstraktion (…)”.96 I Sommers mening är, trots detta, den kulturella kontexten 

ändå avgörande för förståelsen av barnets utveckling.97 Barndomen görs av barnen, vilka skall 

förstås som aktiva subjekt som föds in i ett sammanhang. Halldén skriver också om hur 

utvecklingsbegreppet i någon mening kan återerövras, genom just ett psykosocialt perspektiv 

på barndom som kontextuellt situerad.98  

                                                       
89 Alan Prout, The Future of Childhood, Abingdon: Routledge Falmer 2005.  
90 Ibid, s. 62 ff. 
91 Ibid, s. 64. 
92 Gunilla Halldén, Den moderna barndomen och barns vardagsliv, red. Gunilla Halldén, Stockholm 2007, s. 26-
36. 
93 Halldén, s. 39, 53 f, 59.  
94 Ibid, s. 181. 
95 Dion Sommer, Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld. Andra reviderade utgåvan, Hässelby: 
Runa Förlag 2005.   
96 Ibid, s. 32. 
97 Ibid, s. 33. 
98 Halldén, s 36 ff. 
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En central aspekt av barndomspsykologin är synen på barnet som kompetent.99 Sommer 

räknar upp emotionella, perceptuella, kognitiva och sociala kompetenser hos barnet.100 En 

mycket viktig forskare för Sommers resonemang är Daniel Stern och dennes teorier om 

spädbarnets utveckling. Stern utvecklar sina teorier om barnet genom att undersöka vad barnet 

ger uttryck för i kraft av sig själv, till skillnad från den tidigare utvecklingspsykologin som 

utgick från vuxnas perspektiv på en passerad barndom. Även om utvecklingsbegreppet 

förkastas, visar Sterns forskning på vissa generella förmågor hos barnet vilka Sommer 

refererar till som kompetenser. 101 Dessa kompetenser har mycket stor vikt för hur diskursen 

om det kompetenta barnet ser ut idag. En förmåga som Stern påvisar, är barnets medfödda 

förmåga till aktivt samspel, vilket underbygger barndomssociologins perspektiv på barnet som 

social aktör. Lika viktig är förståelsen för samspel som funktion, att barnet utvecklas just 

genom samspel.102 Sterns tankar och perspektiv är grundläggande för synen på barn inom 

barndomspsykologin.103     

 

Barnkulturbegreppet 

Barnkultur är inte ett enhetligt begrepp, utan har flera innebörder och inbegriper en mängd 

olika perspektiv på barn, kultur, och barnkultur. Gällande barnkultur skiljer man idag på 

kultur för, av, och med, barn.104 Avgörande för detta perspektiv är begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv, samt barnkultur respektive barns kultur. Barnperspektiv kan förstås som 

vuxnas perspektiv på barn och barns tillvaro, en ansats att se ur barnets potentiella synvinkel. 

Barns perspektiv innebär däremot barnets eget perspektiv, på sig självt, eller sin tillvaro.105 På 

samma vis fungerar distinktionen mellan barnkultur och barns kultur. Barnkultur skall förstås 

som kultur skapad för barn, av vuxna, medan barns kultur innebär barns eget kulturella 

uttryck, barns egen kultur. Mouritsen särskiljer med andra ord kultur för, av, och med, barn.106 

                                                       
99 Sommer, s. 42 ff. 
100 Ibid, s. 45 ff. 
101 Ibid, s. 212 ff. 
102 Ibid, s. 43 ff. 
103 Det kompetenta barnet existerade som diskurs långt innan Sommers eller Sterns teorier, men deras teorier har 
idag starkt inflytande över diskursens komposition. Rörande en tidigare diskurs om det kompetenta barnet se 
Margareta Rönnberg Nya medier. -Men samma gamla barnkultur? Uppsala: Filmförlaget 2006, s. 20, Helander 
s. 12 ff.  
104 Flemming Mouritsen, ”Child culture – play culture” I: Childhood and Children’s Culture, red. Flemming 
Mouritsen och Jens Qvartrup, Odense: University Press of Southern Denmark 2002, s. 14-17, s. 16 f. 
105 Elisabeth Arnér och Britt Tellgren, Barns syn på vuxna. Att komma nära barns perspektiv. Lund 2006, s. 36. 
106 Mouritsen, s. 16 f. 
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Barns lek kan ses som ett exempel på barns kultur, medan en bild målad på uppgift av en 

pedagog, är att betrakta som kultur med barn, enligt denna distinktion.107  

Margareta Rönnberg skiljer inte på barns kultur och barnkultur, utan definierar barnkultur i 

termer av en ”delkultur”. En kultur – i antropologisk mening, där barns införståddhet gällande 

handlingar, synsätt och idéer, som har sin grund i barns gemensamma erfarenheter, tolkningar 

och värderingar av symboliska och materiella produkter och aktiviteter, stärker och till viss 

del skapar, barns kollektiva identitet. ”Barngrupper är således de enda existerande 

barnkulturproducenterna. (…) barnkultur är barnens eget verk, men de hämtar uppslag från 

(och bidrar till) det övriga samhället (…).”108 Barnkultur i Rönnbergs mening kan aldrig utgå 

från något annat än barnet själv, all kultur skapad för barnet är ofrånkomligen en vuxenkultur. 

Det blir här återigen tydligt hur skiljelinjen mellan det antropologiska och det estetiska 

kulturbegreppet suddas ut i barnkulturbegreppet. Även om jag sympatiserar med Rönnbergs 

perspektiv på barn och barnkulturens existentiella förutsättningar, använder jag mig av 

distinktionen barnkultur och barns kultur, just för att kunna benämna skillnaden i perspektiv 

mellan barnets och den vuxnes i förhållande till kultur för, av och med, barn. 

Roger A. Harts tankar kring barns delaktighet, Harts delaktighetsstege, är mycket relevant 

att ta ställning till gällande dessa uppdelningar, då kultur med barn kan innebära väldigt olika 

nivåer av samspel mellan barn och vuxen.109 Harts delaktighetsstege har åtta steg och sträcker 

sig mellan vad han kallar manipulation och barninitierade, delade beslut med vuxna.110 

Manipulation beskriver situationer då man använder barn för helt ”vuxna syften” som barnet 

inte har någon förståelse för, exempelvis att vuxna låter små barn bära plakat med politiska 

budskap vilka de inte har insikt i.111 Barninitierade, delade beslut med vuxna, syftar på projekt 

inledda och ledda av barn, med stöd av vuxna.112 

Kerstin Gustafsson har gjort en studie av hur barn och unga ser på kultursatsningar. 

Hennes informanter efterfrågar inflytande över kulturutbudet, främst inom skolans och 

förskolans ram och uttrycker besvikelse över de satsningar som når dem.113 Men Gustafssons 

studie visar också hur barn sällan ser till sina egna uttryck som kultur. Något som däremot 

                                                       
107 Ibid. 
108 Rönnberg, s. 35 f. 
109 Roger A. Hart, “Childrens’s participation. From tokenism to citizenship”, Innocenti essays no 4, Florence: 
UNICEF 1992.  
110 Ibid, s. 8. Min översättning. 
111 Ibid, 9. 
112 Ibid, s. 14. 
113 Kerstin Gustafsson ”’Kultur ska va kul. Det hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man ska ha tur 
också…’ En studie av hur barn och unga ser på kultursatsningar” I: Utsikter och Insikter. Barns kulturella liv, 
Centrum för barnkulturforsknings skriftserie nr: 41, Stockholms Universitet 2008, s. 136-170, s. 149 ff. 
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framstår som avgörande för hur de bedömer sin aktivitet i stort, är huruvida det är deras egen 

aktivitet eller ej.114 Det är tydligt att barn själva drar tydliga gränser mellan aktivitet de själva 

leder och pedagogledd sådan. Birgitta Qvarsell beskriver hur barn förknippar lek med egen 

kontroll, medan lärande förknippas med ”underordnandet under andras kontroll”.115 

Margareta Öhman gör överensstämmande iakttagelser.116  

Parallellerna mellan begreppet barns kultur och lek är påtagliga, och dessa två kopplas 

frekvent ihop, vilket visar hur det estetiska och det antropologiska ofrånkomligt vävs samman 

i barnkulturbegreppet. I Konventionen om barnets rättigheter nämns också rätten till lek och 

kultur i samma artikel.117 Detta kräver medvetenhet kring den specifika aktivitet eller 

företeelse barnkulturbegreppet i ett givet sammanhang signifierar. I min förståelse är det till 

viss del motiverat att sätta likhetstecken mellan begreppen kultur och lek i förhållande till 

barns perspektiv på den egna tillvaron. Ur det perspektivet är diskussionen inom lekteori 

rörande lekens nytta respektive egenvärde, även intressant för diskussion om barns kultur, 

kulturskapande osv. Thavenius har också diskuterat dessa perspektiv i förhållande till kultur i 

skolan, och det tangeras rörande Skapande skola.118 Ett sådant perspektiv på kultur ställer 

frågor som: Måste kulturutövande ha lärande effekter, vara ett medel för utveckling? Anser 

man att deltagande i kultur och kulturutövande har ett egenvärde; hur ser det då ut och hur 

värderas det? Är det möjligt att hävda rätten till detta kulturens egenvärde i samhället, i 

exempelvis skolan osv.?      

    

Det empiriska materialet och dess urval 

Jag har valt att i första hand undersöka hur Palatset beskrivs och formuleras i skriven text, hur 

de beskriver sin egen organisation och hur de presenterar Palatset för omvärlden då det i 

skrivande stund så att säga inte finns något Palats vars verksamhet man kan studera. Palatset 

illustrerar sina texter med bilder av barn, dessa ingår också i empirin, som komplement. 

Därför används ingen specifik bildtolkningsmetod. Jag använder dock vissa semiotiska 

begrepp, framför allt denotation och konnotation, för att beskriva innehållet i bilderna och hur 

                                                       
114Gustafsson, s. 151. 
115 Brigitta Qvarsell ”Leken som kulturpedagogisk utmaning” I: Barns lek – Makt och möjlighet? Centrum för 
barnkulturforsknings skriftserie nr: 39, Stockholms Universitet 2007, s. 9-20, s. 11. 
116 Margareta Öhman ” ”Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan” I: Barns lek – makt och möjlighet 
Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, nr. 39, Stockholms Universitet 2007, s. 33-44, s. 35. 
117 Den första punkten i artikel 31 rörande barnets rätt till vila, fritid och kultur lyder: ”konventionsstaterna 
erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i 
det kulturella och konstnärliga livet.”Konventionen om barnets rättigheter. Förenta Nationerna. 
118 För diskussionen kring lekens nytto- respektive egenvärde, se exempelvis Anders Nelson & Krister Svensson, 
Barn och leksaker i lek och lärande (Stockholm: Liber 2005) s. 73 ff. 
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det kan tolkas. Begreppen kan förstås i termer av kärnbetydelse/bibetydelse eller 

manifest/latent.119 Begreppen inre och yttre kontext används också för att kunna särskilja 

bilden och dess textuella sammanhang och resonera kring förhållandet mellan text och bild.120  

Urvalet av texter är i första hand gjort av en representant från Palatset. Efter viss sondering 

har jag sedan valt att fokusera på ansökningshandlingar, verksamhetsplaner och liknande, 

samt den information som finns tillgänglig på Palatsets hemsida, framför allt den 

presentationsfilm som finns där. Mitt urval är gjort med tanke på att det främst är i denna typ 

av dokument och publikationer jag finner att de begrepp jag intresserar mig för anspelas på 

eller formuleras. I grund och botten är med andra ord samtliga dokument i urvalet texter 

Palatset själva ställer till förfogande för granskning. Ca 25 dokument ingår i det ursprungliga 

urvalet som består av ca 180 sidor dataskriven text. En stor del av dessa dokument upprepar 

stoff, vissa dokuments innehåll förekommer i andra dokument osv., varför 11 dokument ingår 

i den slutliga diskursanalysen. 

Som uppföljning av den skriftliga empirin har tre intervjuer genomförts. Jag använder 

intervjun som en slags kvalitativ hjälpmetod i studien.121 Under läsningen av Palatsets 

material har vissa termer och uttryck framträtt som krävt förklaring eller förtydligande, och 

dessa har legat till grund för intervjuerna. Jag har använt en halvstrukturerad intervjuguide, 

vilken bestått av främst specificerade eller direkta frågor enligt Steinar Kvales definition, även 

om uppföljande frågor också förekommit.122 Intervjuerna har spelats in, och relevanta delar 

har transkriberats. Intervjuerna har inte transkriberats i sin helhet främst på grund av att de i 

huvudsak är av uppföljande karaktär, samt att tidsramarna för studien inte tillåtit det. I 

transkriptionen har främst svarens innebörd skrivits fram. Intervjupersonerna har fått 

möjlighet att godkänna eller förtydliga sina svar så som de transkriberats.    

Jag har även deltagit i ett par verksamhetsmöten för att genom deltagande observation få 

inblick i Palatsets hela organisation och arbete. Jag har under dessa tillfällen fört logg över 

iakttagelser, men från dessa möten härstammar ingen empiri som är föremål för analys. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden i min studie har i första hand gällt intervjuerna som genomförts. Under 

dessa har informationskravet, kravet om samtycke, konfidentialitet samt nyttjande, som 

                                                       
119 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström, Seendets språk – exempel från konst, reklam, 
nyhetsförmedling och semiotisk teori, Lund: Studentlitteratur 2006, s. 28 f.  
120 Ibid, s. 38 f. 
121 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 1997, s. 94. 
122 Ibid, s. 124 f. 
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kraven beskrivs i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, respekterats.123 Detta dokument är för närvarande borttaget från Vetenskapsrådets 

hemsida, på grund av att ny lagstiftning om forskningsetisk prövning tillkommit, vilka skall 

integreras i principerna.124 Tills de nya principerna publiceras väljer jag dock hellre att utgå 

ifrån inte helt aktuella principer, än inga alls, varför detta dokument ändå används som 

underlag för mina forskningsetiska överväganden.  

Framför allt är kravet på konfidentialitet svårt att upprätthålla. Givetvis är 

intervjupersonerna anonyma, men inom den egna organisationen är det i princip omöjligt att 

upprätthålla konfidentialitetskravet då Palatset har så få medarbetare i dagsläget. Likaså är 

konfidentaliteten mot omvärlden svår att upprätthålla av just samma anledning. Deltagarna 

intervjuas dock som representanter för en organisation och därmed inte som privatpersoner, 

materialet är med andra ord inte av etiskt känslig karaktär. Intervjupersonerna har också givit 

samtycke, och jag anser därmed att jag under förutsättningarna gjort mitt yttersta för att följa 

de forskningsetiska principer som finns till hands.    

En förutsättning i arbetet med denna studie som också bör kommenteras, är den 

tystnadsplikt jag lyder under, rörande de delar av Palatsets arbete som är affärshemligheter. 

Inga situationer har dock uppstått där denna tystnadsplikt begränsat mina resonemang.  

 

DISKURSANALYS 
Begreppen, nodalpunkterna, gås igenom var för sig som de presenteras i materialet via 

artikulationer och de flytande signifikanter som förekommer diskuteras. Nodalpunkternas 

relation till varandra diskuteras sedan under rubriken diskursordning, under vilken 

förhållandet mellan den skrivna empirin och intervjuerna också tas upp. Givetvis finns inte 

utrymme att gå igenom all text som nämner barn eller kultur, i hela urvalet. Ett urval görs 

alltså i en mening även i urvalet. Detta betyder inte att empiri utelämnas, då väldigt mycket av 

stoffet i urvalet genomgående är återkommande. Jag redovisar de centrala drag och temata 

som finns och utgår från dessa, istället för att redovisa dokument för dokument.  

En stor del av materialet beskriver Palatsets verksamhet ur perspektiv som: Hur skall 

Palatset fungera? När ska vad ske under uppbyggnaden? Vad ska Palatset erbjuda? Därmed 

ligger fokus ofta på barnkulturen, aktörerna, verksamheten och själva aktiviteten inom 

organisationen. I urvalet finns ingen text som enkom handlar om barn, barns behov eller 

                                                       
123 Forskningsetiska principer inom humanisktsk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet. 
124 www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer, 231109, 11:35. 
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dylikt, förutom vissa stycken som beskriver varför barn exempelvis antas behöva kultur.125 

Det gör att bilden av barnet ofrånkomligen diskuteras även under rubriken kultur. Barn och 

kultur är också i så stor utsträckning sammanflätade i framställningen att de bitvis är omöjliga 

att diskutera var för sig. 

 

Barn 

Bilden av barnet är, som nämnts ovan, mindre framträdande i materialet. Idéer om barnet gör 

sig ändå gällande, men framträder exempelvis genom att man berättar om kulturens värde, 

och därigenom implicit uttrycker tankegångar eller idéer om barn. Däremot finns som röd tråd 

genom hela materialet uttrycket ”rikets viktigaste viktigheter”, syftandes på barnen, vilket 

visar på en tydlig barncentrering.126 Varför barnet är viktigt skrivs dock aldrig ut i texten.  

 

Barnet med rättigheter, ett kompetent barn 

Då barnmaktsprojektet, det som kommit att kallas VIPP, beskrivs, framträder vissa idéer om 

barnet mer explicit, genom att man berättar om verksamheten. Den syn som växer fram i 

dessa avsnitt är sammansatt av främst två generella synsätt vilka framträder genom olika 

perspektiv. 
En viktig och grundläggande tanke som genomsyrar hela uppbyggnaden av Palatset 
är att redan nu utveckla former och metoder för barns delaktighet. 
Delaktighetsprojektet syftar till att ge barn och unga verktyg att påverka sitt kulturliv 
och målet är att förändra maktstrukturerna i Sverige.127      
       

Barn skall göras delaktiga, man vill ge barn verktyg att påverka och man vill i grunden 

förändra maktstrukturer. Barn antas ha såväl rätten att påverka som kompetensen att göra 

detta, barnet har med andra ord rättigheter och är kompetent. Vidare om barnmaktprojektet 

görs också explicita kopplingar till Konventionen om barnets rättigheter, man skriver 

exempelvis: ”tillsammans ger de olika delarna (…) effekter vad det gäller barns och ungas rätt 

till inflytande över sitt kulturliv och sina kulturer i enlighet med Konventionen om barnets 

rättigheter.”128 Ett annat exempel är: ”för oss är det en självklarhet att bygga Palatset och 

verksamheten kring Konventionen om barnets rättigheter och det genomsyrar 

verksamheten.”129 Det görs klara kopplingar till Konventionen om barnets rättigheter och 

därmed också till en diskurs om barnet med rättigheter, i en direkt mening. Däremot är inte 

                                                       
125 Exempelvis ”Verksamhetsbeskrivning”, Palatset, s. 9. 
126 Återfinns ibland andra: ”Ansökan till FRAMTIDENS KULTUR 2009-09-01”, Palatset, s. 1, 
”Projektbeskrivning till ansökan Landstinget 2008-2009”, s. 1,   
127 ”Projektbeskrivning till ansökan Landstinget 2008-2009”, Palatset, s. 5. 
128 Ibid. 
129 ”Ansökan Stockholms stad”, 090203 Palatset, s. 9. 
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barnet med rättigheter den mest genomsyrande tankegången. Rent explicit görs kopplingar till 

diskursen ofrånkomligen, men det finns ett grundläggande antagande om barnet som gör sig 

påmint mer indirekt och utgör grund för denna diskurs, nämligen idén om barnet som 

kompetent. 

Idén om det kompetenta barnet framträder i empirin på flera sätt. Man sätter stor tilltro till 

barnets kompetens i och med hur man inbjuder barnen i organisationen och strävar efter att ge 

barn reell makt inom och genom Palatset och man säger också att ”vårt handlande präglas av 

en djup respekt för och tillit till barn och unga”.130 Jag menar att sätter man tillit till barn och 

unga i den utsträckning som Palatset vill göra, är en tro på just barnets kompetens avgörande. 

Vidare säger man: ”vi skapar reell makt (…) avdelar barnmaktsbudget och bjuder in barnen 

ända in i organisationens kärna via skuggstyrelsen.”131 Synen på barnet som kompetent vill 

jag mena, är själva grundstommen, hela förutsättningen, för barnmakten – utan tron på barnets 

kompetens vore projektet grundlöst.  Om barnmaktsprojektet används också ord som starkt 

konnoterar kompetens, som ”barnen är huvudaktörer och är i bestämmanderoller”.132 Orden 

sätter barnet i samband med positioner som förutsätter kompetens, men också roller som 

vittnar om kompetens. 

Kompetensbarnet kommer också fram i relation till själva verksamheten i Palatset. 

Gällande pedagogiken i verksamheten står exempelvis att läsa: ”vi tror på 

självförtroendehöjande, kravlösa verksamheter, med höga förväntningar på vad barn och unga 

klarar av.”133 Höga förväntningar är i min förståelse ofrånkomligt besläktade med en hög 

uppfattning om någons kompetens. Dessa förväntningar blir också påtagliga då man 

exempelvis talar om bevarandet av Riksarkivets kulturarv: ”dessutom erbjuder Palatset barn 

delaktighet och inflytande vilket också kommer medföra att de [barnen] gör Gamla Riksarkivet 

till sitt, vilket får den positiva effekten att de kommer vara försiktiga och ansvarsfulla.”134 Det 

kompetenta barnet blir än mer kompetent genom delaktighet, och i grunden, förtroende. 

Genom förtroendet att bli erbjudna delaktighet, vilket de har rätt till och är kompetenta nog 

för att delges, utvecklar det redan kompetenta barnet ansvarskänsla och aktsamhet i relation 

till kulturarvet Riksarkivet, vilket stärker kompetensen ytterligare. 

 

 

                                                       
130 ”Affärsplan 2010-2011”, s. 3. 
131 ”Ansökan Stockholms stad”, s. 4. 
132 ”Projektbeskrivning till ansökan Landstinget 2008-2009”, s. 5. Min kursivering. 
133 ”Verksamheten – en fördjupning”, 2009 Palatset, s. 2. 
134 ”Ansökan Arvsfonden”, 2009 Palatset, s. 4. 
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Det aktiva barnet 

Det kompetenta barnet är dock precis som barnet med rättigheter, ingen egen autonom 

diskurs, utan beroende av andra tankesätt. Något mycket centralt i den bild av barnet som 

växer fram i empirin, är betonandet av barnet som aktivt. Om man exempelvis går tillbaka till 

citatet om barn som ”huvudaktörer” och i ”bestämmanderoller” som diskuteras ovan, blir det 

tydligt just hur aktivitet som fenomen knyts tätt samman med idén om barnet. ”Huvudaktör” 

och ”bestämmanderoll” implicerar aktivitet av ett subjekt, barnet. Barnet blir också aktivt 

genom att det sätts i samband med ord som ”delaktighet”, ”inflytande” eller att ”samarbeta 

med barnen”; ord som liksom ”huvudaktör”, implicerar aktivitet, och i sig är något som 

utövas.135  

Barnet som aktivt framträder på detta subtila sätt genom materialet, men kanske tydligast i 

de illustrationer som förekommer.  Den allra första artikulationen rörande barn i förstudien 

exempelvis, är en bild denotativt föreställande tre barn som springer mot kameran.136 Barnen 

har stilla ansiktsuttryck, de skrattar inte men ler, och springer mot tittaren med solen i ryggen. 

Barnen är alltså upplysta bakifrån och har ögonkontakt med tittaren/kameran. I den yttre 

kontexten illustrerar bilden ett kapitel rörande behovet av ett barnkulturhus. Texten berättar 

hur idén till Palatset föddes och hur svensk barnkultur håller hög kvalité men är resurssvag. 

”Vi tror att ett barnkulturhus kan bli just en injektion av kraft och hopp!”137 Det nämns också 

hur ”babyboomen bara fortsätter” och att ”målgruppen bara fortsätter att växa”.138 Kulturen 

har hög kvalité men svårt att nå ut, barnen blir fler och fältet behöver en injektion av hopp.  

Barnen kommer springande och är aktiva i allra högsta grad. Om man sedan ser till 

konnotationer och samspelet mellan illustrationens inre och yttre kontext, är det signifikativt i 

min mening att barnen har solen eller ljuset, i ryggen. Det skulle kunna konnotera flera idéer, 

exempelvis det hopp som efterlyses i texten, men kanske framför allt idén om barnet som 

samhällets framtid. Att barnet kommer med ljuset, framtiden, och hoppas på läsaren.  

Om man endast ser till illustrationerna i exempelvis förstudien, vilka i hög grad är 

desamma som de bilder som förekommer i Filmen om Palatset, är barnet, som det framställs 

denotativt sett, genomgående aktivt. Förstudiens illustrationer är också i princip 

överensstämmande med illustrationerna i övrigt då dessa återanvänds. Aktiva barn gestaltas 

genom att barnet eller barnen rent faktiskt är upptagna med en aktivitet, att de målar, dansar 

och springer, eller genom att de skrattar tillsammans eller tydligt har kontakt med kameran, 
                                                       
135 ”Projektbeskrivning till ansökan Landstinget 2008-2009”, s. 2, 5. 
136 ”Förstudie om ett barnkulturcentrum på Riddarholmen i Stockholm”, 010808, Palatset, s. 6. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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tittar aktivt in i kameran och samspelar med tittaren/fotografen.139 Ser man till Filmen om 

Palatset, vilken visar både rörlig bild och stillbild, förekommer också just barn som springer 

mot kameran. Filmen består av en sekvens stillbilder som bryts upp med några rörliga bilder 

medan en speaker berättar om Palatset. Den första bilden som visar barn visar hur dörrarna till 

Palatset öppnas och hur barn springer uppför en trappa med dagsljuset i ryggen, mot och förbi 

kameran, som är placerad inne i huset, uppe i trappan och är riktad ner mot dörrarna.140 

Samma element finns alltså med i denna sekvens som i bilden i förstudien, denotativt är de 

klart jämförbara. Nästa bild som visar barn, är inbäddad i en längre sekvens som visar 

Riksarkivets tomma lokaler, och visar ett barn som sitter och läser en bok med texten 

”upptäcktsresande och handelsmän”. Denotativt är barnet om än stilla rent fysiskt, klart aktivt, 

något som texten på boken också indikerar och underbygger. Efter denna sekvens som visat i 

princip uteslutande tomma lokaler, kommer en stillbild som visar ett barn som snurrar, med 

ett stort tygstycke som böljar runt kroppen i ett annars tomt rum. Aktiviteten och rörelsen är 

högst påtaglig.141 Filmen fortsätter enligt detta mönster.   

Man uttrycker sig vid ett tillfälle explicit om just detta med aktivitet. ”Viktigt är att hitta 

sätt att involvera barnen i föreställningen (…). Allt för att barnen inte ska bli stillasittande och 

passiva utan engagerade och aktiva.”142 Särskilt värde läggs med andra ord i just aktivitet. 

Aktiv, som tillstånd, är i sig eftersträvansvärt. Barnet som aktivt skapas och eftersträvas också 

som jag påtalat i flera led, genom hur barnet sätts i samband med positioner eller aktivitet rent 

språkligt, men framför allt genom att de alltid illustreras just så, aktiva.  

 

Sammanfattning av flytande signifikanter 

Barnet med rättigheter, det kompetenta barnet och det aktiva barnet är de tre flytande 

signifikanter, tre huvuddiskurser, jag observerar i urvalet, i mer eller mindre direkt mening. 

Med direkt syftar jag här på att man uttalar sig om barnet i första hand, i relation till andra 

viktiga element som kultur eller verksamhet. Men, som jag nämnde inledningsvis är bilden av 

barnet, överlag, mindre framträdande och därmed mindre direkt uttalad. Dessa tre flytande 

signifikanter är nära sammanknutna, och i en mening kanske förväntade att återfinnas i ett 

samtida dokument om barn om man ser till den forskning om barn som tidigare presenterats. 

Det finns dock andra diskurser om barnet som gör sig gällande, om än på än mer subtila vis, 

                                                       
139 Exempelvis ”Projektbeskrivning till ansökan Landstinget 2008-2009”, s. 1, 3, 4, 5, 7, 9. 
140 Filmen om Palatset, www.palatset.se, 091204 10:30, minuträkning saknas dessvärre, men bild 1, 2 och 3 av 
de som visar barn hänvisas till.  
141 Jag återkommer till filmens och illustrationernas möjliga konnotationer under avsnittet om kultur. 
142 ”Verksamhetsplan 2010”, s. 9.  
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och framför allt mer indirekta, som vi såg i fallet med förstudiens illustrationer. Innan jag tar 

upp dessa vill jag dock redogöra för synen på kultur, då dessa diskurser i hög grad relateras 

till just kulturen och dess natur.  

 

Kultur 

Kultur är överlag mer framträdande och mer i fokus för framställningen. Klassiska perspektiv 

på kultur som uppdelad i finkultur och populärkultur eller masskultur, förekommer inte. I 

stället förekommer uppdelningen i kommersiell och offentligt finansierad kultur. Även om 

formuleringen ”kommersiell och smal kultur” förekommer vid enstaka tillfälle, vilket i stort 

kan antas överensstämma med en traditionell uppdelning.143 Kommersiell skall i 

sammanhanget förstås som kultur som ”bär sina egna kostnader (böcker, spel, utländsk film 

(…))”.144 Vidare om kultur står att läsa:  
för Palatset handlar det mycket om att tillgängliggöra all form av barnkultur. Om att 
hitta strukturer som gör även kvalitativ kommersiell kultur tillgänglig för 
ekonomiskt svaga och kulturovana medborgare. Palatset är en hybrid. En 
infrastruktur, en distributör, en plats som minskar avståndet mellan producent och 
konsument. Vi vänder på begreppen och hoppas kunna göra offentligt stöttad kultur 
mer kommersiell.145   
 

Om man ser till formuleringen ”kvalitativ kommersiell kultur”, blir det tydligt att en 

traditionsenlig uppdelning i fin-, kontra populärkultur som synonym med bra eller kvalitativ 

kultur kontra skräpkultur eller kommersialism, inte är förekommande inom Palatset. Kvalité 

sätts inte i direkt samband med en viss typ av kultur. Men vad är då kultur i Palatsets mening? 

 

Den underhållande upplevelsen, en gateway för behövande barn 

Redan i förstudien används formuleringen ”vi ser framförallt kultur som underhållning och 

upplevelser”.146 Samma formulering förekommer även i senare dokument.147 Citatet fortsätter: 

”något som har förmågan att väcka stora känslor och påverka barn och vuxna på ett positivt 

och stimulerande sätt.”148 Vidare formuleringar på samma tema lyder exempelvis:  
barnkultur används allt oftare som medicin mot samhällsproblem. Kulturen som 
upplevelse har en tendens att glömmas bort. Kulturen som kan utveckla individen, 
stärka självförtroendet, lära barnen att se sina möjligheter, eller bara ge kreativ 
tillfredställelse för stunden. Kultur kan hjälpa oss att utmana vårt verklighetssinne 
och träna möjlighetssinnet. Kulturen kan lära oss ta reda på vilka vi är och förstå oss 
själva.149 

                                                       
143 ”Affärsplan 2010-2011”, s. 2. 
144 ”Verksamhetsbeskrivning”, Palatset, s. 2. 
145 Ibid. 
146 ”Förstudie om ett barnkulturcentrum på Riddarholmen i Stockholm”, s. 7. 
147 ”Verksamhetsplan KORTAD”, s. 2, ”Verksamhetsplan 2010”, s. 2. 
148 ”Förstudie om ett barnkulturcentrum på Riddarholmen i Stockholm”, s. 7. 
149 “Verksamhetsbeskrivning”, s. 5.  
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”Och därför kan kulturen vara en förebyggande positiv kraft”, läggs till detta citat i ett annat 

dokument.150 Kultur som upplevelse. Fokus framstår omvänt ett traditionellt synsätt, där man 

rörande estetisk kultur eller konst, fokuserar själva produkten och värderar den utifrån olika 

perspektiv. Här fokuseras mottagarens intryck och själva upplevelsen i sig. Ett annat exempel 

på en likartad formulering är: ”eftersom vi aktivt tar avstånd från kultur som medicin för 

samhällsproblem, är vår vision att förebygga samhällsproblem med kultur. Kulturen är briljant 

på att se, bejaka och utveckla människor. Ge nya insikter.”151 Här har man modifierat det 

ursprungliga ställningstagandet, att vara mot kultur som samhällsmedicin, till att kultur antas 

kunna förebygga samhällsproblem. Det finns flera trådar att följa upp i citaten ovan, dels 

kultur som samhällsmedicin, för hur skall den formuleringen förstås i relation till kultur som 

upplevelse? Och hur förhåller sig begreppet kvalité i förhållande till densamma? Men först 

vill jag gå vidare med kultur som upplevelse. Som citaten ovan visar, är upplevelsen inte bara 

”kreativ tillfredställelse”, utan även ”utvecklande”, den ”stärker självförtroendet” och ”lär 

barnen se sina möjligheter” osv. Man skriver exempelvis också att besöket på Palatset skall 

vara som en ”kulturell advents-kalender som berikar besökarna med upplevelser för livet”, 

eller ”upplevelser som (…) gör att de [barnen] kan vidga sina vyer och förstå världen de lever 

i bättre”.152 Ytterligare formuleringar beskriver upplevelsen som kan ”engagera, öka empatin, 

stimulera fantasin, stärka självförtroendet och ge framtidstro.”153  

Ett mönster växer fram av en förståelse för kultur som gateway, eller portal om man så vill. 

Genom kultur, och genom den kulturella upplevelsen, uppnår människan, i det här fallet 

barnet, alla dessa starkt positivt värdeladdade ord och fenomen, som att ”vidga sina vyer”, 

”förstå världen de lever i”, ”öka empatin”, lära sig se ”sina möjligheter”. Man uppnår vissa 

tillstånd och kunskaper och framför allt erövrar man vissa eftertraktade egenskaper. Men 

kulturen är inte bara god, utan också nödvändig i en mening. Då man uttalar sig om vad 

kulturen gör, eller varför den är viktig uttrycker man sig exempelvis:  
ett samhälle utvecklas snabbast om vi ger barn och unga skratt, positiva upplevelser, 
verktyg och drömmar. Vi vet också att drömfria barn och unga utan framtidtro är en 
kostsam katastrof. Gör Palatset sitt arbete rätt, kan vi se och bejaka över tusen barn 
om dagen. Kulturvana barn och unga blir rikare medborgare. (…) Kulturen behövs 
för att lära sig livet. Kultur ger barnen verktyg och hjälper oss också att tolka 
verkligheten. Konst och kultur lär oss att vara människa och skapa oss ett lyckligt 
och värdigt liv. (…) Barn som får utlopp för sin kreativitet – uppfinner, tar risker, får 
fantasi, blir problemlösare, lär sig kommunicera, lär sig ställa frågor istället för att 

                                                       
150 ”Affärsplan 2010-2011”, s. 26. 
151 ”Verksamhetsplan KORTAD”, s. 7. 
152 “Affärsplan 2010-2011”, s. 2. 
153 Ibid, s. 3. 
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bara svara på dem lär sig också tänka utanför boxen. Dvs, de blir medborgare som 
klarar av att navigera i det nya snabba samhälle vi lever i.154 
 

Något som är intressant är att detta perspektiv på kulturen som livsnödvändigt verktyg, som 

just gateway, förmedlar en annorlunda syn på barnet. Om kulturen är gateway till att bli en 

”medborgare som klarar av att navigera” i dagens samhälle, framstår barnet om än kanske 

fortfarande kompetent i viss mening, så i behov av detta fenomen kultur. Det kompetenta 

barnet blir ett allt mer behövande barn, genom perspektivet på varför kulturen är viktig. 

Vidare på samma tema står att läsa:  
För barn är kulturen nödvändig för att förstå och tolka det allt snabbare 
informationssamhället. Och klyftan mellan det föräldrarna säger och de miljoner 
kommersiella budskap som når barnen dygnet runt ökar. Utan en stark vägledande 
barnkultur (böcker, film, teater, kreativt skapande etc) får kommersiell tv, jämnåriga 
kompisar, kriminella förebilder, reklam, och det osorterade informationsflödet på 
internet fritt spelrum som tolkningsföreträdare och vägvisare ut i det svarta hål vi 
kallar livet.155  
 

Artikulationen anspelar på en idé om ett behövande barn, och satt i samband med idén om 

kulturen som gateway, framstår barnet helt plötsligt som kompetent först genom kulturen, 

men behövande och snarast inkompetent, eller inkomplett, utan. ”Kulturen är nödvändig…” 

(min kursivering), är en formulering som verkligen understryker detta, likaså ”det svarta hål 

vi kallar livet”, understryker hur barnet står hjälplöst utan kultur som vägledare. Det tycks 

också förutsättas en uppdelning i inom och utom kultur, i formuleringen, med tanke på hur 

barnet inom Palatset främst tycks uppfattas som kompetent och aktivt som diskurserna 

rörande barnet visat, medan ”jämnåriga kompisar” omnämns i citatet ovan som en negativ 

influens, och att barn utan kultur som vägledare här framställs som passiva i en mening, och 

utelämnade till en för dem ohanterbar värld.  

Vidare bör kommenteras att formuleringen kan uppfattas som självklar om man åsyftade 

kultur i antropologisk mening - utan förståelse för ett samhälles kultur saknar individen 

förutsättningar att fullt kunna fungera i samhället. Men märk här att formuleringen måste 

antas avse kultur i en estetisk mening, då inga hänvisningar görs till ett förändrat 

kulturbegrepp och man i övrigt mycket tydligt använder kultur i en estetisk mening.  

 

Samhällsmedicin och kvalité - nytta, egenvärde och god kultur  

Vad innebär då uttrycket kultur som samhällsmedicin? För om kulturen inte skall ses som en 

lösning på problem, framstår den samtidigt i allra högsta grad som en förlösare av goda 

fenomen, och vad skiljer egentligen det perspektivet från ”kultur som samhällsmedicin”? 
                                                       
154 ”Verksamhetsplan KORTAD”, s. 7.  
155 Ibid, s. 8. 
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Innebörden i uttrycket tydliggörs genom intervjuerna. På frågorna: Hur menar ni att ni inte 

vill använda kultur? Vad betyder det med ”kultur som samhällsmedicin”? svarar en 

informant:  
All barnkultur är nästan per definition moral och uppfostran, för att det ligger i 
vuxenvärldens natur att vilja förmedla viktiga saker till barn. Det är bra, det ligger i 
varje historieberättare, att man har något viktigt att berätta för barn. (…) Vi 
uppfostrar med barnkultur, det är inte ett problem. Det blir ett problem när 
incitamentet till vilket ämne man väljer kommer uppifrån. När skolan vill ha 
föreställningar mot mobbing, för att de är den största kunden, då urholkas kvalitén, 
för att regissörer som kanske inte har den där äkta historien om mobbing att berätta, 
gör det för att det är det skolan vill ha. Då blir inte kulturen bra, den bottnar inte, den 
blir inte på riktigt. Bra kultur måste komma utifrån att någon har en viktig historia 
att berätta. Det är styrningen av barnkultur som är olycklig, inte vad den handlar om. 
Det gör att den blir sämre.156   
 

Tanken på kultur som samhällsmedicin är med andra ord nära förknippad med idén om 

kvalité, och vad som är bra kultur. Vad det gäller att använda kultur som samhällmedicin 

vänder man sig inte mot att kultur antas ha all den positiva inverkan, att den i grund och 

botten är den främsta medicinen för en hälsosam individ och ett gott samhälle. Det man 

vänder sig mot är att utnyttja kultur, och låta samhällsproblem styra dess utformning. En 

annan informant uttrycker sig om samma begrepp och vad det gör med själva kulturen: 
 en skola har problem med mobbing och då tar teatergrupper som har svårt att få 
jobb och gör en pjäs om mobbing för att få komma ut på skolorna. Det blir som 
uppfostrande, inte för att teatergruppen i sig älskar att göra pjäser om mobbing, utan 
för att man bli nyttig.157  
 

Kulturen blir nyttig, och kultur som skapas med nytta som överordnat mål, får sämre kvalité, 

blir slutsatsen, vilket jag förstår vara det som ligger bakom formuleringen att man vänder sig 

mot ”kultur som samhällsmedicin”. Men vad betyder då kvalité och vad är bra kultur? 

Över lag, även om kulturen och själva verksamheten tar upp större utrymme i materialet, så 

finns, precis som den återkommande formuleringen ”rikets viktigaste viktigheter” tyder på, ett 

uttalat fokus på själva besökaren. Att man exempelvis menar att på Palatset är ”upplevelsen 

och besökaren lika exklusiva”, lika vikiga.158 Detta fokus på besökaren framträder tydligare i 

intervjuerna, framför allt i samtal om kvalitativ barnkultur. På frågan om vad kvalitativ 

barnkultur är, svarar en informant:  
Man kan inte säga att något ämne specifikt är högkvalité, att det ska vara allvarligare 
eller mer svårtillgängligt, för mig kan det nästan vara tvärt om, det måste vara 
tillgängligt för just den mottagaren. Det kan vara världens bästa bok, men om ingen 
kan orka ta till sig den för att den är riktad åt fel håll, ja men då är det nog inte 
högkvalité. Det ska vara genomarbetat med fokus på målgruppen, (…) det finns 
något i den som är på riktigt och som är äkta, det är inte flams.159 

                                                       
156 Intervju E, 091126.  
157 Intervju A, 091125. 
158 “Affärsplan 2010-2011”, s. 3. 
159 Intervju A, 091125. 
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En annan uttrycker sig i liknande ordalag: ”man har tänkt till och haft en målgrupp i 

bakhuvudet. Jag tror att har man ett barnperspektiv så räcker det, man kan göra ungefär som 

med vuxna, ta upp samma ämnen (…).”160 En tredje uttrycker sig: ”Först och främst tycker 

jag att kvalité när det gäller barnkultur, det är kultur som barn kan tillägna sig. Kultur kan 

vara hur bra som helst, men om den inte går in så är den inte kvalitativ för målgruppen, det är 

min primära bild av kvalitativ barnkultur.”161 Även om kvalité uppfattas som nära förbundet 

med hantverksmässig färdighet, är det tydligt att fokus ligger på hur barnet uppfattar kulturen. 

Hur den talar till barnet, att den ska vara ”kvalitativ för målgruppen”. Kvalité och upplevelse 

är med andra ord nära sammanflätade, det är i någon mening kvalité om det skapar en 

upplevelse, ett perspektiv som återigen aktualiserar idén om barnet som kompetent, men 

också med rätt till sin egen upplevelse.  

Upplevelsen står dock inte för hela betydelsen av kultur. Formuleringen omfattar även 

underhållning, ”vi ser kultur som underhållning och upplevelser”.162 Underhållning tolkar jag 

i sammanhanget som ett betonande av kulturens egenvärde, medan kultur som 

samhällsmedicin får stå för nyttovärdet – när kulturen utnyttjas i samhälleligt nyttosyfte. 

Däremot skapar fokus på upplevelsen som gateway till eller genom, det goda, en syn på 

kulturens egenvärde som nyttigt i sig. Upplevelsen, så som den tar sig uttryck hos 

”upplevaren”, barnet, och egenvärdet hos den underhållande upplevelsen, står alltså i centrum 

för kulturuppfattningen. Upplevelsen som i sin tur är att förstå som en gateway genom vilken 

människan kan uppnå vissa positivt värdeladdade tillstånd, erövra kunskaper och eftertraktade 

egenskaper.  Diskursen om kulturen som gateway, förutsätter också en annan diskurs, 

diskurser är som bekant sällan eller aldrig autonoma eller helt kompletta, utan konkurrerar om 

tolkningsföreträde.163 Vad är det kulturen som underhållande upplevelse, genom sin egenskap 

av gateway, egentligen ger upphov till? Vad har de egenskaper och kunskaper som nämns 

gemensamt? I grunden att de är goda och eftertraktade, högt värderade i vår samtid. Det som 

framträder och som artikulationen anspelar på, är just idén om kulturen som god. Och idén om 

den goda kulturen framstår som förutsättningen, den outtalade grunden hela kulturdiskursen 

vilar på, vilken genomsyrar varje ovan nämnt citat. 

 

 

                                                       
160 Intervju L, 091126. 
161 Intervju E, 091126.  
162 ”Förstudie om ett barnkulturcentrum på Riddarholmen i Stockholm”, s. 7. 
163 Jørgensen och Phillips, s. 36. 
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Den goda kulturens idealistiska kulturbegrepp 

Det estetiska kulturbegreppet tangerar här ett idealistiskt sådant, kultur som synonymt med 

utveckling, ett processinriktat perspektiv där kultur omfattar en idé om mänsklig utveckling. 

Williams definierar det idealistiska perspektivet på kultur och menar att det är ett av de 

tidigaste kulturbegreppen, nära förbundet med det estetiska.164 Hos Palatset är 

förhållningssättet dock inte värderande på samma vis som Williams beskriver det i och med 

att den kulturvane inte framstår som en högre stående individ. Men det idealistiska 

understryks i materialet genom hur man jämte synen på kulturen som gateway, använder 

begrepp som kulturvana. Kulturvana förklaras i intervjuerna som att man genom övning lär 

sig ta till sig kultur, från att vid första tillfället kanske behöva vänja sig vid mötet med 

exempelvis scenproduktion, att befinna sig i en sittande publik i en mörk salong osv., till att 

kunna uppskatta fler och fler mer komplexa scenuttryck.165 Om kulturen då förstås som 

gateway, en gateway som med kulturvana utvecklas och blir allt mer avancerad, ligger också 

implicit i resonemanget att upplevelsen som kulturen leder till blir alltmer avancerad och 

därmed likaså ”upplevaren”, vilken förvärvar fler goda egenskaper. Den kulturvane kan då ses 

besläktad med en kultiverad individ, i en mening, vilket var ett centralt tankesätt inom det 

idealistiska perspektivet på kultur enligt Williams, att människan kan kultiveras.166  

 

Magisk kultur och barnet som fantastiskt/gudomligt/magiskt 

Det finns dock ytterligare en syn på kultur som gör sig gällande. Precis som diskursen om det 

aktiva barnet kommer den fram ur ett mer indirekt perspektiv och också i förhållande till 

illustrationerna. Om vi återgår till Filmen om Palatset och förhållandet mellan denotation och 

konnotation och yttre och inre kontext rörande bild och text (eller speakerröst), blir det aktiva 

barnets aktivitet och framtoning viktiga i förhållande till just kultursynen. För inte bara 

framställs barnen som aktiva, utan själva aktiviteten i sig speglar också kulturen. Om man 

exempelvis går tillbaka till stillbilden av barnet som snurrar med det blåa tygstycket och går 

in på detaljer är det signifikant att barnet för det första troligtvis generellt uppfattas som en 

pojke, då han har en blå- och vitrandig pikétröja på sig, och en förhållandevis kortklippt 

frisyr. Han har också en klänning eller ett förkläde som sitter över axlarna, vilken han snurrar 

med. Klänningen är ljusblå med skära fjädrar längst ner i fållen. På samma tema visar nästa 

bild två pojkar i halvkroppsfigur, där den ene står något bakom den andre, iförd en stor hatt 

                                                       
164 Williams, s. 273 f. 
165 Intervju E, L. 
166 Williams 273 f. 
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och dito halsduk, och tycks hjälpa den främre med något i dennes kläder då han ser ner mot 

sina händer som är gömda bakom den främre pojkens rygg. Pojken i förgrunden har en röd 

fluga på sig, något slags ljusblått klänningsliv med glittriga streck på, och ett svart linne, över 

vad som troligen är en röd kjol. Nästa bild visar från kortänden ett avlångt bord av 

konferenstyp, vid vilket en mängd långhåriga flickor sitter och målar och/eller skriver iförda 

stora hattar. Några bilder framåt ser man en bild av en pojke i profil. Han har grönt hår, en 

svart hatt med vad som kunde vara skidglasögon vilande på brättet, en svart kavaj och ett par 

rosa änglavingar över denna.167 Hela denna genomgång av bilder som visar barn illustrerar ett 

tydligt mönster. Barnen illustreras i aktivitet, med attribut eller klädsel som tydligt inte är en 

vardagsklädsel, de är utklädda. Barnen framstår i den meningen främmandegjorda. Den 

intressanta frågan är hur används detta grepp? Vad sätts den inre kontexten i samband med, 

hur ser den yttre kontexten ut och vad skapas i samspelet mellan dessa, och vad konnoterar 

därmed bilderna? 

Texten som speakern läser finns med i nästan alla de ansökningar jag läst, som 

introduktion till själva ansökan. Ett sammandrag av texten lyder:  
vi hade en dröm, en lust och en längtan. Att det någonstans i världen skulle få finnas 
en plats, där ingenting var omöjligt. (…) Ett hus där gränser suddas ut mellan dom 
och oss, mellan dig och mig. (…) magin och mysterierna fanns redan där, inbyggda i 
de tjocka väggarna och lockade till äventyr långt bortom alla gränser. Vi såg ett hus 
förändras inför våra ögon och bli till ett Palats, där på riktigt och på låtsas upphörde 
att existera. (…) vi såg hungriga bli mätta. Vi såg ett Palats som välkomnade små 
och stora, alla bortglömda och funna. (…) Vi såg rikets viktigaste viktigheter få 
blomma och växa långt hitom och ditom och långt bortom husets röda tegelstenar.168    
  

Om man ser till denna yttre kontext, får nu främmandegörningen av barnen i bilderna ett 

tydligare budskap. Och en ytterligare kulturdiskurs, likaså en ytterligare diskurs om barnet, 

framträder, nämligen kulturen som magisk och barnet som fantastiskt/gudomligt, med en fot 

kvar i fantasin/ursprunget/det magiskt andliga – det gåtfulla folket. Idén om det magiska slås 

an redan i inledningsfrasen; ”vi hade en dröm..”, ”en plats, där ingenting var omöjligt”, ”där 

gränser suddas ut”, är alla formuleringar som anspelar på något fantastiskt, något magiskt. 

Magi anspelas också explicit på i formuleringen om hur magin och mysterierna redan fanns i 

huset. Magin får sitt kanske tydligaste förverkligande i formuleringen ”där på riktigt och på 

låtsas upphörde att existera”. Till det magiska läggs också en andlig nivå genom 

formuleringen ”hungriga bli mätta” och hur det beskrivs att de ”bortglömda” blir ”funna”. 

Dessa formuleringar anspelar på kända kristna tankegångar. Formuleringen rörande ”hungriga 

bli mätta” anspelar på den kristna berättelsen om hur Jesus mättar fem tusen personer med 

                                                       
167 Samtliga av dessa bilder kommer från Filmen om Palatset. 
168 ”Ansökan Stockholms stad”, s. 1, Filmen om Palatset. 
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några få bröd och fiskar.169 ”Bortglömda och funna” är en formulering som återfinns i texten 

till engelskspråkiga psalmen Amazing Grace, en formulering som kan antas syfta på frälsning, 

och tron på nåd. Psalmen heter också just ”Oändlig nåd” i svensk översättning.170  

Denna magi, är i min mening det som anspelas på i främmandegörningen av barnen, och 

det som skapas genom samspelet mellan bildernas inre och yttre kontext. Pojken med grönt 

hår, hatt, skidglasögon, mörk kavaj och rosa änglavingar, är kanske ett av de tydligaste 

exemplen på detta. Bilderna illustrerar i sina konnotationer just den kulturens gateway som 

tidigare diskuterats, och kulturens magiska, nästan gudomliga egenskaper. Genom vistelsen i 

huset och genom kulturen har pojken förvandlats, och hans yttre bär vittne om det fantastiska 

han mött och det som genom kulturen har skett.  

Detta anspelar också på en diskurs om barnet som fantastiskt/gudomligt/magiskt. Då man i 

filmen blir presenterad tre huvudsakliga typer av bilder, antingen entrén in i Palatset, det 

tomma huset eller de transformerade, främmandegjorda barnen, får man en känsla av att 

barnen endast behövde komma in i huset, och möta kulturen för att detta fantastiskt/magiska 

skulle ske. Det tycks ligga vilandes i barnet, och behöver bara väckas till liv – vilket sker 

genom mötet med kultur. Kulturdiskursen och diskursen om barnet, bekräftar och förstärker 

varandra i det här fallet. Det fantastiskt/godomliga/magiska barnet visar kulturens natur och 

vice versa.  

 

Sammanfattning av flytande signifikanter 

Kulturen som underhållande upplevelse och därigenom gateway, beroende av idén om 

kulturen som god, framträder som de tydligaste flytande signifikanterna i urvalet, jämte 

kulturen som magisk. Det är intressant att kulturdiskurserna också ger upphov till, eller 

implicerar, andra flytande signifikanter rörande barnet, än de om barnet med rättigheter, det 

kompetenta barnet och barnet som aktivt. Barnet som behövande och hjälplöst och barnet som 

fantastiskt/gudomligt/magiskt framträder implicit i urvalet och kan ses som indirekta i 

förhållande till de tre grunddiskurserna. Diskursernas relation till varandra skall diskuteras 

ytterligare, för att försöka få överblick över den rådande diskursordningen.       

 

 

 

                                                       
169 Bibeln, ”Joh. 6:9-13”, ”Luk. 9:13-17”, ”Mark. 6:37-44”, ”Matt. 14:17-2”, GT 1917 NT 1981 . 
170 ”I once was lost, but now I’m found”, Amazing Grace. “Oändlig nåd”, Den Svenska psalmboken, psalm 231, 
Svenska kyrkan 2002.  
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Diskursordning 

Diskursordning som begrepp betecknar alltså flera diskurser som försöker etablera sig inom 

samma domän och deras inbördes relationer. Flytande signifikanter kämpar om företräde att 

fastlåsa nodalpunktens betydelse. Diskursordning har i en mening redan diskuterats i analysen 

då just diskursernas relation till varandra varit i fokus. Hur exempelvis synen på barnet som 

kompetent bildar grund för diskursen om barnet med rättigheter osv. Genom just inbördes 

relationer har också vissa indirekta diskurser framträtt. Jag vill därför nu främst fokusera på 

nodalpunkterna, barn och kultur, och diskutera deras förhållande till varandra. 

  Som tidigare nämnts är kultur mer framträdande och ges mer utrymme än barn som 

begrepp. Bara av den enkla anledningen kunde kulturdiskurserna förstås som överordnade 

diskurserna om barnet. Vissa diskurser om barnet framträder också just igenom att man 

berättar om kultur och genom detta gör vissa implicita ställningstaganden om barnet. 

Samtidigt är texten från Filmen om Palatset, vilken återkommer gång på gång framför allt i 

ansökningarna, tydligt fokuserad på barnet. Man vill skapa ett Palats fullt av upplevelser ”att 

ge till våra barn”.171 Där ”rikets viktigaste viktigheter få[r] blomma och växa (…)”. Ändå 

väljer man främst att motivera verksamheten genom perspektiv på kulturen. Man motiverar 

kulturen med barnet i en mening. Snarare än att utgå från barnet och dess tänkta behov, och 

därigenom motivera sin verksamhet, säger man att kulturen kan/gör/skapar vissa saker, och 

implicit eller uttalat sägs det att barn behöver dessa. ”Kulturen är nödvändig för att förstå det 

allt snabbare informationssamhället”, eller ”kulturen behövs för att lära sig livet. Kulturen ger 

barnen verktyg att förstå livet och hjälper oss också att tolka verkligheten”.172 Kulturen 

framstår med andra ord stå i fokus, även om man säger sig fokusera barnet och poängterar hur 

”besökaren och upplevelsen är lika exklusiva”, eller hur ”vi sätter aldrig oss själva i centrum. 

Där befinner sig alltid våra besökare”.173  

Förhållandet mellan kultur och barn inom Palatset, får en fördjupning genom intervjuerna, 

vilka visar på ett skiftande perspektiv. Överlag i intervjuerna har samtliga informanter tydligt 

fokus på barn. Detta även då intervjufrågorna i stor utsträckning rör specifika kulturrelaterade 

begrepp som ”kvalitativ barnkultur”, ”kulturvana/ovana” eller ”kultur som samhällsmedicin”. 

Rörande begreppet ”kvalitativ barnkultur” uttrycker sig en informant exempelvis:  
Jag kan inte ha synpunkter på om saker och ting är bra eller dåliga. Jag kan bara ha 
synpunkter på kvalité när det gäller hur den [kulturen] landar hos målgruppen. Och 

                                                       
171 Ibid. 
172 ”Verksamhetsplan KORTAD”, s. 7 f. 
173 ”Affärsplan 2010-2011”, s. 3. 
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det är vårt jobb som Palats, att se till att paketera så att det funkar, och göra urvalet 
utifrån att det funkar.174 
 

Det är tydligt att informanten har ett perspektiv på Palatset som förmedlare och forum eller 

plattform, snarare än som bärare av kultur eller som överordnad kulturinstitution i första hand, 

då vad som förmedlas hela tiden är beroende av barns perspektiv. Det blir också tydligt hur 

barnet står i fokus för Palatset genom intervjufrågan; vad är Palatsets viktigaste uppgift? 

Samtliga svar har fokus på barnets upplevelse:  
Att barnen får kulturupplevelser som de är nöjda med. Att de får möjligheter till 
mycket mer kultur, att de får kultur som förändrar livet för dem, som gör att de kan 
hantera den verklighet de lever i bättre, att de får verktyg att leva, det är väl det 
viktigaste.175  
 
På ett sätt så är det fokus på barn, hela grejen med att det är på Riksarkivet, att det 
ska va det stora monumentet. Att de får en viktig plats. Att barnkulturen får en viktig 
plats, högre status. Sen tycker jag ju att själva mötesplatsen är fenomenal.176  
 
Att tala om för alla barn att de räknas, att de är jätteviktiga. VIPP projektet är enormt 
viktigt. Vi ändrar samhället, vi ger barnen en betydande roll, deras röst bli hörd.177 
 

Även svaren som rör ”kvalitativ barnkultur”, vilka jag tidigare diskuterat i förhållande till 

kultursynen, rör ofta barnet i första hand. Man visar genomgående hur man aktivt arbetar 

utifrån ett barnperspektiv, samt på viljan att ta del av barns perspektiv. Eftersom kvalité också 

är något som i hög utsträckning utgår från barnets upplevelse, är barns perspektiv 

ofrånkomligt avgörande för Palatsets arbete. Man skriver också återkommande om 

verksamheten med primärt fokus på just barns upplevelse. Exempelvis: 
vår ambition är att skapa kulturella upplevelser för och med barn och unga där vi 
inbjuder vuxna att vara delaktiga i barnens tid. Palatset blir en plats där vuxna och 
barn kan få uppleva bra kultur och få utlopp för sin kreativitet tillsammans.178 
  

Det omvända förhållandet gör sig alltså gällande, att Palatset i första hand ser till barnet.  

Även om den skrivna empirin i stort framstår mer fokuserad på kultur, visar den 

sammantagna bilden snarare ett perspektiv på Palatset som en plats av kultur för, och 

tillsammans med, barn. Jag har efter intervjuerna svårt att förstå nodalpunkten kultur som 

överordnad nodalpunkten barn i det diskursiva flödet inom organisationen. Man kan dock 

fundera kring vad diskrepansen gällande fokus mellan intervjuerna och den skrivna empirin 

beror på? Det är möjligt att man strategiskt valt att fokusera på kultur i de skrivna 

dokumenten för att man haft en viss mottagare i åtanke. Det är lika möjligt att det skiftande 

fokuset i intervjuerna har samma ursprung, att man förhåller sig till en mottagare, i detta fall 
                                                       
174 Intervju E, 091126. 
175 Ibid. 
176 Intervju L, 091126. 
177 Intervju A, 091125. 
178 “Affärsplan 2010-2011”, s. 9. 
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en student från Centrum för barnkulturforskning. Om detta kan dock inga egentliga slutsatser 

dras.   

 

DISKUSSION 
Först diskuteras diskursanalysen och dess resultat i relation till forskning om barn, barndom 

och kultur, och sedan i relation till de politiska samtidsperspektiv som redogjorts för.  

 

Kompetenta barn, sociala aktörer och vikten av ett kontextuellt perspektiv 

De mest grundläggande barndomssociologiska perspektiven, barndom som social 

konstruktion och barnet som social aktör gör sig både direkt påminda, och inte, i relation till 

diskursanalysen. Huruvida Palatset omfattar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är svårt 

att uttala sig om då detta faktiskt inte berörs i direkt mening i materialet från Palatset. Barnet 

som social aktör är däremot ett perspektiv på barnet som i allra högsta grad är påtagligt. Både 

ur perspektivet att barnet framställs som aktivt, ofta i termer som uttryckligen anspelar just 

aktörskap, men också i hur man explicit eftersöker just aktivitet hos barnet, ”allt för att barnen 

inte ska bli stillasittande och passiva utan engagerade och aktiva.”179 Också i hur man ser barnet 

som kompetent visar sig synen på barnet som social aktör i och med hur man genom 

kompetensen bjuder in barnen i organisationen och genom detta skapar en arena för aktörskap 

inom och genom barnmaktsprojektet och Palatset. Palatset framhäver verkligen kompetensen 

hos barnet, såväl som förlitar sig på den.  

Till perspektivet på barnet som kompetent aktör kan en ytterligare dimension läggas. Man 

lägger för det första stor tonvikt vid barnmakten, vilken beskrivs som ett delaktighetsprojekt. 

Man skriver vidare om hur man tillsammans med barn vill skapa en mötesplats för barn och 

vuxna, ”en plats där vuxna och barn kan få uppleva (…) tillsammans”.180 Delaktighet framstår 

som ett ledmotiv, i fokus för hela organisationen. Detta fokus på delaktighet tillsammans med 

betonandet av barnet som social aktör, aktualiserar Lees diskussion om människan i termer av 

beings och becomings. Den upplösning av dessa kategorier som Lee resonerar kring tycks 

grundläggande i en mening inom Palatset. Halldén skriver om hur det aktiva kompetensbarnet 

är nära besläktat med just synen på barnet som being, eller ”varande”, och hur 

kompetensbarnet genom denna varandesyn blir lik den vuxne.181 Palatset betonar framför allt 

sitt eget behov av barnet och barnets perspektiv för att överhuvudtaget kunna förverkliga sin 

                                                       
179 ”Verksamhetsplan 2010”, s. 9.  
180 “Affärsplan 2010-2011”, s. 9. 
181 Halldén, s. 35. 
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vision och understryker genom detta inte bara sitt behov, utan även sitt beroende, av barnet. I 

min förståelse innebär detta ett betonande av barnet som being, och ett slags jämställande av 

kategorierna barn och vuxen. Barn och vuxen framstår också som just ömsesidigt beroende. 

Barnet är beroende av Palatset som arena för att kunna påverka och utöva ett aktörskap, och 

Palatset av barnet för att kunna skapa arenan.  

Palatsets syn på barn framstår så här långt som mycket väl överensstämmande med 

aktuella forskningsperspektiv. Men precis som barndomssociologin de senaste åren ifrågasatts 

i viss mån, kan också de aktuella perspektiven inom Palatset diskuteras. Halldén skriver om 

hur vuxnas bemötande av barn alltid är ”styrt av de föreställningar om barns kompetens och 

barns behov som dessa vuxna omfattar”, vilket framstår som en avgörande fråga rörande 

diskursanalysen, för vilka föreställningar styr?182 Och med Prouts kritik av 

barndomssociologins förenklade dikotomier i bakhuvudet, kan man fundera kring vilken syn 

på barnet som egentligen skrivs fram? Barnet inom Palatset ses dels som kompetent och 

social aktör – inom Palatset, dels som behövande/hjälplöst utan Palatset, och dessutom som 

till naturen fantastiskt/gudomligt/magiskt. Halldén skriver om hur synen på det aktiva 

kompetensbarnet ofta kontrasteras med bilden av barnet som behövande, men här läggs 

ytterligare diskurser till dikotomin.183 Denna komplexa, nästan motsägelsefulla 

sammansättning diskurser, underbygger Prouts perspektiv att den förenklande dikotomin 

brister och inte förmår omfatta barndomsbegreppets hybriditet.  

Man kan också fråga sig vilket resultat ett upplösande av begreppen being och becoming 

och betonandet av barnet som being får? För denna diskussion är Halldéns resonemang om 

barnet som varande alternativt projekt användbara då de inbegriper den vuxnes perspektiv, 

vilket är högst relevant. Halldén skriver om hur det i projektsynen ligger ett betonande av den 

vuxnes ansvar att borga för barnets utveckling, medan varandesynen innebär ett förlitande på 

att barnet kommer att utvecklas till sin fulla potential om det ”blir sett och accepterat för den 

det är”.184 Palatset verkar se som sitt ansvar att borga för utveckling, då man i så hög grad 

framställer kulturen som gateway till nödvändiga färdigheter och egenskaper vilka man vill 

tillgodose å barnets vägnar. Samtidigt finns tilltron till att om man bara förser barnet med 

gatewayn, så kommer barnets inneboende egenskaper att realiseras genom det 

fantastiskt/gudomligt/magiska. Halldén framhäver vidare hur en varandesyn också kan 

                                                       
182 Ibid, s. 11. 
183 Ibid, s. 166. 
184 Ibid, s. 68. 
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uppfattas som ”ett barn som utvecklas i sin egen takt och som har en individualitet”.185 Hon 

poängterar att man kan markera likheten mellan barn och vuxen i vissa avseenden, och 

samtidigt markera olikheterna.186 Jag kan inte dra några egentliga slutsatser om vilken 

varandesyn som råder utöver det starka betonande av kompetensen och ”varandet”. Man vill 

exempelvis inom organisationen ge reell makt till barnen, vilket kan förstås som att man ser 

till likheten mellan barn och vuxen. Samtidigt har man en strävan att ”se och bejaka” varje 

barn som kommer till Palatset, vilket kanske snarare överensstämmer med den senare 

definitionen av varandesynen.  

Betonandet av barnet som being, eller varandesynen, syftar till att i en mening uppvärdera 

barnet som samhällelig kategori, göra det till fullvärdig individ i samhället i relation till den 

vuxne, vilket i sig är enormt viktigt. Men Halldén poängterar hur ett understrykande av 

varandesynen och därmed likheten mellan barn och vuxen, hotar att skymma den 

underliggande och ofrånkomliga asymmetri, som existerar mellan barn och vuxen. I grunden 

ligger ett stort ansvar på den vuxne att ta i beaktande den ofrånkomliga asymmetrin. Barn och 

vuxen är ömsesidigt beroende, på olika sätt, och med olika möjligheter att påverka sin 

situation. Och den grundläggande maktobalansen som den asymmetrin innebär, måste tas 

hänsyn till, hur mycket man än söker skapa reell makt åt barn och göra dem jämlika vuxna. 

Organisationen Palatset skapar denna arena för barnmakt och det är Palatset som styr. Även 

om Palatset ämnar utvecklas och drivas tillsammans med barn, är det ofrånkomligt att den 

slutgiltiga makten ligger hos Palatsets vuxna medarbetare.  

Ur detta perspektiv är det högst avgörande att, som Halldén påpekar, återigen fråga sig 

vilka föreställningar som styr. De vuxna har tolkningsföreträde och vilka föreställningar 

omfattar de? Frågan understryker vidare det problematiska med betonandet av vissa 

egenskaper, som exempelvis barns kompetens och aktörskap - genom betonande av vissa 

egenskaper riskerar andra att skymmas. Sommer påpekar dessutom vikten av ett kontextuellt 

perspektiv, likaså Halldén.187 I min förståelse måste därmed även kompetens och aktörskap 

förstås i kontextuella termer. Barnet i sig är förvisso kompetent, men barn är kompetenta på 

olika vis. Och barn besitter därmed med förmåga till olika slags aktörskap i olika situationer 

och vid olika tillfällen. Betonandet av vissa egenskaper inte bara skymmer andra, möjligtvis 

lika viktiga, egenskaper, utan hotar också att förenkla den egenskap som skrivs fram.  

 

                                                       
185 Ibid, s. 181. 
186 Ibid, s. 181 f.  
187 Sommer, s. 33, Halldén, s 36 ff. 
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En sann bild?  

Om man återgår till det socialkonstruktionistiska perspektivet och diskursteorin, är ingen bild 

eller möjlig bild, av barnet, som om möjligt skrivits, eller kunde ha skrivits fram, mer eller 

mindre sann. Ett samhälle skapar individer anpassade till samhällets förväntan, och likaså 

teorier som beskriver dessa individer, som Sommer resonerar.188 Det verkliga barnet är i 

ordets mest direkta betydelse. Men så fort vi försöker sätta in det i ett betydelsebärande 

system, uttala oss om hur det är eller vad, gör vi det ofrånkomligen genom diskurs. Palatset 

hade med andra ord inte kunnat skriva fram en mer eller mindre sann bild av barnet, eller 

kulturen. Men vad de skrivit fram, reflekterar deras föreställningar om dessa begrepp. Och det 

verkliga barnet, det som är, kommer att vara och utöva sitt aktörskap och sin kompetens i 

förhållande till dessa föreställningar om, och dessa förväntningar på, barnet. Detta är en i 

diskursteorins anda, helt öppen diskussion. Jag kan inte besvara frågan om vad Palatset skrivit 

bort då man skrivit fram det aktiva kompetensbarnet med rättigheter och inneboende magiska 

egenskaper, eller den goda kulturen som magisk gateway, men jag kan blotta dessa 

idémässiga strukturer. De barndomssociologiska och -psykologiska perspektiven som lyfts 

fram i studien betonar dock vikten av att jämte barnet som kompetent social aktör och barnet 

som being, se barns beroende, dess särskilda behov och underordnade ställning, samt att hela 

tiden anlägga ett kontextuellt perspektiv. Det konstateras också att dessa egenskaper och 

förutsättningar ofta skrivs bort i och med just betonandet av barn som being, barns aktörskap 

och kompetens. Jag skulle också vilja tillägga till dessa kategorier att betonandet av aktivitet 

förstås också skymmer en lika möjlig egenskap hos barnet, passivitet. 

 

Delaktighet och aktiviteter med barn 

Gällande barnkulturbegreppet är insikten om skillnaden mellan barnperspektiv och barns 

perspektiv, tydlig i diskursanalysen. Man efterfrågar särskilt barns perspektiv och lägger det 

till sitt eget barnperspektiv, men strävar samtidigt efter att till viss del låta barns perspektiv 

styra. Se exempelvis hur man låter skuggstyrelsen formulera betänkanden till styrelsen. På 

liknande vis märks att man arbetar med att tillgängliggöra kultur för, med och av barn. Låta 

barn skapa fritt samtidigt som de kan ta in professionell kultur och skapa själva med stöd av 

professionella. Framför allt framstår dock kultur med barn vara den främsta formen av 

barnkultur inom Palatset, med tanke på betonandet att låta vuxna och barn skapa tillsammans, 

samt hur verksamheten nu leds av vuxna kulturarbetare och senare även av kulturskapare, 

                                                       
188 Sommer, s. 35. 
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utövare, pedagoger osv.189 I relation till dessa perspektiv är återigen maktaspekten viktig att 

diskutera, framför allt då man jämte kultur med, för och av barn, driver ett delaktighetsprojekt 

genom barnmaktsprojektet VIPP.  

Att barn ges möjligheten att komma till tals eller uttrycka sitt perspektiv innebär inte i sig 

ett jämställande av makt, utan snarare ett understrykande av den vuxnes ansvar att hantera sitt 

övertag, sitt tolkningsföreträde. Barnet uttalar sig så att säga inom den vuxnes ramar. Harts 

tankar kring delaktighet är högst relevanta för hur man kan tänka kring dessa ramar och vilken 

delaktighet som i realiteten blir möjlig. De första tre stegen i Harts delaktighetsstege, 

”manipulation”, ”decoration” och ”tokenism”, räknar han som ickedeltagande. Till stor del 

beror skillnaden mellan deltagande och ickedeltagande på i vilken utsträckning barnet förstår 

vad projektet de deltar i handlar om, vet beslutsfattarnas intentioner med delaktigheten, att 

barnen har en meningsfull roll samt att barnen först efter att de blivit informerade om 

projektet bestämt sig för att deltaga.190 Detta kan låta självklart, men är långt mindre givet i ett 

verkligt sammanhang. Ett utav Harts exempel berättar om ett projekt där man använt barn 

som konsulter för att ta fram nya idéer för barnprogram.191 En avgörande skillnad menar Hart, 

för hur delaktiga barn verkligen blir, är hur resultatet av barnens idéer används och framför 

allt huruvida användningen återkopplas till barnen själva. Att exempelvis låta producera några 

av de idéer som kommit fram och låta barnen kommentera, för att sedan utveckla 

produktionerna vidare etc., menar Hart, gör delaktigheten ”consulted and informed” (nivå 

fem) – genom att barnen är just tillfrågade och informerade om hur deras idéer används och är 

delaktiga i processen. Att endast låta barn komma med idéer, för att vuxna sedan skapar en 

produktion till viss del baserad på dessa, placerar däremot projektet långt ned på skalan av 

delaktighet. Detta beroende på att barnen inte ges någon insikt i hur deras idéer används och 

deras roll därför inte är meningsfull.192 Hart understryker också hur barn, inte endast i 

egenskap av barn, kan anses som representanter för barn i allmänhet utan att barnet valts ut 

genom en särskild process rörande vad det ska representera och självt är helt införstått med 

vilket perspektiv det förväntas uttala sig från.193 Sammantaget visar Harts resonemang hur 

delaktighet är mycket mer komplext än att låta barn delta och därigenom få en röst. Att barn 

uttalat sig innebär inte delaktighet per se, utan hela arbetsprocessen är det enda som kan 

möjliggöra delaktighet.  

                                                       
189 ”Affärsplan 2010-2011”, s. 9. 
190 Hart, s. 11. 
191 Ibid, s. 12. 
192 Ibid, s. 11. 
193 Ibid, s. 9 f. 
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Jag säger inte att detta kommer att ske inom Palatset, tvärt om framstår flera nivåer på 

Harts stege som möjliga inom organisationen. Däremot kan man diskutera huruvida 

delaktigheten någonsin kan lämna den vuxeninitierade nivån (nivå sex enligt Harts stege), då 

själva Palatset i sig ofrånkomligt är den ram inom vilken barn skulle uppmuntras att själva 

starta projekt. Palatset skapar arenan för aktörskap. Rönnberg skriver om hur vuxenvärlden 

organiserar barns fritid utifrån ett nyttoperspektiv och vill ”att barn ska ha en (enligt vuxna) 

’meningsfull fritid’ (…) som i grunden dock syftar till att ackumulera kulturellt kapital”.194 

Ackumulation av det goda som kulturen som gateway ger upphov eller tillträde till, kan ses 

relaterat till detta. Palatset menar sig dock nog ha andra syften med ackumulationen av det 

kulturella kapitalet än att positionera sig på ett maktfält. Samtidigt talar man om att höja 

statusen både för barns röster och för barnkultur och att man vill skapa just reell makt. 

Rönnberg understryker vidare hur framför allt aktiviteter med barn ”kanske är ännu mer 

invävda i maktspel, hierarkier och ideologiproduktion”, något som Harts delaktighetsstege 

också berör. Då kompetens och aktörskap skrivs fram, likaså ömsesidigt beroende och 

jämställande av barn och vuxen, är kanhända den vuxna styrningen av barnet lättare att tappa 

ur sikte. Ju mer kompetent barnet blir, desto mer jämlikt och därmed jämställt och vuxen 

styrning blir lättare att, om än omedvetet, bortse ifrån.  

 

Politiska samtidsperspektiv  

Ser man till de politiska perspektiv på barnkultur som presenterats och de gemensamma 

beröringspunkter som framgått av lägesöversikten, tycks Palatset ha potential att uppfylla 

många av de krav och behov som ställs och påtalas. Man efterlyser utbildning inom 

kulturområdet, påpekar tidsbrist gällande arbetet med kulturprojekt och efterlyser kontakt och 

möten mellan kulturliv och skola. Infrastrukturen Palatset och barnkulturklustret beskrivs 

kunna uppfylla samtliga av dessa krav. Palatset blir ett kunskapscentrum för kultur och 

kommer kunna bli exempelvis en arena för möte mellan skola och kulturliv. Barnets rätt till 

kultur och rätten att komma till tals framhävs i lägesöversikten, båda dessa är Palatset en 

plattform för. Således uppfyller även Palatset de allt större krav som ställs på myndigheter och 

institutioner att arbeta med att skapa en social infrastruktur för genomdrivandet av 

Konventionen om barnets rättigheter. Palatset blir en hjälpande hand, en avlastare, ett centrum 

som kan möjliggöra allt detta. De alltmer mångsidiga kraven på arbetet med barns rätt till 

kultur, vilka blir tydliga i exempelvis Kultur i ögonhöjd som kräver bland annat ett 

                                                       
194 Rönnberg, s. 45. 
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jämställande av kultur, för, av och med barn, samt integrering av kultur och estetik i lärandet i 

skolan, svarar Palatset också mot då man fokuserar på barns perspektiv, barns eget skapande, 

samt vill vända sig till skolan.195 I stort, gällande de samtidpolitiska perspektiven på 

barnkultur, är Palatset ett svar på väldigt många frågor och behov. Men ser man till 

forskningen rörande kultur i skolan och dess förhållande till dessa politiska perspektiv, blir 

förhållandet mer komplext. 

Skola och kulturliv framstår i lägesöversikten ha skild syn på såväl kultur som på kunskap. 

Där skolan har fokus på lärande och resultat, har kulturliv fokus på processen – inom Palatset 

den underhållande upplevelsen och skapandet.196 Inom skolan förstås också ofta kultur eller 

estetisk verksamhet som synonym med lek, i motsats till verkligt lärande, visar forskning 

rörande synen på kultur i skolan.197 Detta sänker naturligtvis kulturens värde och status. Man 

kan förstås fråga sig hur det fokus på den kultur barnen lever i, som Kultur i ögonhöjd  

premierar, skall förenas med den negativa och oförstående hållning till den populära kulturen 

som förekommer inom skolan. Men, framför allt, vilken relevans har dessa motsättningar för 

Palatset? Att kulturliv och skola har olika syn, är ett perspektiv som gång på gång betonas och 

skrivs fram. Lägesöversikten gör klart att detta hindrar samverkan. Skolans problematiska 

förhållningssätt till kultur, måste räknas in i den ekvationen, men också kulturlivets anser jag. 

Det intressanta, i relation till min studie, är inte hur dessa olikheter kontrasterar, utan hur 

likheter mellan kulturlivets och skolans perspektiv framträder. Som jag ska försöka visa, finns 

vissa påtagliga likheter i synen på kultur och barn. Och kan hända underlättas samverkan mer 

genom fokus på likheter än skillnader.  

 

Den goda kulturen 

Thavenius skriver om synen på kultur som verksamhet och hur den skiljer sig mellan skola 

och kulturliv. Medan kulturpedagoger fokuserar skapande, lust, fantasi och själva processen, 

har lärare snarare fokus på lärande och på resultat av en process.198 En motsättning i termer av 

kulturens nytto- respektive egenvärde, är med andra ord högst påtaglig i förhållandet till, och i 

arbetet med, kultur i skolan. Och även om Palatset förespråkar just egenvärde hos kulturen så 

framställs även det egenvärdet som nyttigt i en mening. Detta framstår dock inte som 

motsägelsefullt. Palatsets perspektiv framstår som klart nyskapande i relation till de kategorier 

av nytto- respektive egenvärde som tidigare nämnts. Palatset skriver fram ett nyttigt 
                                                       
195 Kultur i ögonhöjd - kultur för, med och av barn och unga, s. 13, 21, 25. 
196 Thavenius, s. 17. 
197 Ibid. 
198 Ibid, s. 25. 
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egenvärde i kulturens underhållande upplevelse som magisk gateway till något gott. Detta är 

vidare ett perspektiv på kulturens värde eller nytta som hela tiden präglas av ett deltagande av 

barns perspektiv, som alltså relateras till barnet och dess upplevelse, vilket verkligen är 

kontroversiellt i relation till skolans förhållningssätt.199 Thavenius skriver vidare om idén om 

den goda kulturen och hur den på ett ganska oreflekterat sätt genomsyrar kulturverksamheten 

i skolan. ”Lärarna har en oproblematisk syn på den ’goda’ kulturen och dess välsignelser, och 

samtidigt en negativ och oförstående hållning till den populära kulturen och 

ungdomskulturerna”.200 Palatset har definitivt ingen negativ hållning till ungdomskultur, 

samtidigt enas man i den negativa synen på passivitet. Trondman nämner hur man rörande 

kultur i skolan talar om ”passivt bildtittande”, ”passiv musikkonsumtion”, man talar till och 

med om ”passiv kultur”, och arbete med kultur anses motverka just detta - passivitet, inom 

skolan.201 Detta är i en mening förekommande även inom Palatset där aktivitet hos barnet hela 

tiden skrivs fram och passivitet förstås i negativa termer och polemiseras mot, samtidigt som 

kultur talas om som en främjande kraft. Passivitet hos barnet är förstås också något som i en 

mening skrivs bort i och med betonandet av aktivitet och aktörskap. Jag menar vidare inte att 

Palatset på ett oreflekterat sätt framställer kulturen som god, så som Thavenius menar sker 

inom skolan, det kan jag inte uttala mig om. Däremot framställs kulturen som god på ett 

oproblematiserat vis, på samma vis som Trondman uppfattar synen gällande kultur i skolan. 

Han skriver: 
Det finns något som är oproblematiskt och gott och det är den goda kulturen. Den 
kan omöjligt ifrågasättas den är i profan himmelsk bemärkelse för-givet-tagen god 
och behöver därför varken problematiseras eller legitimeras. Den bara är god.202   
 

I Palatsets skrivelser konstateras gång på gång olika goda egenskaper som kulturen lockar 

fram, skapar, eller ger tillträde till. Dessa resonemang underbyggs inte med argument som 

anknyter till större sammanhang än vad som får förstås som Palatsets åsikter eller allmänna 

antaganden. Man hänvisar inte till studier som gjorts eller liknande, utan genom 

konstateranden, att ”kulturen är nödvändig” eller ”kultur ger barnen verktyg” osv., framhävs 

hur kulturen i grunden är just god. Det verkligt intressanta i sammanhanget är, att inte bara 

skolan och Palatset omfattar detta förhållningssätt till kulturen som god, utan i de politiska 

skrivelserna är genomgående samma perspektiv närvarande. Kultur ”stärker barns förmåga att 

kommunicera och sätta sig in i andra människors situation (…) och stärker den personliga 

                                                       
199 Ibid, s. 17. 
200 Ibid. 
201 Trondman, s. 14 f. 
202Ibid, s. 12.   
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identiteten”, hävdar exempelvis Kultur i ögonhöjd.203 Barns rätt till kultur menar som bekant 

att kultur är viktig i utvecklingen av den egna identiteten och motverkar rasism och våld.204 

Skapande skola gör liknande påståenden.205 Man efterfrågar forskning om kulturens påverkan, 

och inverkan på lärande och utveckling, och framhåller i nästa mening kulturens alla 

förtjänster och goda inverkan på individ och samhälle. Man motiverar hela tiden den goda 

kulturen med den goda kulturens förtjänster, genom tautologi. ”Det goda är gott för det leder 

till gott och god kvalité.”206 Precis som Trondman noterar gällande kultur i skolan skapar det 

ett grundläggande antagande om att ”allt som har med god kultur att göra är automatiskt 

gott”.207 Man besvarar aldrig den avgörande frågan om hur detta går till, man belägger med 

andra ord inte dessa argument med annat än den goda godheten. Och skapandet, processen 

eller upplevelsen, vad man än fokuserar på, blir genom det goda, nyttigt för människan. 

 

Det skapande barnet och svårigheter att hävda kulturens egenvärde 

Till diskursen om den goda kulturen lägger Thavenius idén om det skapande barnet och det 

fria skapandet. Skapande ”för skapandets skull” kan ses besläktat med ett betonande av 

kulturens egenvärde.208 Detta är starkt framträdande i diskursanalysen. Det fritt skapande 

barnet framträder framför allt genom synen på barnet som fantastiskt/gudomligt/magiskt som 

genom möte med kulturen realiserar inneboende egenskaper. Thavenius menar att idén om det 

fritt skapande barnet går tillbaka till romantiken och tanken på det orörda barnet. Barnet som 

inte fördärvats av kulturen och som besitter en ursprunglighet som inte skall besudlas av 

vuxenvärlden.209 I min förståelse är ett sådant synsätt nära besläktat med diskursen om det 

oskyldiga/gudomliga barnet, vilken nämndes tidigare som en presociologisk diskurs om 

barndom vilken relaterar till det naturliga barnet. Helander kopplar samman det naturliga och 

det romantiska barnet och menar att den gemensamma nämnaren är tron på barnets ”oskuld, 

individualitet och känslostyrka och barndomen som paradis”.210 Centralt i dessa diskurser är i 

min mening just det fantastiska, eller den magi som kopplas samman med barnet, vilket är just 

vad som skrivs fram inom Palatset. Det fantastiskt/gudomligt/magiska i barnet väcks till liv 

                                                       
203 Kultur i ögonhöjd - kultur för, med och av barn och unga, s. 5. 
204 Ibid, s. 7 f. 
205 Skapande skola, s. 2. 
206 Trondman, s. 14 
207 Ibid, s. 13. 
208 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius, s. 91. 
209 Thavenius, s. 27. 
210 Helander, s. 13. 
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genom mötet med kultur. Jag vill mena att detta tankesätt anspelar på samma romantiska 

system av idéer som Thavenius diskuterar inom skolan.  

Däremot uppfattar jag inte att detta perspektiv motsäger den goda kulturen eller innebär ett 

skilt perspektiv på barnet, inom Palatset, som är fallet inom skolan. Thavenius skriver om hur 

den fria skapandesynen inom skolan innebär att barnet och de estetiska processerna skall 

utvecklas fritt och att pedagogen därmed bör undvika styrande av de skapande processerna. 

Men samtidigt, enligt synen på kulturen som god, skall pedagogen leda barnet mot det goda 

från en överordnad position.211 Palatset är inte en vägledare i sig, eller ser sig som en 

smakfostrare i första hand, utan en tillhandahållare, även om man talar om kultur som 

vägledare. Palatset konstruerar ingen överordnad position till barnet, snarare en underordnad, 

då man utgår ifrån barns perspektiv i sin definition av kvalité. Den kultur som då premieras 

inom Palatset, uppvisar helt skilda normer än inom skolan, där den så kallade modesta 

estetiken råder vilken till största delen premierar ”samtida etablerad ’finkultur’ och 

västerländskt kulturarv”.212 Den marknadsestetik som Thavenius, Aulin-Gråhamn och Persson 

beskriver som utmärkande för vår politiska samtid, tas också i större beaktande inom Palatset 

än inom skolan, då man talar mycket om ”paketering” av kultur, och exempelvis ”kvalitativ 

kommersiell kultur”. Den politiska samtidsestetiken som Thavenius, Aulin-Gråhamn och 

Persson åsyftar med begreppet marknadsestetik, betecknar en estetik vilken ”produceras 

utifrån vinstintressen och ofta kapitalstarka aktörer”.213 Man använder sig inom Palatset 

medvetet av marknadsestetik, då denna är en del av barnets vardag och privata 

kulturkonsumtion. I min förståelse har man därigenom ett mer förutsättningslöst perspektiv på 

kultur, i och med sitt fokus på målgruppens, barnens, perspektiv. Däremot skall barnet tydligt 

ledas mot kultur i sig, då kultur framställs som nödvändig och god.  

Det är intressant att man trots avgörande skillnader i synsätt enas i flera punkter. De frågor 

rörande kulturens egenvärde som nämndes rörande barnkulturbegreppet, vill jag 

avslutningsvis beröra igen. För efter denna analys, framstår kulturens egenvärde mycket svårt 

att hävda, i sig självt. Kulturutövande motiveras hela tiden genom sina lärande effekter, som 

medel för utveckling osv., även om man som Palatset, vill fokusera på den underhållande 

upplevelsen. Det egenvärde hos kultur som man potentiellt vill hävda, värderas alltid 

sedermera genom sina goda effekter och motiveras genom just sin nytta. Och det framstår för 

mig som att just detta sammanblandande av nytta och egenvärde tycks ligga nära sammanvävt 

                                                       
211 Thavenius, s. 19. 
212 Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius, s. 91. 
213 Thavenius, s. 85, 125. 
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med just diskursen om den goda kulturen. Ett resonemang om nyttigt egenvärde, förutsätter 

kulturens inneboende godhet. Vad Thavenius däremot förespråkar genom den radikala 

estetiken är en rörelse i motsatt riktning, ett intellektualiserat perspektiv på kulturens nytta, 

vilken helt saknar intresse i kulturens egenvärde, och alltså ett särskiljande av dessa.     

 

AVSLUTNING 
Hur kan man då sammanfatta diskursanalysen och dess resultat i förhållande till studiens 

syfte, att kartlägga Palatsets vision ur barnkulturella samtidsperspektiv? När man använder 

diskursteori som verktyg, anlägger man ett helt teoretiskt perspektiv vilkas grundpremisser 

måste accepteras, i fråga om den socialkonstruktionistiska grunden, språkfilosofin osv. 

Diskursanalys är en ”paketlösning” som Jørgensen och Phillips uttrycker det.214 I den 

”paketlösningen” är det centralt att förhålla sig till den skrivna kontexten, det sammanhang en 

text är skriven för eller i. Hänsyn måste tas till en texts produktionsförhållanden, den 

diskursiva praktiken.215 Dessa texters produktionsförhållanden förändrar inte diskursanalysens 

resultat, men sätter dem i perspektiv. Främst är de texter som undersökts dokument som syftar 

till att presentera en framtida verksamhet och locka medarbetare, sponsorer, investerare och 

skapa opinion och stöd för själva idén Palatset. Texten är med andra ord skriven med syfte att 

övertala, att se till att man får det stöd man ansöker om. Ur det perspektivet är det kanske inte 

i första hand Palatsets vision jag kommit åt genom min studie, utan det barnkulturpolitiska 

samtida diskursiva fältet, eller Palatsets syn på detsamma. Palatset har i sina texter adresserat 

en politisk samtid och utifrån sin förståelse av den har de utformat sina ansökningar och 

presentationer. Det gör min studie till en undersökning, eller ett samtidsdokument av, 

barnkulturens samtida politiska diskursiva strukturer. Min studie reflekterar kanske inte så 

mycket Palatsets vision av sin egen organisation som Palatsets förståelse för sin samtid. I 

denna samtid är samtliga diskurser som framgått av min studie, barnet med rättigheter, det 

kompetenta barnet, barnet som aktivt, högst påtagliga och frekvent förhandlade inom 

exempelvis forskning, vilket diskussionen visar. Även kulturdiskurserna, kulturen som 

gateway, den goda kulturen och kulturen som magisk, visar sig till stor del överensstämma 

med samtida politiska och forskningsrelaterade tankegångar om kultur. Även de ytterligare 

diskurserna om barnet, som behövande och hjälplöst, men främst som 

fantastiskt/gudomligt/magiskt, kan relateras till tankesätt inom andra institutioner, som 

skolan, och politiska sammanhang. Detta förändrar inte diskursanalysens resultat vilken 
                                                       
214 Jørgensen och Philipps, s. 10. 
215 Ibid, s. 85 f. 
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fortfarande belyser tankesätt och idémässiga strukturer inom Palatset, men skiftar något fokus 

på hur dessa resultat bör läsas. Kanske mindre som belysande deras vision och mera deras 

politiska samtid. Perspektivet av diskursiv praktik lägger också en ytterligare dimension till de 

diskurser som framkommit, i egenskap av att se artikulation som just praktik, som en aktiv 

handling. Ur det perspektivet använder Palatset, aktivt, de diskursiva strukturer som finns, 

och gör bruk av dessa, i sina egna syften. Jag påminner mig om hur subjektet både skapar 

förståelse genom diskurs, men också kan förändra diskursen genom sin tillämpning av den, 

och på så vis skapa ny kunskap och nya diskurser. Detta understryker hur Palatsets, framför 

allt framtida, aktiva diskursiva praktik direkt kan komma att påverka enskilda barn, men 

också påverka den allmänna synen på barn och kultur.216 

För att verkligen komma åt mitt syfte och besvara min frågeställning om hur visionen ser 

ut, behöver min studie följas upp av en studie av faktisk verksamhet i det riktiga Palatset, då 

det öppnat. Jag har analyserat en artikulerad dröm och den verkliga visionen kan bara 

Palatsets verkliga verksamhet ge inblick i. Detta gör dock inte studiens resultat mindre 

intressanta, relevanta, eller användbara.  

Just perspektiven på kultur vore intressanta att granska vidare. Framför allt är diskursen om 

den goda kulturen något som intresserar mig, just för att den framstår som så allmängiltig. Jag 

frågar mig hur detta synsätt etablerats? Det vore intressant att sätta denna syn i ett historiskt 

perspektiv och se hur den förhåller sig till äldre klassiska kulturdiskussioner, som 

Frankfurtskolan och de marxistiska perspektiven på kultur och söka dess idémässiga rötter. 

Det är slående hur diskursen om den goda kulturen, precis som idén om den goda leken som 

Ivy Schousboe skriver om, har ett mycket starkt fäste i vår samtid, och på bred front etablerats 

som en existentiell sanning.217 Utan att ställa mig negativ till den diskursen, kan jag dock inte 

efter det diskursanalytiska synsättet som är grundläggande för min studie, undgå att 

uppmärksamma detta synsätt som just diskurs. Ett system av idéer, som ger signifikanten 

kultur sin tillfälliga, goda, signifié. Ett system vilket hävdar tolkningsföreträde och innebär ett 

sanningsanspråk, men i sin grund ändå måste förstås som just diskurs, en tillfällig fastlåsning 

av betydelse. Och diskursen om den goda kulturen är en diskurs vilken genom sitt etablerande 

och försök till fastlåsning av språkets betydelse, av nöden, måste förneka och förtrycka andra 

möjliga innebörder, betydelser och synsätt. 

 

                                                       
216 Jørgensen och Phillips, s. 67 ff. 
217 Ivy Schousboe, ”Den onda leken. Ett vidgat synsätt på leken och dess funktioner”, I. Tema: Kulturelle koder 
hos bor nog unge”. Konferensrapport del 1 Eik Læerhøjskole, övers. Annika Claesdotter, 1993.  
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