
Barnperspektiv, betyder 
barnrelaterat?

En kritisk diskursanalys av barnperspektivet i tjugosex 

kulturmyndigheters och -institutioners strategier för barn- och 

ungaverksamhet (2012-2014)

Ylva Lorentzon

Centrum för barnkulturforskning, Barn och ungdomsvetenskapliga 

institutionen

Examensarbete 15 hp

Magisterkurs i Barnkultur 

Höstterminen 2012

Handledare: Karin Helander

Examinator: Catharina Hällstöm 



Child Perspective, Means Child 
Related?

A Critical Discourse Analysis of the Child Perspective in Strategies for Activities for 
Children and Young People from Twenty-six Government Agencies and Institutions of 
Culture (2012-2014)

Ylva Lorentzon

Abstract
Today the right of the child to participate freely in cultural life and the arts is a goal on the 
political agenda. As a consequence, in 2011, twenty-six government agencies and institutions 
of culture were assigned to formulate strategies for activities for children and young people. 
These strategies are the empirical basis of this thesis. The aim of the study is to elaborate and 
problematize three issues concerning children’s culture from the viewpoint of a social 
constructionist understanding of childhood as constructed in various, often political, practices. 
-How is childhood constructed in the strategies? -Which consequences for childen’s culture 
can be traced? -What is the role of the UN Convention on the rights of the child in this 
process? I perform a critical discourse analysis of the child perspective in the strategies. The 
discourse analysis indicate two general discourses, one superior concerning child perspective 
as consideration and one inferior posing child perspective as a form of standpoint. The 
superior discourse is argued to maginalize children’s culture, while the inferior claims the 
position of the child and thereby also children’s culture. However, these categorizations can 
be problematized further. Together with the constructions of childhood, the discourses 
regarding the child perspective indicate yet another level of childhood construction. One in 
which the child is constructed as an individual with special needs or as one with a certain 
perspective. Over all, the child is constructed in close relation to the specific context in which 
it is being described and is constructed according to ideals of dependence and competence, 
ideals recurrent in the Convention on the rights of the child. It is also argued that the 
Convention in itself can be regarded as a construction of childhood in which power and 
generational structures can be problematised in various dimensions. It  is concluded that 
childhood and children’s culture are in very close relation. They  construct and position each 
other. It is also made clear how concepts like child perspective and children’s culture are 
multifaceted and often used in imprecise manners.     
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Inledning
FN:s Konvention om barnets rättigheter hävdar barnets rätt till kultur. Sedan konventionen 

ratificerades i Sverige 1990 har arbetet med att implementera barnets rättigheter pågått på 

flera håll. Politiskt har rätten till kultur framförallt drivits genom Barnombudsmannen och 

Kulturdepartementet, via Statens Kulturråd. Arbetet med implementeringen har lett till att ett 

utav de kulturpolitiska målen sedan 2009 är att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt 

till kultur (Tid för kultur, Regeringens proposition 2009/10:3). Idag är barnkultur således inte 

endast en fråga om att roa och underhålla eller utveckla och bilda en ung publik, utan en 

punkt på den politiska agendan. Det är en mänsklig rättighet hos barnet som svenska staten är 

skyldig att tillgodose. 

Kultur för barn har alltid varit tätt sammanknuten med vuxnas föreställningar om barn, 

barns behov och vad som ansetts lämpligt för barn att ta del av ur ett eller annat perspektiv. På 

det viset kan barnkultur från skilda epoker förstås sociologiskt som nära relaterad till sin 

samtid. Föreställningar om exempelvis uppfostran, utbildning och barndom har på olika sätt i 

olika perioder gjorts gällande i den kultur som skapats för barn. Barnkultur har på det viset i 

olika utsträckning i en mening alltid varit politisk. Idag är den dock även inskriven som ett 

direkt mål att uppfylla i den politiska agendan. Som konsekvens av detta fick tjugosex 

svenska kulturmyndigheter och -institutioner år 2011 i sina regleringsbrev i uppdrag att 

utarbeta barn- och ungdomsstrategier.1 Detta i syfte att stärka barnkulturen (Lotta Brilioth-

Biörnstad, Statens Kulturråd, 120206). Dessa strategier utgör det empiriska underlaget för 

denna studie.

Problemställning          
Barnrättskonventionen är en internationell överenskommelse med nästintill universellt stöd.2 

Johanna Schiratzki (2003) beskriver hur den svenska debatten präglas av uppfattningen att 

barnrättskonventionen uttrycker ”världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdom och 

därmed utgör vår tids samhälleliga barnperspektiv” (s. 30).3 Termen barnperspektiv är idag 

1

1 Dessa myndigheter och institutioner finns listade sist i käll- och litteraturförteckningen.

2 Konventionen har ratificerats av samtliga nationer över hela världen med undantagen USA och Somalia. I 
skrivande stund inkluderas även Sydsudan bland de nationer som inte ratificerat konventionen.

3 Jag använder uttrycket barnrättskonventionen eller stundtals konventionen istället för det mer allmänt 
förekommande barnkonventionen, i syfte att understyrka att det är mänskliga rättigheter som konventionen 
hävdar. För vidare resonemang se Englundh (2009), Qvarsell (2004b).



väl etablerad och flitigt använd på olika sätt, ideologiskt och retoriskt såväl som 

metodologiskt, både inom forskning och i politiska sammanhang. De kulturmyndigheter och 

institutioner som fått uppdraget att utforma strategier för arbetet med barn och unga har sedan 

2007 varit ålagda att integrera barnperspektiv i sin verksamhet http://www.regeringen.se/sb/d/

13164/a/184600, 120912). Att termen haft så stort genomslag på bred front menar Gunilla 

Halldén (2009) står i direkt relation till barnrättskonventionen och hur den uppmärksammar 

frågor om barns förutsättningar. Konventionen är idag det kanske mest  framstående politiska 

redskapet för att lyfta frågor om barns situation och livsförutsättningar, vilket det 

barnkulturpolitiska målet och uppdraget med strategierna illustrerar. Barnrättskonventionen 

innebär dock inte endast ett hävdande av barns rättigheter utan den kan också ha stor inverkan 

på hur man idag ser på barn och resonerar kring deras förutsättningar. 

Ett grundläggande antagande i min studie är att barndom inte är en fast eller stabil fas som 

ter sig på ett bestämt sätt för alla barn i alla tider. I enlighet med ett barndomssociologiskt 

synsätt är barndom en social konstruktion vilken står i relation till andra identiteter och 

fenomen som mor och far, kamrat eller syskon och beskriver människans tidiga år i livet 

(James & Prout, 1997, s. 3). Barndom står också i relation till institutioner i samhället som 

exempelvis familj och skola samt andra sociala kategoriseringar som kön eller klass. Allison 

James och Adrian L. James (2004) beskriver hur barndom konstrueras i samhället genom 

”sets of laws, policies and social practices” (s. 11). Sedan ratificeringen av konventionen står 

barndomsfenomenet också i relation till den. Jag är intresserad av hur barndomskonstruktion 

sker och den roll barnrättskonventionen idag har i konstruktionen av barndom. 

I strategierna för barn och unga formuleras på olika sätt barnperspektiv genom att 

institutionerna beskriver sin verksamhet. Det är dessa barnperspektiv som i denna studie 

undersöks i syfte att problematisera ett barnkulturpolitiskt initiativ och barndomskonstruktion 

i ett barnkulturellt sammanhang. Konventionen framstår som central för det kulturpolitiska 

målet som ligger bakom uppdraget med strategierna och har, som konstaterats, haft ett brett 

politiskt genomslag. Men hur kan man förstå relationen mellan barndomskonstruktion och 

konventionen om barnets rättigheter i praktiken? Uppdraget med strategierna för barn och 

unga kan förstås som ett aktivt steg mot en realisering av barnets rätt till kultur men hur 

påverkar det barnkulturen? Och kanske framför allt, vilket är detta samtida, barnkulturella, 

barnperspektiv? Min ambition är att på olika sätt beröra dessa frågor i denna studie.

2
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Syfte och frågeställningar
Strategierna för barn och unga kan ses som ett led i förverkligandet av barnets rätt  till kultur 

på ett politiskt plan, som ett barnkulturpolitiskt initiativ. Min hypotes, grundad i 

barndomssociologins förståelse för hur barndom konstrueras i olika (ofta politiska) praktiker, 

är att  i denna politiska process sker samtidigt barndomskonstruktion. Utifrån en 

diskursanalytisk ansats hoppas jag att  med barndomssociologiska perspektiv kunna belysa tre 

barnkulturellt orienterade frågeställningar gällande barnets rätt  till kultur. -Hur konstrueras 

barndom i strategierna för barn och unga? -Vilka konsekvenser får detta för barnkulturen? -

Vilken roll har barnrättskonventionen i denna process? Med formuleringen ”konsekvenser för 

barnkulturen” avser jag den kultur för barn som strategierna specifikt beskriver, inte 

barnkultur i ett vidare avseende. För att besvara dessa frågeställningar gör jag en kritisk 

diskursanalys av barnperspektivet i strategierna för barn- och ungaverksamhet. Syftet med 

studien är att problematisera ett barnkulturpolitiskt initiativ ur barndomssociologiskt  och 

diskursanalytiskt perspektiv och problematisera barnrättskonventionens roll i denna nämnda 

process. Min förhoppning är att fördjupa förståelsen för hur barndomskonstruktion sker och 

synliggöra viktiga aspekter av den processen i ett barnkulturellt sammanhang.

Disposition
Uppsatsen disponeras så att efter inledning, syfte och frågeställning följer en bakgrund i 

vilken strategierna för barn och unga och det politiska arbetet med rätten till kultur 

presenteras. Därpå följer ett teori- och metodkapitel i vilket barndomssociologiska 

utgångspunkter, diskursanalys, kritisk diskursanalys och relationen dem emellan presenteras. 

Detta mynnar ut i en metodbeskrivning genom att de begrepp med vilka jag genomför 

diskursanalysen preciseras och diskuteras. Därpå följer en översikt där problematiserande 

perspektiv på barnrättskonventionen, begreppen barnperspektiv och barnkultur presenteras 

närmare. Hur det empiriska materialet bearbetats, samt relevanta avgränsningar, presenteras 

sedan. Därefter följer analys av strategierna. Denna följs upp med en diskussion kring 

analysen ur tre perspektiv: Barndomskonstruktion, barnkultur och barnrättskonventionens 

roll. Studien avslutas därefter och funderingar för vidare forskning preciseras. Varje kapitel 

inleds med en kort översikt om hur det innehållsmässigt disponeras.
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Rätten till kultur och uppdraget att formulera strategier för 

barn och unga – en bakgrund
1989 antogs barnrättskonventionen av FN:s generalförsamling. Som ett av de första länderna 

ratificerade Sverige den år 1990. I denna bakgrund presenteras kort artikel 31 och rätten till 

kultur. Ett antal nedslag görs även i den politiska bakgrunden till uppdraget med att formulera 

strategier för arbete med barn och unga. 

Rätten till kultur hävdas i artikel 31.1 vilken 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.” Artikel 31.2 lyder: ”Konventionsstaterna skall 

respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och 

skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.” (UD, 2006.) Det kan 

också nämnas att även artikel 17 omtalar kultur och slår fast: 

den viktiga uppgift som massmedier utför skall säkerställa att barnet har tillgång till 
information och material från olika nationella och internationella källor,  särskilt sådant 
som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och 
psykiska hälsa. (…) [Därför] uppmuntras produktion och spridning av barnböcker 
(ibid.)

Konventionen specificerar eller avgränsar inte vad som omfattas av kulturbegreppet i 

konventionstexten. Såväl estetiska som antropologiska aspekter av kulturbegreppet 

aktualiseras genom referenser till både det konstnärliga vilket kan tolkas som kultur i estetisk 

mening, och det kulturella livet, vilket indikerar kultur i ett antropologiskt hänseende. 

Konventionen har fyra grundprinciper vilka alltid skall tas i akt i relation till rättigheterna. 

De skall fungera som vägledande principer. Dessa är, artikel 2 – att  inget barn får 

diskrimineras, artikel 3, att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet, artikel 6 om 

rätten till liv, överlevnad och utveckling, samt till sist  artikel 12 om rätten att komma till tals 

och få sina åsikter beaktade i relation till mognad och ålder (UD, 2006). Konventionens 

artiklar skall inte läsas som separata punkter utan är att förstå som en odelbar helhet (Hodgkin 

& Newell, 2007). Varje artikel relaterar dock särskilt nära till vissa andra artiklar. Detta 

innebär att vissa artiklar är särskilt viktiga att ta hänsyn till gällande specifika rättigheter. I 

relation till artikel 31 och rätten till kultur är det: Artikel 13 om yttrandefrihet, artikel 14 om 

tanke-, samvets- och religionsfrihet, artikel 16 om rätten till privatliv och artikel 17 om 

informationsfrihet och massmediers ansvar. Även artikel 23 om barn med funktionshinder 

skall beaktas, likaså artikel 28 om rätten till utbildning, artikel 30 om respekt för 
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minoritetsgrupper, artikel 32 om rätten till skydd från ekonomiskt utnyttjande och slutligen 

artikel 36 om skydd från andra former av utnyttjande (ibid. s. 478). 

Barnombudsmannens (BO) uppgift är att bevaka barns och ungas intressen och sprida 

kunskap om hur konventionen kan tillämpas (Barnombudsmannen & Statens Kulturråd, 

2006). Statens Kulturråd skall i sin tur särskilt  värna barns rätt till yttrandefrihet, deras 

möjligheter att delta i det  kulturella livet samt tillgången till kulturupplevelser och möjligheter 

för barn och unga att skapa själva (ibid.). I en gemensamt publicerad skrift skriver de om 

innebörden i artikel 31 och rätten till kultur. De beskriver denna som avhängig vuxnas 

förmåga att  skapa förutsättningar för barns möjlighet att ta del av kultur. De menar att 

rättigheten innebär ”att ge barn och unga goda förutsättningar att  utvecklas till självständiga 

individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och 

resurser för eget skapande” (ibid. s. 3). Det framhävs också att barn har rätt att ta del av ett 

brett  kulturutbud, vilket omfattar både det utbud som finns för vuxna ”i den mån det är 

lämpligt” men också ett utbud skapat särskilt för barn (ibid. s. 4). 

Ett antal av de artiklar som skall tas särskild hänsyn till i relation till artikel 31 tas upp i 

skriften. Som exempel menas artiklarna 2 och 23 i relation till artikel 31 innebära att då inget 

barn på några grunder får diskrimineras, måste ett nationellt kulturutbud skapas vilket skall 

vara tillgängligt för alla. Oavsett geografiska, socioekonomiska, fysiska eller psykiska 

förutsättningar måste alla barn i Sverige ha samma möjlighet att ta del av kultur. Därmed 

ställs stora krav på samarbete mellan kommuner, landsting och regioner (ibid.). Gällande 

rätten att komma till tals i relation till artikel 31 skriver de att barn och unga skall kunna 

komma till tals i frågor som gäller till exempel utbud av kultur (ibid.). Angående artikel 6 och 

rätten till liv och utveckling lyfter de fram att ”kultur betyder mycket, särskilt för barn som 

fortfarande växer och utvecklas. Barn har många sätt att uttrycka sig och genom att få en 

möjlighet  att använda sig av de olika sätten utvecklas barnets kreativitet och 

skaparkraft” (ibid, s. 7). Skolan nämns också, både som en kulturförmedlare och kanal för 

möte med professionell kultur, men också som en egen arena för kulturutövande.   

Barnrättskonventionen omtalas även i betänkandet Tänka framåt, men göra nu av 

Aktionsgruppen för barnkultur (SOU, 2006:45). I denna betonas, utöver grundprinciperna, 

artikel 13 om yttrandefrihet som central för att  tillgodose rätten till kultur. Flera förslag på hur 

konventionen skall integreras i utbildningar och arbetssätt presenteras även för att visa hur 

konventionen kan implementeras i olika verksamheter. Man framhåller att  det är viktigt att 
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staten på olika sätt  föregår med gott  exempel gällande integrering av barnperspektiv i det 

offentliga beslutsfattandet genom att bland annat genomföra barnkonsekvensanalyser (SOU, 

2006:45). I betänkandet formuleras vidare att de nationella målen (barnrättskonventionen och 

de kulturpolitiska målen) inte bryts ner till konkreta mål eller uppdrag i myndigheters och 

institutioners regleringsbrev, något som försvårar implementeringen (ibid. s. 44).

Två år efter regeringsskiftet 2007 presenteras kulturpropositionen Tid för kultur, i vilken en 

ny riktning för kulturpolitiken stakas ut (Tid för kultur, Regeringens proposition 2009/10:3). 

Kulturens egenvärde betonas samtidigt som kulturens och kreativitetens vikt för andra 

samhällsområden framhålls. Kulturarv betonas i propositionen, likaså mångfald och 

möjligheter till delaktighet. Barns och ungas rätt till kultur omtalas som ett nytt kulturpolitiskt 

mål, liksom förbättrade villkor för nyskapande kultur. Omprioriteringar och -struktureringar 

av kulturinstitutioner och -myndigheter beskrivs och en ny modell för fördelning av bidrag 

och offentliga medel föreslås. Skapande skola föreslås också byggas ut, som en följd av målet 

att  särskilt prioritera barns och ungas rätt till kultur. Det  efterfrågas i propositionen dessutom 

”förstärkt samordning och kunskapsspridning inom området barn- och ungdomskultur” och 

Kulturrådet ges ”i uppdrag att utveckla sitt utåtriktade arbete” på området  (Tid för kultur, 

Regeringens proposition 2009/10:3, s. 40).

2009 formulerar Statens Kulturråd en strategi för sitt arbete med barn och ungdomskultur. 

Det betonas där att Kulturrådet antagit strategin i syfte att  säkerställa att ”arbetet med att göra 

konst och kultur tillgänglig för barn och unga bedrivs strukturerat, målinriktat och 

långsiktigt” (Strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga, KUR 2009/477, s. 

1). Ett  antal utgångspunkter och mål för arbetet  nämns också, bland andra att 

barnrättskonventionen och de ”normer, värderingar och principer som den ger uttryck för” är 

grundläggande i deras arbete (ibid.). Det beskrivs att målet är att alla barn, ”oavsett ålder, kön, 

språk, religion, nationellt, etniskt eller socialt ursprung”, ska få samma möjligheter till ett 

varierat kulturutbud och att skapa själva (ibid.). Strategin slår också fast att målet att integrera 

ett barnperspektiv i Kulturrådets verksamhet bland annat innebär att  genomföra 

konsekvensanalyser och ge regeringen underlag för arbetet med kulturpolitiken. 

Kulturdepartementet gav sedermera, genom Kulturrådet, tjugosex kulturmyndigheter och -

institutioner i uppdrag att formulera liknande strategier för arbetet med barn och unga. 

Uppdragen gavs i regleringsbrev inför år 2011 och formuleras i mycket tydliga ordalag, 

exempelvis: ”Riksarkivet ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för 
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åren 2012–2014. Uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast 

den 1 oktober 2011” (Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksarkivet, 2011, 

Ku2010/2028/SAM). Uppdragen följer genomgående samma formulering. Däremot ges 

särskilda direktiv för olika myndigheter och institutioner, exempelvis att verka eller utveckla 

sig specifikt  inom vissa områden som att öka sin tillgänglighet eller redovisa hur särskilda 

budgetinsatser eller direktiv följts upp eller genomförts. Strategierna skall till en början 

implementeras under 2012-2014 och årligen följas upp av Kulturdepartementet genom 

Kulturrådet. Från Kulturdepartementet kommenterar man strategierna: ”De redovisade 

strategierna visar att många använder Barnkonventionen som en grund för verksamheten. 

Även former för hur ungas inflytande och delaktighet i verksamheterna ska kunna utformas 

och realiseras beskrivs liksom vem som är ansvarig part för genomförandet” (Ulrika 

Lindblad, Kulturdepartementet, 120404). 

Sedan 2007 har dessa kulturmyndigheter och -institutioner haft i uppdrag att arbeta med 

barnperspektiv i sin verksamhet (Prop. 2010/11:1 utgiftsområde 17). Uppdraget med att 

formulera strategier för barn och unga syftar till att  stärka ”barnkulturområdet” och kan 

förstås som en vidareutveckling av uppdraget att integrera barnperspektiv (Lotta Brilioth-

Biörnstad, 120206, Ulrika Lindblad, 120404). Från Kulturdepartementets sida menar man att 

en sådan strategi skapar ”förbättrade verktyg att utveckla sin barn- och ungaverksamhet” samt 

att  ”Kulturdepartementet får bättre underlag om hur institutionerna arbetar med barn och 

unga, och en tydlig signal har getts om att området är prioriterat” (http://www.regeringen.se/

sb/d/13164/a/184600, 120912). Aktionsgruppen för barnkultur efterfrågade konkreta mål och 

uppdrag, något strategierna kan ses som ett svar på. 

Teoretiska och metodiska utgångspunkter
I kapitlet presenteras barndomssociologiska och diskursanalytiska utgångspunkter, samt teori 

kring hur konstruktion av barndom sker. Inledningsvis berörs socialkonstruktionistiska 

utgångspunkter som förenar dessa traditioner. Sedan redogörs för diskursanalytisk teori, hur 

denna relaterar till barndomssociologiska utgångspunkter och teori kring hur konstruktion av 

barndom sker. Kapitlet avslutas med att studiens metodiska begrepp preciseras. 
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Förenande socialkonstruktionistiska utgångspunkter i barndomssociologi och 
diskursanalys
Allison James och Alan Prout (1997) formulerade 1990 vad man kan kalla 

barndomssociologins sex grundpremisser. Dessa hävdar att: (1) Barndom skall förstås som en 

social konstruktion vilken kontextualiserar de tidiga åren i människans liv och att barndom 

som fenomen skall förstås som historiskt och kulturellt kontingent. (2) Barndom är en 

variabel bland andra i social analys, så som klass, etnicitet och kön, och det är ur det 

perspektivet mer meningsfullt att tala om barndomar än om barndom som ett universellt och 

stabilt fenomen. (3) Barns sociala liv är meningsfulla att  studera i sin egen rätt. (4) Barn skall 

ses som aktörer och medskapare av den samtida barndomen och barndomskonstruktionen. (5) 

Etnografi är en särskilt  användbar metod i studiet av barndom då den kan låta barns röster 

komma fram, vilket möjliggör barns deltagande i kunskapsproduktionen. (6) Barndom som 

fenomen nödvändiggör en dubbel hermeneutik och att ansluta sig till detta 

forskningsparadigm innebär att delta i och ta ställning till den pågående (re)konstruktionen av 

barndom i samhället (James och Prout, 1997, s. 8). 

 Den inledande premissen, att barndom är socialt och kulturellt bestämd, är den mest 

centrala i denna studie. Leena Alanen (2001) beskriver denna socialkonstruktionistiska 

utgångspunkt som att idéer om barndom verkar i system av sociala och kulturella praktiker 

vilka påverkar hur vuxna agerar mot, och barn agerar som, barn i ett samhälle (s.12 f). Denna 

premiss kan problematiseras på olika sätt inom barndomssociologi. Exempelvis genom 

etnografiska studier som lyfter barns perspektiv och synliggör situerad barndom ur ett 

aktörsperspektiv. Ett annat alternativ är att i strukturellt fokuserade studier återföra 

barndomsyttringar på sociala praktiker och problematisera barndom som beroende av 

generationella förutsättningar. Barndomssociologiskt dekonstruerande studier fokuserar i sin 

tur på att just dekonstruera idéer, bilder och kunskaper om barn och barndom och 

problematisera dessa (Alanen, 2001, s. 12 f.). Uppsatsens syfte, att  problematisera ett 

barnkulturpolitiskt initiativ ur barndomssociologiskt och diskursanalytiskt perspektiv och 

därtill problematisera barnrättskonventionens roll i processen, är orienterat närmast ett 

dekonstruerande barndomssociologiskt perspektiv. 

Diskursanalys är en väl etablerad teoretisk ingång inom denna slags barndomsstudier där 

föreställningar om barn och barndom är i fokus. James och Prout (1997) framhåller 

exempelvis Foucaults tankegångar som fruktbara för dessa slags barndomsstudier, men de 
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elaborerar inte kring relationen mellan barndomssociologi och diskursanalys (s. 22 ff.). 

Diskurs är idag ett begrepp  med stor tolkningsvariation och med stor teoretisk, metodologisk 

och metodisk spridning (Börjesson, 2003). En inledande och väl spridd uppfattning av 

diskursbegreppet är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 7). Samtidigt används begreppet ofta i relation till mycket spridda 

företeelser, som klinisk diskurs eller politisk diskurs, vilka eventuellt initialt förstås som 

bestämda sätt att förstå världen medan undervisningsdiskurs eller intervjudiskurs snarare blir 

meningsfulla som sätt att tala om, eller snarare tala i, världen. Inom barndomssociologi 

används frekvent begreppet barndomsdiskurs på detta sätt som ett  bestämt sätt att tala om och 

förstå barndom som fenomen. Barbro Johansson (2000) beskriver exempelvis flera 

barndomsdiskurser, som det oskyldiga och det naturliga barnet, diskurser med rötter i 1700-

talet. Det onda barnet är ytterligare en diskurs med historisk förankring, nära relaterad med 

idén om arvsynden (Johansson, 2000, s. 146 ff.). Även Allison James, Chris Jenks och Alan 

Prout (1998) omnämner barndomsdiskurser på detta vis (s. 10-21). Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips (2000) påpekar dock hur diskursanalys förutsätter vissa 

ontologiska och epistemologiska premisser och måste förstås i sitt teoretiska sammanhang (s. 

10). 

Ett grundläggande socialkonstruktionistiskt antagande är att  ingen kunskap  kan förstås som 

objektiv. All kunskap är beroende av människans kategoriseringar, ett  antagande som ligger 

till grund för den mest grundläggande av barndomssociologins grundpremisser – att barndom 

är socialt  och kulturellt bestämd. Detta antagande måste dock inom diskursanalys sättas i 

relation till ytterligare ett sådant; att människans tillträde till verkligheten går genom språket 

(Winther Jørgensen & Phillips, s. 11). Det innebär att människan med hjälp  av språket skapar 

representationer av verkligheten. Språket konstruerar världen i betydelse och ingen verklighet 

är möjlig att begreppsliggöra utanför språk (Winther Jørgensen & Phillips, s. 15). Detta 

innebär dock inte att inget existerar utanför språket, endast att det inte äger någon mening i 

sig själv (Bergström & Boréus, 2005, s. 327; Winther Jørgensen & Phillips, s. 15; Börjesson, 

s. 53 ff.). Begreppet diskurs kan i detta sammanhang förstås som betecknande en funktion i 

den språkliga representationen, som det meningsbärande system vilket tillfälligt låser fast 

mening i språket (Winther Jørgensen & Phillips, s. 18). Språket är således inte att förstå som 

en neutral eller oskyldig avspegling av en objektiv verklighet utan som ett  system som aktivt 

konstituerar verkligheten i betydelse. 
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Diskursanalys erbjuder möjligheter att  förhålla sig till sociala fenomen, som barndom, som 

socialt konstruerade och synliggöra hur föreställningar om dessa etableras. Men hur 

diskursanalys teoretiskt förhåller sig till barndomssociologi är inte helt givet. I min uppsats 

diskuterar jag relationen mellan dessa. Jag återför de teoretiska resonemangen kring 

diskursanalytiska perspektiv på de barndomssociologiska grundpremisser som nämndes 

inledningsvis i syfte att tydliggöra relationen mellan dessa traditioner. Härefter omnämner jag 

också de tankar, idéer och kunskaper som kontextualiserar barndomsfenomenet som 

barndomskonstruktioner, snarare än barndomsdiskurser. Detta i syfte att särskilja begreppen 

och försöka bibehålla en teoretisk stringens mellan diskursanalys och socialkonstruktionism, 

vilka möts inom barndomssociologin. 

Foucaults arkeologi 
Foucault (1969, 2011) ifrågasätter kunskapens stabilitet och problematiserar själva vetandets 

kategorier, dess organisation och legitimeringssystem. Han beskriver hur begrepp som 

exempelvis evolution samlar spridda händelser under en ”enhets- och förklaringsprincip” 

vilken organiserar och legitimerar vetande och kunskap (ibid, s. 38). Han menar att dessa 

principers giltighet  måste ifrågasättas då varje försök att  avgränsa dem visar hur varje sådan 

enhet är flytande och kontingent (ibid. s. 40). Dessa begrepp och kategorier, vilka framstår 

som självklara, måste ryckas loss ur de förgivettaganden och försanthållanden som omger 

dem så att principerna för deras organisation kan bli tydliga (ibid. s. 42). James, Jenks och 

Prout (1998) beskriver syftet med dekonstruerande barndomsstudier på liknande vis, att syftet 

är att förklara ”those very  discourses that have established taken-for-granted 'truths' about 

childhood” (s. 9). I Vetandets arkeologi (1969, 2011) skisserar Foucault de verktyg med vilka 

en diskursanalys kan genomföras och resonerar kring vad dess primära mål är. Han beskriver 

då diskursen som ”en mängd av utsagor beroende av samma formeringssystem” (ibid. s. 140). 

Diskursiv praktik beskrivs i sin tur i termer av hur en diskurs kommer fram och manifesteras. 

Praktiken beskrivs som ”en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och 

rum, som under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig 

krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas” (ibid. s. 151). Foucault 

beskriver vidare att  syftet med analys av diskurs är att  utröna ”under vilken lag alla dessa 

utsägelser lyder och varifrån de härstammar” (ibid. s. 71). 
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Foucault inför begreppet diskursiv formation för att operationalisera sin teori. Begreppet 

kan förstås som ”det allmänna utsägelsesystem som styr en grupp av verbala 

prestationer” (ibid. s. 150). Foucaults resonemang kring begreppet  diskursiv formation leder 

fram till ett diskursbegrepp som betecknande ”en mängd utsagor i den mån de beror av 

samma diskursiva formation (…); den består av ett  begränsat antal utsagor för vilka man kan 

definiera en mängd existensvillkor” (ibid. s. 151). I min förståelse skulle detta kunna 

motsvaras av barndom som fenomen. 

Faircloughs diskursbegrepp och relationen till Foucault
Norman Fairclough (1992) kopplar samman diskursanalys, med grund i Michel Foucaults 

teorier, med social praktik och förändringsprocesser. Hans diskursteori kopplar samman 

diskursanalytiska utgångspunkter med sådana giltiga för barndomssociologi, genom 

fokuseringen på social förändring vilket resonemangen kommer att visa. Fairclough tar sin 

utgångspunkt i Foucaults teorier men distanserar sig i vissa fall tydligt därifrån på avgörande 

sätt för de barndomssociologiska utgångspunkterna i min studie. Kort vill jag därför beröra 

relationen dem emellan.

 Fairclough har sin grund i lingvistik, något som blir tydligt i hans resonemang. Han 

beskriver det lingvistiska diskursbegreppet initialt som sätt att tala, som interaktion mellan en 

avsändare och mottagare. Det kan också förstås som en uppsättning regler för tal och skrift 

vilka förknippas med ett särskilt socialt sammanhang, som reklamdiskurs eller 

klassrumsdiskurs (Fairclough, 1992, s. 3). Fairclough beskriver Foucaults diskursbegrepp som 

”different ways of structuring areas of knowledge and social practice” (ibid. s. 3 f.). Han 

försöker ena vad han kallar Foucaults sociala teori med sina egna mer konkret textuella 

metoder, för att skapa en analysmetod för studier av social förändring (ibid.). Fairclough 

menar att diskurs är påtagligt närvarande i människors liv på alla nivåer i samhället. Vidare 

resonerar han om att förändring eller utveckling sker kontinuerligt i dialektik mellan makro- 

och mikronivå. Den sociala världen är i konstant utveckling och dess förändringsprocesser 

konstitueras delvis av nya diskursiva praktiker, vilket kräver analysmetoder för att 

åskådliggöra dessa där de manifesterar sig, i text (1992, s 7 f., 56).4 

Fairclough antar Foucaults syn på diskurs som konstituerande, vilket innebär att  diskurs 

förstås som ”actively  constituting or constructing society  on various dimensions: discourse 
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constitutes the objects of knowledge, social subjects and forms of 'self', social relationships, 

and conceptual frameworks” (1992, s. 39). Diskurs skall därmed förstås som i en aktiv 

relation till verkligheten, som meningsskapande och inte passivt avspeglande (1992, s. 42). 

Genom lingvistiska och textcentrerade resonemang närmar sig Fairclough den diskursiva 

praktiken. Foucault (1969, 2011) erbjuder en beskrivning av diskursiv praktik som knappast 

tydliggör hur den faktiskt sker i ett givet sammanhang, som ”de villkor under vilka 

utsägelsefunktionen utövas” (s. 151). Fairclough beskriver den som interdiskursiv, som 

beroende av förhållanden emellan diskurser. Likaså menar han att praktiken, liksom diskurser 

i sig, är beroende av intradiskursiva förutsättningar, alltså av inbördes förhållanden (1992, s. 

42 f.). Faircloughs resonemang kring själva diskursbegreppet visar dock tydligt hur hans 

fokus på praktik på ett avgörande sätt skiljer sig från Foucaults beskrivning av densamma: 

”Discourse is a mode of action, one form in which people may act upon the world and 

especially upon each other, as well as a mode of representation.” (Fairclough, 1992, s. 63). 

Den diskursiva praktiken är för Fairclough ofrånkomligen en social sådan. 

Faircloughs förståelse för diskursiv praktik som social ställs på sin spets i relation till 

subjektet. Foucault (1069, 2011) beskriver ett decentraliserat och fragmenterat subjekt. Detta 

innebär att individen kan anta en stor mängd subjektspositioner beroende på till vilka sociala 

arenor denna har tillgång. Samma individ kan anta positionen läkare, förälder, barn, kund och 

så vidare - däri ligger subjektets fragmentering. Positionen och subjektet bestäms därtill i 

relation till kontexten och är inte något fast som förs med från situation till situation – det är 

decentraliserat (Foucault, 1969, 2011, s. 71-77). Subjektet står vidare inte utanför diskursen 

och uttalar den utan formas i den och talar genom den (ibid.). Detta innebär att hos Foucault 

är subjektet, som Fairclough uttrycker det, ”a function of the statement itself” (Fairclough, 

1992, s. 43). Diskursen framhålls också som en språkets och tankens ”tvångsprincip” hos 

Foucault (1972, 1993, s. 26). Men den tvingande funktionen är inte bara en fråga om vad som 

kan sägas i ett givet sammanhang i termer av vad konventionen dikterar bör sägas. Rent 

bokstavligt handlar det om utsagor vilka accepteras och blir meningsfulla i ett visst 

sammanhang, vad som är möjligt att säga. Subjektet kan inte själv skapa utsagor utan endast 

anta de möjliga subjektspositioner diskursen erbjuder. Från en position kan subjektet uttala 

diskurser genom de för positionen möjliga utsagorna. Enligt Foucaults resonemang deltar 

subjektet därmed i social praktik styrd av diskurs men utan att  egentligen påverkas själv 

(Foucault, 1969, 2011, s. 71-77). Som Fairclough skriver: ”According to this view, people 
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enter social practice and interaction with social identities which are performed, which affect 

their practice, but are not affected by it.” (Fairclough, 1992, s. 45).

Diskursiv praktik, dialektisk diskurs och konstruktionen av barndom 
Det är svårt att se hur meningsförskjutning alls kan ske om inte subjektet eller praktiken på 

något vis kan påverka diskursen. Fairclough (1992) vänder sig emot Foucaults syn på 

subjektet som ensidigt en effekt av diskursiva formationer vilken exkluderar och omöjliggör 

all form av meningsfull social agens (s. 45, 56 ff.). Diskurser rörande barndom vore enligt 

detta synsätt avgörande i de subjektspositioner barnet kan anta. De skulle bestämma barnets 

möjliga sociala identiteter. Barnet skulle dock inte kunna anses som en aktiv medskapare till 

dessa determineringssystem och framförallt inte som en aktör med egen agens. Barnet skulle 

förstås som i verklig mening utlämnat som passiv undersåte, determinerad av den 

överordnade diskursen och strukturen. James och Prout (1997) och de barndomssociologiska 

premisserna tillbakavisar ett sådant förhållande genom premiss 4 och förståelsen för barnet 

som medskapare av den samtida barndomskonstruktionen. 

Fairclough argumenterar att konstant förändring pågår i samhället  och att även om 

strukturer reproduceras i praktik så omförhandlas och transformeras de också (Fairclough, 

1992, s. 58). Han föreslår att: ”structures are reproduced or transformed depending the state of 

relations, the 'balance of power', between those in struggle in a particular sustained domain of 

practice.” (Fairclough, 1992, s. 58). Den diskursiva, sociala, praktiken sker i en social 

verklighet i vilken olika maktrelationer och -ordningar påverkar hur den diskursiva praktiken 

reproducerar eller omförhandlar strukturer. Faircloughs diskursperspektiv är dialektiskt, han 

menar att den konstituerande rörelsen pågår i dubbel riktning – språket konstituerar 

verkligheten i betydelse och betydelsen skapas och reproduceras i praktik genom diskurs men 

kan även transformeras därigenom.

Kort vill jag här fördjupa en teoretisk aspekt av ett barndomssociologiskt perspektiv på hur 

konstruktionen av barndom sker. James och James (2004) beskriver barndomsfenomenet  som 

omfattande både kontinuitet och förändring. Barnidentitet  kan ses som ett  temporärt tillstånd, 

en övergångsidentitet hos en social kategori. Samtidigt representerar barndom som institution 

en mer varaktig identifikationsstruktur vilken präglas av kontinuiteter och diskontinuiteter hos 

de kulturella förhållanden vilka formar den – sin samtidskontext. De benämner perspektivet 

barndomens kulturpolitik och menar att konstruktion av barndom pågår simultant, dels på en 
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strukturell nivå i en kollektiv makrostruktur, dels mellan individuella barn och deras föräldrar 

på mikronivå (2004, s. 41). Detta perspektiv överensstämmer mycket tydligt med Faircloughs 

i hur dialektik mellan makro- och mikronivå framhävs som element i social konstruktion 

respektive diskursiv praktik. Det indikerar att barndomskonstruktion beror av diskursiv 

praktik samt att den står i relation till diskursiv reproduktion och meningsförskjutning. 

Social konstruktion sker i James och James perspektiv i dialektik mellan makro- och 

mikrostruktur. Detta innebär att relationen mellan agens och struktur är högst central. De 

menar att agens och struktur binds samman och förhandlas genom lag: ”law mediates 

constantly between individuals and the collectivity we call society (…) it is Law that 

articulates the relationship between structure and agency” (ibid. s. 50 f.). Jag förstår begreppet 

lag i dessa termer som beskrivande ett samhälles kulturella, sociala normer och dess juridiska 

lagstiftning, i samverkan. De skiljer på ”the law”, som i enbart juridiska termer och på ”Law” 

i en bredare bemärkelse:  

We take ´Law´ to include not only the formal institutions of law (i.e. the law) – statutes, 
courts, judicial and other legal actors – but also the less formal processes and 
mechanisms of regulation that exist in all societies, both religious and secular. Thus we 
also include in our definition of Law the informal discursive processes through which 
morals, norms, expectations and behaviours are both framed and moderated, processes 
which inform social practices and social policies, become codified in the law and 
through which societies are ordered (ibid. s. 49).

Lag i denna breda mening är den primära mekanismen för den sociala ordningen. Det är det 

system av principer och praktiker som ligger bakom och underbygger den sociala 

konstruktionen av en stor variation av beteenden, föreställningar och relationer (ibid.). Detta 

normsystem hanterar således förändring såväl som kontinuitet i ett  samhälles 

barndomskonstruktion (ibid. s. 52). Ur ett diskursanalytiskt perspektiv bedömer jag att själva 

diskursbegreppet och vad James och James benämner som lag ligger mycket nära varandra.

Barndom, ett relationellt fenomen  
Bengt Sandin och Gunilla Halldén (2003) poängterar att konstruktionen av barndom aldrig 

sker i en isolerad process utan att: 

Barndom skapas både i sociala och politiska processer och i de begrepp som väljs för att 
beskriva barns villkor. Det innebär att en utgångspunkt (…) [är] att barndom 
konstrueras, men inte i ett språkligt eller diskursivt isolat utan i förhållande till aktörer 
av olika slag, institutionella ramar och till samhällets maktstruktur och system för 
utövning av denna makt (s. 8). 

Alanen (2001, 2003) menar att barndom är att förstå som ett socialt fenomen vilket 

konstrueras relationellt mellan barn och vuxen. Generation är det centrala begreppet i Alanens 

perspektiv, vilket förstås som ett strukturellt  villkor för ”difference, division and 
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inequality” (Alanen, 2003, s. 35). Berry  Mayall (2001) skriver i sin tur om barn som individer 

identifierade av vuxna som icke-vuxna. Något som gör att den sociala världen består av två 

grupper med skilda intressen och ”separate (…) relationships to the social order” (s. 114). 

Alanen använder generationsbegreppet för att synliggöra detta, vilket definieras som: 

A socially constructed system of relationships among social positions in which children 
and adults are the holders of specific social positions defined in relation to each other 
and consistuting, in turn, specific social (…) structures. (Alanen, 2001, s. 12.) 

Denna generationella struktur gör att barns och vuxnas liv och praktik ordnas enligt vissa 

normer eller lagar där barn- och vuxenidentitet hela tiden står i relation till varandra då 

kategorierna är ömsesidigt beroende. Generation är inte ett teoretiskt verktyg för analys i 

denna uppsats men jag utgår från generationsordning som en strukturell förutsättning för 

barndom som fenomen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Faircloughs dialektiska perspektiv på diskurs och 

diskursiv praktik stöder barndomssociologins syn på barnet som aktör och som medskapare 

av den samtida barndomsdiskursen. Likaså stöder det  barndomssociologins sjätte premiss 

vilken hävdar att barndomssociologiska studier innebär att aktivt delta i och ta ställning till 

den pågående (re)konstruktionen av barndom i samhället. Därtill kan perspektivet också ses 

beskriva hur konstruktionen av barndom sker. Det intressanta med att sammanföra 

Faircloughs dialektiska perspektiv på diskurs med James och James teori om 

barndomskonstruktion är att analys av diskursiv praktik kan synliggöra den normstruktur 

James och James benämner som lag. Faircloughs dialektiska perspektiv sätter också 

barndomskonstruktion i ett mer kritiskt ljus i och med hur social praktik ses som aktiv i 

relation till konstruktion av barndom. Praktiken, exempelvis som den kommer till uttryck i 

strategierna för barn och unga, förstås då inte som endast reflekterande redan existerande 

strukturer, utan som en agent i produktionen och reproduktionen av dessa.

Kritisk diskursanalys (CDA), studiens metodiska begrepp 
Som jag försökt lyfta fram beskriver Fairclough en metod som operationaliserar delar av 

Foucaults teorier. Hans metod syftar till att  åskådliggöra diskursiv praktik och dennas 

funktion i samhälleliga sociala förändringsprocesser. När Fairclough beskriver textanalysen 

han förespråkar i CDA lyfter han fram ett  antal begrepp. Ett av dessa är genre, vad han kallar 

semiotiska sätt att agera eller interagera, som nyhetsmedia, reklam eller rådgivning. Genre är 

således sociala konventioner för en specifik form av kommunikation. Ett ytterligare begrepp 

är diskurs som i detta sammanhang skall förstås som representation av världen. Denna 
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synliggörs exempelvis genom fokus på begrepp och hur ord sätts i samband med varandra och 

skapar mening i specifika sammanhang. Ett ytterligare begrepp är stil vilket i det närmaste 

betecknar identiteter (jfr. Foucaults subjektspositioner). Stil innebär ett bestämt sätt att tala 

utifrån ett  visst perspektiv, som att uttala sig i egenskap av chef, elev, reporter och så vidare 

(Fairclough, 2010, s. 232). Två ytterligare centrala begrepp i CDA är interdiskursivitet och 

intertextualitet. Dessa beskriver hur diskurser och text på olika vis relaterar till annan diskurs 

och text genom hänvisningar, citat och språkbruk. Till dessa begrepp lägger Fairclough 

diskursordning (jfr. diskursiv formering hos Foucault). Diskursordning skall förstås som  

diskurser, stilar och genrer, vilka artikuleras och binds samman, ofta hierarkiskt, på ett distinkt 

sätt i ett visst sammanhang (Fairclough, 2010, s. 358). I en diskursordning organiseras, 

samverkar och konkurrerar diskurser och de över- och underordnas varandra. Den lingvistiska 

förankringen i Faircloughs perspektiv framträder tydligt genom dessa begrepp och likaså att 

förståelse för diskursiv praktik beror på ett synliggörande av hur form och innehåll samverkar 

(Fairclough, 2010, s. 95). Samtidigt måste analysbegreppen preciseras i relation till den 

empiri som skall analyseras (Fairclough, 2010, s. 7). 

Denna studies empiri utgörs av en och samma genre samtidigt som strategierna för barn 

och unga är mycket olika utformade. Stil är inte det mest framträdande i strategierna, dels då 

det inte alltid specificeras vem det är som författat  strategierna, dels för att de författats för 

institutionernas räkning. Strategierna skall formulera och tala för hela institutionens samlade 

arbete. Stil och genre relateras på detta sätt tydligt till varandra i empirin och avhandlas därför 

inledningsvis i analysen som sammantagna aspekter av strategierna. Gällande diskurs 

specifikt rörande begreppet barnperspektiv, vilket är vad frågeställningen i huvudsak gäller, är 

variationen dock större. Hur begreppet skrivs fram i strategierna ges därmed avsevärt mycket 

större utrymme i analysen. 

Diskurs skall metodiskt i CDA betyda en representation av världen, då i relation till 

specifika begrepp. För att kunna synliggöra barnperspektiv på den nivån analyserar jag, i de 

fall där barnperspektiv explicit nämns, begreppet utifrån två frågor. -Hur beskrivs 

barnperspektivet? -Vad innebär termen barnperspektiv i det aktuella sammanhanget? 

Barnperspektiv som begrepp förekommer dock inte alltid explicit i strategierna. Det gör att 

min analys inte metodiskt kan inriktas endast  på formuleringar som innehåller det. Därmed 

kan inte heller diskurs uteslutande förstås som rent lingvistisk representation. 

16



 Strategierna ger implicit uttryck för barnperspektiv genom att de beskriver institutionernas 

verksamhet och därmed indikerar vissa förhållningssätt till barn. Därför försöker jag också 

besvara frågan om hur barnperspektiv framträder och vilka förhållningssätt till barn som är 

aktuella i texten implicit. Gällande implicita barnperspektiv låter jag analysmetoden färgas av 

ett  Foucault-inspirerat  tankesätt kring diskurs och försöker synliggöra mer eller mindre 

sammanhängande tankesätt som verkar styra framställningen i strategierna. Jag utgår då ifrån 

frågorna: Vad för slags barnperspektiv kan tankesätten ses reflektera? -Vilka innebörder kan 

barnperspektiv ges i sammanhanget? För att synliggöra de implicita barnperspektiven 

resonerar jag kring de drag som framkommit i relation till de explicita barnperspektiven och 

den tillgänglighet som i strategierna genomgående påtalas gällande dessa. Hur man vill lyfta 

barns perspektiv diskuteras också. Vidare redogör jag för hur barn och vuxna relateras till 

varandra och hur man därmed beskriver barnkultur på olika sätt. Samtliga av dessa spår i 

strategierna återförs på frågan om vilka innebörder barnperspektiv ges och hur barnperspektiv 

reflekteras. Intertextuella referenser analyseras också, med samma fokus. Slutligen är 

diskursordning även ett begrepp jag använder i min analys. Genom analysen av explicita och 

implicita barnperspektiv och intertextuella referenser skriver jag fram en diskursordning och 

hur denna är organiserad låter jag sammanfatta diskursanalysen. Hur diskursordningen är 

organiserad, vilka idéer som har företräde och överordnas andra, är analysens själva mål att 

synliggöra och hur diskurser och tankesätt relaterar till varandra diskuteras för att  synliggöra 

denna. 

Fairclough poängterar vikten av att  CDA inte bara handlar om att synliggöra diskurs i sig, 

utan syftar till att åskådliggöra sociala maktrelaterade processer i vilka diskurs har en central 

roll (Fairclough, 2010, s. 4). Han distanserar CDA från annan diskursanalys (som exempelvis 

begrepps- eller ideologianalys, konversationsanalys eller diskursteoretiskt orienterad analys) 

genom tre premisser: (1) CDA handlar inte bara om analys av diskurs (eller helt konkret  av 

text), utan är en del av en systematisk transdisciplinär analys av relationer mellan diskurs och 

andra element av social process. (2) Det är inte en generell läsning av diskurs utan innebär en 

systematisk analys av text, exempelvis med hjälp av begreppen ovan. (3) CDA är inte endast 

deskriptiv utan fokuserar diskursiva aspekter av sociala missförhållanden (social wrongs) och 

möjliga sätt att rätta eller mildra dessa (Fairclough, 2010, s. 10 f.). Dessa premisser leder fram 

till två ytterligare viktiga begrepp i Faircloughs teori: ideologi och hegemoni. Dessa är 

centrala för hans syn på diskurs som en social, och just maktrelaterad, process. 
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Ideologi kan i Faircloughs mening förstås som i grunden överensstämmande med diskurs, 

som ett specifikt sätt att  representera världen i och genom språk. Ideologi indikerar dock även 

makt(o)balans: ”'ideology' (…) involves the representation of 'the world' from the perspective 

of a particular interest.” (Fairclough, 2010, s. 46). Han skriver om ideologi som en 

neutralisering av synsätt eller förhållningssätt, vilken får ideologiska maktförhållanden att 

framstå som självklara. (Fairclough, 2010, s. 44). Ideologi framstår på detta sätt som en 

nästintill ogenomtränglig maktstruktur. Fairclough skriver att ”ideologies arise in societies 

characterized by relations of dominion on the basis of class, gender, cultural group, and so 

forth”, men han lägger också till att  ”in so far as human beings are capable of transcending 

such societies, they are capable of transcending ideology” (Fairclough, 1992, s. 91). 

Hegemoni är i sin tur nära förknippad med ideologi och kan förstås som ett  samhälles 

instabila eller temporära maktbalans. Fairclough skriver: ”Hegemony  is the power over 

society as a whole of one of the fundamental economically defined classes in alliance (as a 

bloc) with other social forces, but it  is never achieved more than partially and temporarily, as 

an ’unstable equilibrium’.” (Fairclough, 2010, s. 61). Analys av diskursiv praktik kan således 

ge indikationer på ett samhälles maktrelationer och dessas ideologiska konstitution. 

 Fairclough menar att det är på aktuella maktförhållanden som diskursiv praktik måste 

återföras för att sociala konstruktioner skall kunna kontextualiseras. Jag använder begreppen 

ideologi och hegemoni i studien som verktyg att konkretisera och tydliggöra de 

maktrelationer som är påtagliga i strategierna. Dessa behandlas främst i diskussion kring vad 

som i analysen skrivs fram.   

Problematiserande perspektiv på barnrättskonventionen, 

barnperspektiv och barnkultur
Utöver den kulturpolitiska bakgrunden som presenterats ovan finns inte någon egentlig 

forskning på barnkulturpolitiska initiativ från perspektiv relevanta för denna studie. Jag har 

därför valt att i denna översikt beröra barnrättskonventionen, dels i relation till 

rättighetsbegreppet men också i relation till principen om barnets bästa för att  visa hur 

konventionen kan problematiseras i relation till barn och kultur. Diskussionen ger också ett 

aktuellt  sammanhang gällande samtida barndomskonstruktion. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt  kring begreppen barnperspektiv och barnkultur och dessas möjliga definitioner och 
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innebörder. Hur barnperspektiv kan relateras till barnkultur och barnkulturella verksamheter 

berörs här i syfte att förankra diskussionen i ett barnkulturellt sammanhang.  

Rättighetsbegreppet, konventionen och samtida barndomskonstruktion 
Barnrättskonventionen hävdar barnets mänskliga rättigheter (UD, 2006). Gällande mänskliga 

rättigheter resonerar man ur filosofiska perspektiv kring vad det innebär för en individ att ha 

en rättighet. David William Archard (2010) beskriver två konkurrerande teorier, där den första 

teorin betonar individens vilja och den andra dennas intressen. Den första teorin menar att då 

individen uttrycker vilja har omgivningen i uppgift att  tillmötesgå eller inte tillmötesgå denna 

nämnda vilja. Rättigheter anses tillkomma den individ som i ett  visst sammanhang uttrycker 

vilja och kan få sin önskan tillgodosedd: ”The right to education is for me to have the option 

of enforcing the duty of some other person or persons to provide me with an 

education.” (Archard, 2010, s. 2.) Ett stort ansvar vilar här på rättighetsinnehavaren då dennas 

förmåga att uttrycka vilja är den grundläggande förutsättningen för att kunna ha en rättighet. 

Att ha en rättighet är att  ha möjligheten att i och med den egna viljan kunna genomdriva en 

annans plikt. Jag menar att detta perspektiv förhåller sig till rättighetsinnehavaren som ett 

subjekt eller snarare en aktör, då individens agens är central för rättighetens existens och 

realisation (Lorentzon, 2012). Denna förståelse för rättighetsbegreppet innebär dock att den 

som inte kan uttrycka vilja inte heller kan inneha rättigheter, vilket är mycket problematiskt ur 

ett demokratiskt perspektiv.

Den andra teorin Archard beskriver fokuserar på vad som anses ligga i individens intresse 

för dennas välfärd. Det ansvar som i den första teorin ligger på rättighetsinnehavaren själv, 

ligger i detta perspektiv i stället hos rättighetsinnehavarens omgivning. Omgivningens 

skyldigheter är vad som betonas: ”The second theory sees a right as the protection of an 

interest of sufficient importance to impose on others certain duties whos discharge allows the 

right holder to enjoy the interest in question” (ibid.). Jag menar att då fokus förskjuts från 

rättighetsinnehavaren och dennas vilja till omvärlden så positioneras rättighetsinnehavaren 

snarare som ett objekt för omvärldens skyldigheter, än som ett subjekt eller en aktör 

(Lorentzon, 2012). Vissa intressen betonas och formuleras för individen i dess intresse, att 

skyddas av omgivningen. En rättighet är ur detta perspektiv ett intresse som omgivningen 

anser vara av tillräcklig vikt för att tvinga på denna särskilda plikter vilka i sin tur låter 

rättighetsinnehavaren åtnjuta detta förmodade intresse. 
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Barnrättskonventionen definierar sin rättighetsinnehavare genom ålder: ”I denna 

konvention avses med barn varje människa under arton år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller barnet” (UD, 2006, artikel 1).5  Alla personer under 18 år 

omfattas och det är ytterst stater som genom ratificering är skyldiga att  upprätthålla barnets 

rättigheter. Min uppfattning är att  detta orienterar barnrättskonventionen i enlighet med teori 

två (Lorentzon, 2012). Ansvaret för att förverkliga barnets rättigheter ligger helt och hållet på 

barnets (framförallt  vuxna) omvärld och relaterar inte till barns vilja – barnrättskonventionens 

rättigheter skyddas i barnets intresse. 

Då kan man undra vilka intressen det är som skyddas? Archard (2010) skriver om hur barn 

är ett fall för särskilda överväganden inom filosofin. Detta då deras rättigheter inte formuleras 

utifrån deras allmänna mänskliga status utan utifrån hur man förstår deras unga ålder: ”What 

makes children a special case for philosophical consideration is this combination of their 

humanity and their youth, or, more exactly, what  is thought to be associated with their 

youth” (2010, s. 1). Begreppen behov och rättighet blandas ofta samman i relation till barns 

rättigheter (Qvarsell, 2005). I korthet kan sägas att behov ofta förstås som grundade i 

värderingar medan rättigheter förstås som ett kraftfullare begrepp. Detta dels på grund av den 

ofta juridiska förankringen hos rättighetsbegreppet, men också då en rättighet måste förstås ur 

rättighetsinnehavarens perspektiv. Behov uttrycker snarare omvärldens generella moraliska 

anspråk (Boyden, 1997). Det Archard (2010) dock gör klart är hur även barns rättigheter, inte 

bara deras behov, grundas i vuxnas värderingar, i vad som associeras med ung ålder och 

därmed barndom.

Rättigheterna kan kategoriseras som positiva och negativa. Negativa rättigheter innebär att 

staten skall avhålla sig från en viss aktivitet och genom det tillåta något. Medborgerliga 

rättigheter är exempel på dessa, som yttrandefrihet eller informationsfrihet (Englundh, 2009, 

s. 41). Positiva rättigheter innebär i sin tur att staten är aktiv i relation till individen. Denna 

skall ha frihet till något, som lek och vila eller utbildning, vilket staten skall tillgodose eller 

tillhandahålla. En ytterligare kategori är rättigheter i form av skydd på olika sätt, som skydd 

från alla former av våld (ibid., s. 42). Dessa olika typer av rättigheter kan ses relatera till, och 

därmed positionera, barnet på olika sätt. Då barnets medborgerliga rättigheter exempelvis är 

på agendan så framhävs deras kompetens och autonomi, medan deras värnlöshet, 

20

5 I Sverige finns ingen sådan konkurrerande lag.  



inkompetens och behov av skydd och omsorg framhävs i de skyddande rättigheterna 

(Lindgren, 2006, s. 15). 

Dagens syn på barn beskrivs av Dion Sommer (2010), specifikt i relation till psykologisk 

forskning, som präglad av två tankegångar: barnet som kompetent och barnet som aktivt, som 

en social aktör (s. 104 f.). I den relationella kontextbaserade utvecklingspsykologin Sommer 

verkar inom, förstås barnet som en mentalt organiserad, meningsskapande medspelare och 

agent i sin egen utveckling (ibid. s. 110). Anne-Li Lindgren och Gunilla Halldén (2001) 

skriver om hur ett  ”kompetent, autonomt barn har trätt fram som en idealföreställning” 

gällande barn och politiska välfärdsfrågor (s. 66). De beskriver hur detta framträder i 

exempelvis Lpfö 98 genom hur barnet skrivs fram som ”ett barn som tar ansvar för sig själv 

och andra, som kan välja, som självständigt tillägnar sig nya kunskaper och kommer till nya 

insikter – det är ett autonomt barn. Det är ett barn som har 'rätt' att lära” (s. 69). Lindgren 

(2006) beskriver vidare hur det samtida barndomsidealet formuleras i spänningsfältet ”mellan 

ett  ideal om barnet som i enlighet med ett  romantiskt ideal och ett ideal om barnet som 

kompetent och autonomt” (s. 15). Hon utvecklar hur detta ideal skapas relationellt i 

förhållande till vuxna och menar att när barns kompetens betonas så framhävs likheten mellan 

barn och vuxen. 

Relationen mellan autonomi och beroende och det kompetenta och det romantiska 

barndomsidealet formuleras vidare ofta i förhållande till familj eller samhälle. Lindgren 

(2006) menar att barnrättskonventionen, som bärare av dessa motstridiga ideal, åberopas på 

olika sätt  i relation till vad den skall användas till och att det egna syftet avgör vilket ideal 

som i konventionen lyfts fram (ibid.). Johanna Schiratzki (2003) beskriver, som nämnts i 

inledningen, hur barnrättskonventionen i Sverige förstås som ”världssamfundets kollektiva 

syn på barn och ungdom och därmed utgör vår tids samhälleliga barnperspektiv” (s. 30). Att 

barnrättskonventionen uttrycker vår tids barnperspektiv är också något som BO (1999) 

hävdar. Schiratzki (2003) diskuterar därtill det faktum att barnets bästa inte definieras närmare 

i konventionen, vilket kräver lokal och situerad prövning av principen (Schiratzki, 2003, s. 

33). Detta får som konsekvens att barnets bästa kan definieras på mycket skilda sätt i olika 

sammanhang. Kulturella skillnader gör principen svår att definiera i generella termer, dels 

genom att det är det individuella barnets bästa som i praktiken skall bestämmas och dels då 

det ofrånkomligen måste bestämmas och förstås situerat, i relation till en specifik kulturell 
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kontext (James & James, 2004, s. 83). Detta öppnar upp för mycket divergerande tolkningar 

av konventionens grundläggande princip.  

Barnperspektiv och barnkultur
Vardagligt bruk av termen barnperspektiv är ofta synonymt med ”ett  sätt att se på 

barn” (Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide, 2011, s. 39). Man kan då tala om att  ha 

ett barnperspektiv – att se barn på ett visst sätt. Begreppet kan samtidigt betyda en strävan att 

som vuxen försöka se något ur barns perspektiv. Då kan det vara mer adekvat att tala om att 

se något ur ett barnperspektiv, att försöka föreställa sig och ta hänsyn till hur något ter sig för 

ett  barn. Att  ta ett barnperspektiv kan i sin tur innebära ett  ställningstagande. Att man som 

vuxen väljer att  lyfta barnperspektivet i ett  visst sammanhang för att  ge röst åt en svagare 

grupp i samhället. Halldén (2003) beskriver hur barnperspektiv är mångtydigt  som begrepp 

och att det kan förstås vetenskapligt eller ideologiskt och samtidigt som ett metodologiskt 

eller retoriskt begrepp. Barnperspektiv är vid närmare granskning mer komplext än synonymt 

med ett sätt att se på barn eller att försöka se ur barns synvinkel. 

Halldén (2003) reflekterar kring olika sätt att  använda begreppet  beroende på vilken roll 

barn ges i forskningen och hur deras bidrag används och tolkas. Hon framhåller vikten av att 

precisera vad som menas med termen då tillämpningen i praktiken är mycket varierande (s. 

21). Halldén (2009) följer upp resonemanget i en artikel där hon ifrågasätter hur begreppet 

kommit att användas just utan precision vilket hon menar urholkat det  som metodologiskt 

verktyg. Hon resonerar kring hur begreppet fått en hegemonisk ställning och därmed framstår 

som naturligt och självklart, hur begreppet förstås som positivt till den grad att  det blivit 

omöjligt att ”motsäga sig värdet av” (ibid. s. 6). På grund av kopplingen till 

barnrättskonventionen och barnets bästa har begreppet fungerat som ”politiskt enande” och 

används i de mest skilda sammanhang av de mest skilda aktörer (ibid. s. 5). Detta har 

resulterat i att begreppet kan ges helt  olika innebörder utan precisering just då det framstår 

som självklart. 

Halldéns kritik rör främst begreppets urholkning som analytiskt verktyg. Det slags 

barnperspektiv som är i fokus för denna studie är dock i huvudsak ett ideologiskt sådant, 

vilket sätter resonemanget i ett lite annat ljus. Sommer (2009) beskriver barnperspektiv som 

alltid representerande någon form av objektifiering av barn (s. 49). Detta då det innebär en 

vuxen ansats att fokusera barnet på ett eller annat sätt, oavsett om man försöker lyfta barns 
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perspektiv eller inte. Halldén (2009) beskriver hur de ideologiska aspekterna av 

barnperspektivet på ett politiskt plan är nära sammankopplade med barnets bästa. Hon menar 

också att begreppet måste sättas i relation till en ansats att ”ta ställning för en svag grupp i 

samhället och att konsekvent verka för denna grupps intressen” (Halldén, 2009, s. 12). I 

grunden handlar detta retoriskt om att ta barns perspektiv på allvar och inte låta ett vuxet 

perspektiv få automatiskt företräde. Också Birgitta Qvarsell (2003), som beskriver  

konventionen som en ideologiserande text, poängterar hur att ha ett barnperspektiv kan förstås 

som ”ett sätt att  värna en tidigare underpriviligierad grupps intressen” (s. 102). Hon 

framhåller hur konventionen kan användas som ”rekommenderat eller föreskrivet rättesnöre 

för barnpedagogik och politik” (ibid.). Ett ideologiskt barnperspektiv är ur det perspektivet ett 

särskilt sätt att se på barn i ett visst sammanhang, men kan också tänkas, för ett visst  syfte. 

Det ideologiska barnperspektivbegreppet kan även kopplas tillbaka till metod. I sin 

ideologiska tillämpning kan det syfta till att inom en organisation utveckla en verksamhet så 

att  den just  tar hänsyn till barn och inte endast utgår från och privilegierar ett vuxet perspektiv 

(Halldén 2009, s. 18). Hur man sen gör det, hur man formulerar ett  barnperspektiv och vad 

man lägger in i sitt begrepp, reflekterar den ideologi man tillämpar och verkar inom. 

Att begreppet används flitigt i högst skilda sammanhang och är så mångtydigt gör det i en 

mening idealt för syftet i denna studie då det kan ges mening på skilda sätt  utifrån det egna 

perspektivet. Anna Sparrman (2011) skriver gällande barnmuseer som platser för barn om hur 

man genom att studera verksamheters materiella utformning kan synliggöra värderingar och 

normer som genomsyrar dessa. I fallet med barnmuseer, liksom i de strategier som ligger till 

grund för denna studie, är det de värderingar och normer gällande barn, kultur och barnkultur 

som står i centrum. Barnkultur har, liksom barnperspektiv, ingen fast definition utan beskrivs 

och tillämpas olika i olika sammanhang. Gällande barnkultur (liksom barnperspektiv) ställs i 

definitioner ofta barns och vuxnas perspektiv i relation till varandra. Flemming Mouritsen 

(2002) omtalar barnkultur som kultur skapad för barn av vuxna medan barns kultur 

härstammar från barn själva och är avhängig barns egenkontroll. Han gör ytterligare 

uppdelningar som barnkultur i termer av kultur av, för och med barn. Dessa uppdelningar kan 

kategoriseras ytterligare. Kultur för barn kan exempelvis delas upp i kommersiell och 

pedagogisk kultur (Mouritsen, 2002, s. 16 f.) Birgitta Qvarsell (2004a) beskriver barnkultur i 

mer entydigt antropologisk mening, som ”den kultur som är barnens egen, det vill säga deras 

kollektiva liv i grupper och lekar, deras gemensamma normer och värden såsom de skapas 
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och vidareutvecklas i barnens gemenskap” (s. 123). Hon nämner också hur barn använder och 

införlivar estetisk eller materiell kultur som skapas för dem i lek och gör den till sin, till en del 

av barnkulturen. Margareta Rönnberg (2006) definierar barnkultur som en form av 

”delkultur” i vilken barns samförstånd och delade erfarenheter gällande handlingar, synsätt 

och idéer, liksom tolkningar och värderingar av symboliska, materiella produkter och 

aktiviteter, stärker och skapar en kollektiv identitet (s. 35 f). Hon menar dock att all kultur 

som härstammar från vuxna ofrånkomligen är uttryck för vuxenkultur, oavsett  vad barn gör 

eller skapar med den. Barn är, enligt Rönnberg, de enda möjliga barnkulturproducenterna. 

Sparrman (2011) diskuterar vad det är som upprätthåller barnkultur som begrepp och 

prövar olika kategoriseringar. Till viss del frångås då den strikta uppdelningen mellan barn- 

och vuxenperspektiv som annars är återkommande i dessa definitionsdiskussioner. Hon lyfter 

fram hur särskiljande av barnkultur och barns kultur kan ses reflektera olika slags 

föreställningar om barn. Barnkultur kan i huvudsak förstås relatera till ett imaginärt eller 

”tänkt barn”, medan barns kultur beskriver ”verkliga” barns handlingar (Sparrman, 2011, s. 

27). Hon nämner också Mouritsens (2002) kategorisering av kultur för, av och med barn och 

lyfter fram hur åtskillnaden i perspektiv gällande barn- och barns kultur kan problematiseras 

ytterligare. Kultur för barn, i form av leksaker exempelvis, eller kultur skapad för vuxna, kan 

genom barns lek omskapas till något annat än vad som ursprungligen var tänkt. Materiell eller 

estetisk kultur kan på detta vis transformeras till handling, eller antropologisk kultur. Kultur 

för barn blir då kultur av eller bland barn. Sparrman argumenterar att man genom att  studera 

vad det är som etablerar barnkultur som just barnkultur och vilka processer som styr hur detta 

sker, kan undvika att tillskriva barnkulturbegreppen en stabilitet  som i grunden är en teoretisk 

konstruktion (ibid. s. 29). 

Sparrman (2011) undersöker vidare hur den sociala estetiken i ett antal barnmuseum 

etablerar dem som platser för barn, något hon dock frånhåller sig att  döma om. Däremot lyfter 

hon fram ett antal aspekter vilka genomgående visar på hur tilltal på olika vis bjuder in 

respektive utestänger barn som besökare. Hon nämner exempelvis utformningen av toaletter, 

entréavgifter och själva innehållet i utställningsverksamheterna. Avslutningsvis påpekar 

Sparrman att de kulturpolitiska målen på ytan inte särskiljer eller utestänger barn från 

kulturyttringar. Men då kultur för barn i dessa sammanhang omnämns så frekvent i relation 

till skola, så etableras kultur som nära sammankopplat med lärande. Detta utelämnar 

24



”känslornas organisering”, något hon menar är en central aspekt av barnkulturens ontologi 

(Sparrman, 2011, s. 40).

Med begreppet barnkultur avser jag i denna studie främst  den kultur som inom 

myndigheterna och institutionerna skapas för barn att ta del av. Det innebär att 

barnkulturbegreppet i min studie har en viss estetisk förankring, men det utesluter inte 

antropologiska aspekter då estetiska aspekter hos kultur för barn inte helt kan särskiljas från 

antropologiska i detta sammanhang. En dansföreställning kan i dessa kulturmyndigheter och -

institutioners sammanhang inte helt särskiljas från en uppföljande dansworkshop  som 

erbjuder barn att exempelvis skapa egna koreografier tillsammans med professionella dansare, 

eller från utställningsmaterial som skapas tillsammans med barnbesökare utifrån nämnda 

workshop, och så vidare.

Det empiriska materialet, bearbetning och avgränsningar
Det empiriska materialet består av de tjugosex strategier för barn- och ungaverksamhet som 

kommit in till Kulturdepartementet per 120912. Samtliga strategier ingår i analysen. Analysen 

presenteras enligt de frågor som specificerats ovan gällande hur barnperspektiv framträder 

explicit  och implicit och analysen visar framträdande temata. I analysen är dock ambitionen 

att i första hand lyfta fram variationen gällande barnperspektivbegreppets innebörder, inte att 

finna uniforma eller enande drag då det  eventuellt kan skapa en alltför förenklad förståelse för 

begreppets tillämpning i strategierna.

Efter en första genomläsning av strategierna har de sorterats efter vilken typ av verksamhet 

institutionerna ägnar sig åt. De lästes sedan på nytt för att se om liknande verksamheter, med 

eventuellt liknande frågeställningar och förutsättningar, resulterat i liknande strategier eller 

förhållningssätt. Inga sådana drag framträdde. Därpå lästes strategierna igen varvid det 

markerades vilka som explicit nämnde begreppet barnperspektiv och vilka som explicit 

berörde barnrättskonventionen. Även andra intertextuella referenser markerades. Därefter 

lästes de strategier som inte nämnde barnperspektiv utifrån frågan om vilka slags uttryck för 

barnperspektiv som i texten skrevs fram. De frågor som presenterats ovan gällande de 

implicita barnperspektiven formulerades under denna läsning. De strategier som explicit 

nämner barnperspektiv lästes därpå utifrån dessa frågor, dock med särskilt fokus på de utsnitt 

som inte nämner barnperspektiv som begrepp.      
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Jag är inte i huvudsak intresserad av de individuella institutionerna och myndigheternas 

specifika verksamhet, utan hur man i en kulturpolitisk process kan spåra samtida 

barndomskonstruktion och vilka tendenser som där kan skönjas och problematiseras i relation 

till barn och barnkultur. De enskilda institutionernas/myndigheternas verksamheter lämnas 

därför därhän och presenteras inte mer ingående än vad som framgår genom analysen. Några 

få av strategierna använder sig av illustrationer. Detta material lämnas utanför analysen då 

materialet i sitt omfång är så litet samt att  det är i så få strategier som illustrationer 

förekommer. Analys av det materialet riskerar då att ge en något ojämn behandling av 

verksamheterna, genom att analysen inte sker på lika premisser. En ytterligare avgränsning i 

studien gäller dess generaliserbarhet. Jag undersöker samtida barndomskonstruktion så som 

den framträder i empirin. Detta gör studiens resultat högst kvalitativa och ingen 

generaliserbarhet eftersöks med analysen. Även om barnperspektiven, som de framträder i 

detta sammanhang kan ses som barnkulturella sådana, kan de inte antas vara representativa 

för barnkulturområdet i stort. Däremot kan diskussionen som diskursanalysen ligger till grund 

för möjligen ha en allmän bäring på barndomskonstruktion i stort och andra barnkulturella 

sammanhang. Vidare kan även diskussionen vara relevant för olika förhållningssätt till 

barnrättskonventionen och dess roll i barndomskonstruktion.

Diskursanalys
Analysens uppläggning följer de frågor som preciserats ovan i relation till CDA. 

Inledningsvis berör jag genre och stil. Därefter redogör jag för hur barnperspektiv framstår 

och beskrivs i de fall där begreppet nämns explicit. Sedan följer exempel på olika 

förhållningssätt till barn och innebörder som ges termen barnperspektiv implicit varpå 

intertextuella referenser återges. Även dessa återkopplas till möjliga innebörder hos 

barnperspektivbegreppet. Avslutningsvis diskuteras diskursordningen som den framstår i 

relation till de explicita och implicita barnperspektiven. Denna sammanfattas med fokus på 

interdiskursiva relationer. Som nämnts ovan är ambitionen att i analysen genomgående lyfta 

fram variationen i empirin snarare än att tematisera den och spåra generella tendenser, även 

om sådana också framträder. Det gör att  avvikelser i strategierna stundtals ges mer utrymme 

än de generella dragen.
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Genre och stil
Strategierna för barn och unga är mycket olika författade, disponerade och utformade. Medan 

vissa i det närmaste är skrivna i punktform är andra skrivna i löptext. De kortaste strategierna 

omfattar tre sidor och den längsta fjorton. Sidantalet  säger dock inget om hur omfångsrikt 

innehållet är då texterna är så olika disponerade. Det finns de som använt sig av illustrationer 

och de som endast använder text. Vissa använder också bilagor. Dessa utgörs som regel av 

information kring något man vill referera till mer ingående, exempelvis hur man kan förstå 

lärande i olika sammanhang (Livrustkammaren, Skoklosters slott med Hallwylska museet, 

2011), eller hur delaktighet i olika nivåer kan illustreras (Statens musikverk, 2011). Det finns 

också de som bifogat checklistor som används för att systematisera arbetet med barn och unga 

inom institutionen (Statens museer för världskultur, 2011). I somliga strategier beskrivs mer 

ingående hur man inom sin organisation arbetar med barnperspektiv genom att ”certifiera” 

sina utställningar och kontrollera att projekt ”harmonieras med barn och ungdomsstrategin 

(Statens museer för världskultur, 2011, s. 3). Andra redogör för vad man planerar för 

verksamhet inför den kommande tidsperioden, genom att exempelvis teckna ner kommande 

utgivning för barn och unga (Centrum för lättläst, 2011). Riksutställningar beskriver i sin tur, 

kvartal för kvartal och i punktform hur man ska arbeta under tidsperioden 2012-2014. 

 Att strategierna är så olika utformade kan innehållsmässigt relateras till att de beskriver 

mycket olika slags verksamheter. Detta beror förstås till viss del på själva den kulturform man 

ägnar sig åt  inom institutionen eller myndigheten. Teater, bibliotek och museer har alla olika 

grundläggande förutsättningar och uppdrag gällande den kultur man tillhandahåller och 

arbetar med. Trots att man formulerat strategierna på mycket olika vis kan empirin dock anses 

utgöras av en och samma genre. Strategierna kan sammantaget förstås som en slags 

policytexter menade att beskriva arbetsätt, mål, hur man formulerar eller ser på sitt  uppdrag 

och så vidare, vilka i detta fall specifikt gäller hur man arbetar avseende barn och unga. 

Uppdraget formulerades, som nämnts i bakgrunden rörande strategierna och rätten till kultur, 

mycket kort och direkt enligt formen: ”x ska utforma en strategi för sin barn- och 

ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet 

(Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.” 

Den mycket varierade utformningen kan möjligen kopplas till den stil strategierna ger 

uttryck för. Stil är dock inte det mest framträdande i strategierna då det oftast inte specificeras 

vem som författat strategin. Positioner som nämns är ”överintendent” (Livrustkammaren, 
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Skoklosters slott med Hallwylska museet, 2011, Statens maritima museer, 2011, Forum för 

levande historia, 2011, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 2011, Moderna 

Museet, 2011), och ”styresman” (Nordiska museet. 2011), liksom ”museidirektör” (Tekniska 

museet, 2011, Arbetets museum, 2011), ”museichef” nämns också (Arkitekturmuseet, 2011), 

liksom ”museipedagog” (Arbetets museum, 2011), ”VD” (Svenska filminstitutet, 2011), 

”tillförordnad teaterchef” (Dansens hus, 2011) och till sist ”enhetschef” (Moderna Museet, 

2011) och ”generaldirektör” (Riksutställningar, 2011, s. 1). Nio positioner nämns således i 

sammantaget tolv av strategierna. Dessa positioner och därmed stilen, framgår genom att 

strategierna är undertecknade av den person som besitter nämnda position. De strategier som 

är undertecknade är däremot inte utformade på något märkbart särskilt  vis i relation till de 

vars författare är anonyma och de olika positionerna framstår inte uttrycka sig på för 

positionen särskilda vis. Oavsett de varierade positionerna förhåller det sig samtidigt så att 

strategierna som policytexter betraktade, författats för institutionernas räkning och skall på det 

viset tala för hela institutionens samlade arbete, oavsett vem som står som undertecknad. Stil 

och genre är på detta vis mycket nära relaterade i strategierna och ringar sammantagna in 

texternas form och slag som just policytexter, representerande institutionernas samlade arbets- 

och synsätt. 

Explicita barnperspektiv
Termen barnperspektiv benämns i sjutton av de tjugosex strategierna. I flera av dessa, nio 

stycken, sker det okommenterat i den löpande texten som ett självklart begrepp. Det mest 

frekvent förekommande är att man formulerar att  ett barnperspektiv skall integreras i 

verksamheten: ”Under flera år har Riksantikvarieämbetet haft som övergripande mål att 

integrera ett barnperspektiv i verksamheten.” (Riksantikvarieämbetet, 2011, s. 4.) Ett annat 

exempel: ”NFH arbetar för att öka barns intresse för och utövande av olika slöjdtekniker samt 

att  integrera ett  barnperspektiv.” (Nämnden för hemslöjdsfrågor, 2011, s. 1.) Vad som sedan 

följer i texten är beskrivningar av varierande karaktär utav den verksamhet man bedriver som 

riktar sig till barn. Barnperspektiv kan också omnämnas som en aspekt utav befintlig 

verksamhet. Som mål i Riksteaterns strategi beskrivs exempelvis hur man ska ”stärka 

regionala samverkansmodeller och samarbeten mellan olika regioner för att lyfta kulturens 

särställning för demokratiutveckling ur ett barnperspektiv” (Riksteatern, 2011, s. 2). När 

begreppet förekommer på detta vis är dess innebörd svår att bestämma. ”Att lyfta kulturens 
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särställning för demokratiutveckling ur ett barnperspektiv” kan eventuellt betyda att man skall 

lyfta fram kulturens vikt för demokratiutveckling och i den processen ta särskild hänsyn till 

barn. Det kan också innebära att man vill lyfta fram hur just kultur på ett särskilt vis utvecklar 

demokratiska värderingar eller tankesätt hos barn. 

Vad det innebär att på olika vis arbeta för att ”integrera ett  barnperspektiv” i sin 

verksamhet kan ifrågasättas. Vad det är som ska integreras och framförallt  vad det innebär är i 

många utav dessa strategier oklart. När integrering av barnperspektiv kommenteras är det ofta 

i termer av att en slags konsekvensanalys avseende barn ska genomföras. Svenska 

Filminstitutet skriver exempelvis under överskriften ”Ett integrerat barnperspektiv” att:

Filminstitutet skiljer mellan barnperspektiv som begrepp och begreppet barns 
perspektiv, på samma sätt som man skiljer på barnkultur och barns kultur.  Att integrera 
ett barnperspektiv i Filminstitutets verksamhet innebär att ständigt analysera vad 
planerade verksamheter (egna och andras) kan få för betydelse för tillgången till film av 
hög kvalitet för barn och unga respektive för deras möjlighet att skapa själva. (Svenska 
Filminstitutet, 2011, s. 2)

Ett annat exempel illustreras i formuleringen:

Målet är att integrera barn- och ungdomsperspektiv i Arbetets museums verksamhet. 
Det innebär – att analysera vilka konsekvenser planerad verksamhet får för tillgången 
till kultur för barn och unga – att lyfta fram barns- och ungas perspektiv i diskussionen 
med samarbetspartner – att tillhandahålla ett stort och varierat utbud med kultur för barn 
och unga – att följa med i utvecklingen på barn- och ungdomskulturområdet. (Arbetets 
museum, 2011, s. 1)

På överensstämmande vis beskrivs också att integrering av barnperspektiv innebär att 

”analysera vilka konsekvenser planerad verksamhet får för tillgången till tillgänglig [sic] 

medier för barn och unga” (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2011, s. 3). Det 

gemensamma i formuleringarna i dessa utdrag centreras kring dels termen konsekvenser, dels 

tillgång eller tillgänglighet. Barnperspektiv framstår i dessa sammanhang som ett sätt att ta 

hänsyn till barn och unga och försöka förutse och förhålla sig till de konsekvenser man tänker 

sig att den verksamhet man bedriver får för dem. Genom det man kallar ”integrering av 

barnperspektiv” försöker man säkerställa den tillgång man vill att barn skall ha till 

kulturinstitutionernas verksamhet. Detta blir tydligt genom hur konsekvenserna framstår som 

direkt kopplade till frågan om tillgänglighet mer än någonting annat. Konsekvensanalyserna, 

dess fokus på tillgänglighet och frågan om vad det är som sedan skall göras tillgängligt, 

återkommer jag till i relation till de implicita barnperspektiven. Detta tänkande kring 

integrering av barnperspektiv i meningen av en slags konsekvensanalys är det mest 

återkommande. Men det finns exempel på annan användning av begreppet. 
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Statens Försvarshistoriska museer formulerar inledningsvis, i enlighet med exemplen ovan, 

hur att  integrera ett barnperspektiv för dem innebär att ”analysera vilka konsekvenser 

planerad verksamhet får för barn och ungas tillgång till kulturupplevelser” (Statens 

Försvarshistoriska museer, 2011, s. 4). Därefter skriver de att  förordningen med att integrera 

ett  barnperspektiv ger ”möjlighet att prioritera verksamhet för barn och unga. Det innebär att 

frågor om barn och ungas medverkan alltid ställs. Kan verksamheten eller aktiviteten bedrivas 

av barn? Med barn? För barn?” (ibid. s. 2). Här ges barnperspektiv istället innebörd i termer 

av vad för slags verksamhet man bedriver och hur den kan involvera barn och unga. Även om 

man i strategin kan sägas resonera enligt ett konsekvenstänkande så framstår konsekvenserna 

röra något ytterligare än fysisk tillgänglighet. Arkitekturmuseet beskriver på liknande vis först 

hur de vill ”öka relevans och tillgänglighet för barn och unga” (Arkitekturmuseet, 2011, s. 3). 

Sedan formulerar de hur ett sätt att arbeta för det målet innebär att ifrågasätta ”på vilket sätt 

just denna verksamhet eller projekt vänder sig till barn och unga, hur tillgängligt det är för de 

utan expertkunskaper, för yngre (eller äldre), hur utestängningsmekanismer kan uteslutas och 

hur möjligheterna till medskapande och medbestämmande för barn och unga ser ut” (ibid.). 

Vad det sedan är barn och unga skall vara medbestämmande i och hur de skall medverka, 

framgår inte i den efterkommande texten. Hur dessa tankegångar påverkar barnperspektivet  är 

inte helt tydligt men det framgår att termen i dessa verksamheter riktas även mot innehållet i 

verksamheten man bedriver, inte bara mot barnet som besökare.  

Statens maritima museer skriver angående sitt barnperspektiv att de skiljer mellan ”vad 

som är ett barnperspektiv och vad som är barns perspektiv och arbetar utifrån båda 

aspekterna” (Statens maritima museer, 2011, s. 3). Vidare nämns i strategin barns perspektiv 

som en aspekt av barnperspektiv. Detta relateras till hur barns och ungas medverkan ska lyftas 

i verksamheten. Att arbeta utifrån båda aspekterna innebär i strategin att man har ”dialog med 

barn och ungdom” (ibid. s. 10). Hur de specifikt vill arbeta med dialog med barn och unga 

preciseras inte. Inledningsvis beskrivs därtill att syftet med deras strategi är att ”omsätta 

barnperspektivet i en praktik och att vara utgångspunkt för gemensam planering, samordning 

och vidareutveckling för det sammanlagda arbetet för och tillsammans med barn och 

ungdomar” (ibid. s. 4). Vidare påpekas att de skall ”pröva vilka frågor som berör barn” samt 

att  kvalitativa beslut som berör barn skall tas ”med hänsyn till barns bästa och som 

säkerställer ett integrerat  barn- och ungdomsperspektiv” (ibid.). Eventuellt kan barnperspektiv 

här förstås i linje med konsekvensanalys i och med hur barnperspektiv skall påverka hur 
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planering och samordning av verksamheten fokuseras. Denna skall innefatta barns perspektiv 

genom hur man menar att planering och samordning skall göras tillsammans med barn och 

unga. Men beslut  skall sedermera tas med hänsyn till barns bästa. Det ger ytterligare en 

dimension till barnperspektivet. Från att främst beröra konsekvensanalys indikeras då en 

anknytning till barns bästa och därmed uppfattningar om barns och ungas behov. 

Formuleringen tangerar på det viset barnperspektiv i meningen ett sätt att se på barn – något 

som annars inte varit frekvent i strategierna. Hur man dock ser på barnet elaboreras inte. 

Mot slutet av Statens maritima museers strategi förekommer barnperspektivbegreppet igen. 

Rörande ”uppföljning” formuleras att  ”pedagogiska verksamheten ansvarar för 

sammanfattande dokumentation och uppföljning under verksamhetsåret utifrån ett 

barnperspektiv” (ibid.). Denna formulering kan innebära att de i uppföljning och 

dokumentation skall ta hänsyn till barn och vad man ur vuxen synvinkel antar vara deras 

perspektiv. Återigen alltså ett  hänsynstagande och en slags konsekvensanalys. Det kan dock 

också betyda, enligt just denna strategis inledande formuleringar kring barnperspektivet som 

omfattande även barns perspektiv, att barn skall vara medverkande i dokumentation och 

uppföljning; att barns perspektiv skall vara representerat i detta arbete. 

Att det beskrivs explicit vad barnperspektiv i ett sammanhang innebär gör inte, som dessa 

exempel visar, att  begreppet genomgående används på ett specifikt vis. Det kan i samma 

strategi ges olika innebörder i olika sammanhang. Sammanfattningsvis framstår de explicita 

barnperspektiven vara av varierande karaktär, men konsekvensanalystiskt tänkande och 

barnperspektiv som hänsynstagande är det mest framträdande. Somliga strategier formulerar 

sig kring vad det innebär att arbeta med barnperspektiv i deras verksamhet, medan andra 

använder begreppet som med en given innebörd. I båda fallen är innebörden genomgående 

svår att utläsa.

Implicita barnperspektiv
Implicit  framträder barnperspektiv genom att institutionerna beskriver sin verksamhet på olika 

vis. Det konsekvensanalytiska tänkande som framgår gällande de explicita barnperspektiven 

är påtagligt även i de strategier som inte använder termen. Konsekvensanalys framstår även 

då främst vara riktad mot frågan om tillgänglighet. Men vad är det som skall vara eller göras 

tillgängligt? När den befintliga tillgängligheten i verksamheterna beskrivs sker det främst 
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genom att det formuleras hur barn och unga har tillgång till de fysiska lokalerna. Priser 

omtalas också samt att det exempelvis finns matsäcksrum. Detta kan formuleras: 

En viktig del i tillgängligheten är den fysiska miljön. Arkivens forskarsalar och andra 
lokaler är inte utformade med tanke på barn och unga. Om dessa ska känna sig 
välkomna, antingen som medföljande till vuxna eller som egna besökare, ska miljön 
vara anpassad även för dem (…) med en ökad inriktning på barn och unga som 
målgrupp är det en tillgång om det finns särskilda rum för arkivpedagogisk verksamhet 
och trevliga välutrustande pausrum” (Riksarkivet, 2011, s. 4). 

Statens historiska museer formulerar på samma tema att det finns barnmenyer i restaurangen 

och ”möjlighet att  äta matsäck på museet” (Statens historiska museer, 2011, s. 3). Vidare 

skriver de att en åtgärd under perioden fram till 2014 är att ”se över fysiska utrymmen i 

museet för att ytterligare underlätta för barn och vuxna att  känna sig välkomna och vistas där, 

det kan t.ex. handla om amningsrum eller kritor till barn i restaurangen” (ibid., s. 5). Operan 

uttrycker sig: ”En övergripande målsättning är att  Operan ska vara angelägen och 

inkluderande för många och tillgänglig för alla - barn och unga, deras anhöriga och 

skolan.” (Operan, 2011, s. 2) Detta uppfattar jag som i linje med konsekvensanalys, där de på 

olika sätt försöker ta hänsyn till barn i sin befintliga verksamhet. 

Fokus i dessa beskrivningar ligger främst på lokaler och biljettpriser, men tillgänglighet 

beskrivs också i relation till skolans verksamhet. Detta sker framförallt  genom hur 

verksamheterna på olika sätt beskrivs ”som komplement i undervisningen” (se exempelvis 

Naturhistoriska riksmuseet, 2011, s. 1). Genomgående betonas hur verksamheterna svarar upp 

mot skolans läroplaner. Jag återkommer till detta i avsnittet om intertextuella referenser 

nedan. Det finns dock några exempel på ytterligare vis att  tänka kring tillgänglighet. Statens 

museer för världskultur, Tekniska museet och Nordiska museet relaterar tillgängligheten till 

verksamhetens kulturella innehåll och inte dess fysiska inramning i första hand. Detta kan 

formuleras:

De samlingar vi förvaltar ska göras mer tillgänglig [sic] och relevant för barn och unga. 
Föremål som speglar barns livsvillkor, historiskt och i samtiden, ska lyftas fram (…) de 
samlingar Världskulturmuseerna förvaltar berikas med föremål som speglar barn och 
ungas livsvillkor historiskt och i samtiden. (Statens museer för världskultur, s. 2) 

Det intellektuella och kulturella innehållet i museets verksamhet lyfts här fram som vad som 

skall göras tillgängligt och relevant  för barn och unga. På samma sätt resonerar Tekniska 

Museet som berättar att de i en egen undersökning av sin utställningsverksamhet funnit att de, 

trots att de länge haft en ”övervägande ung publik”, ändå överlag vände sig till en vuxen 

sådan (Tekniska museet, 2011, s. 3). På grund av detta ämnar de nu, utöver att exempelvis 

”reglera höjd på informationsstationer” bredda sina samlingar att även omfatta material och 
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arkivalier som ”speglar barns kreativitet eller berättar om barns vardag” (ibid.). Vidare 

beskriver Nordiska museet hur de i gestaltningen av en ny utställning om folkhemmet vill 

prioritera ”barns och ungas villkor under denna tid – vilka rum de hade tillgång till, var och 

hur de sov, var de gjorde sina läxor, vilka hushållsgöromål de hjälpte till med, vilka leksaker 

de hade” (Nordiska museet, 2011, s. 1). 

Tillgänglighet kan med andra ord betyda olika saker i strategierna och gäller sammantaget 

ett  brett  spektrum av institutionernas verksamhet. Ställer man dessa förhållningssätt mot 

varandra divergerar barnperspektiven och påverkar verksamheterna i olika utsträckning. I de 

första fallen, den stora majoriteten av strategierna, kan barnperspektiv sägas tillämpas genom 

att hänsyn tas till barn, framförallt i det fysiska rummet. I grund och botten kretsar detta slags 

barnperspektiv kring frågan; kan barn och unga besöka verksamheten? I några få fall har 

barnperspektiv dock låtits påverka även verksamheternas intellektuella och kulturella 

innehåll. Detta kan också ses som ett sätt att  ta hänsyn till barn, men samtidigt som ett sätt att 

hävda det man förmodar vara barns perspektiv och låta det ta plats. Oavsett framstår 

barnperspektiv fortfarande i det  stora hela innebära ett sätt att fokusera på barn och ta hänsyn 

till dem, även om det sedan tar sig mycket olika uttryck.

Digital tillgänglighet och dialog med barn och unga 
Utöver att beskriva tillgänglighet  som ett sätt att nå barn och unga i sin fysiska verksamhet så 

förekommer ett ytterligare sätt. I strategierna beskrivs återkommande att man vill göra sig 

tillgänglig digitalt och över internet. Tillgängligheten ska öka generellt sett  och ett  sätt att 

göra detta på är att erbjuda digital verksamhet. Detta kan exempelvis betyda att visa sig i 

sociala medier (Tekniska museet, 2011, s. 4, Riksarkivet, 2011, s. 4) eller vara uppdaterade på 

exempelvis Wikipedia för att därigenom kunna vara ett stöd i undervisning i skolan 

(exempelvis Statens historiska museer, 2011, s. 1, Naturhistoriska riksmuseet, 2011, s. 3). 

Centrum för lättläst beskriver att de i framtiden vill kunna erbjuda ”mellan 80 och 90% av den 

analoga utgivningen som mp3-böcker (Centrum för lättläst 2011, s. 1). Framförallt beskrivs 

det i passagerna om digital tillgänglighet att man genom dessa satsningar på olika vis 

förväntar sig nå fler barn. Arkitekturmuseet skriver som exempel: ”Den nya digitala 

satsningen kommer att kraftfullt förbättra vår tillgänglighet och relevans för barn, unga, 

familjer och skolor” (Arkitekturmuseet, 2011, s. 2). Operan formulerar sig i termer av att 
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”barnperspektivet konkret inkluderas” i deras verksamhet genom en slags bloggverksamhet de  

erbjuder där barnbesökare bjuds in att recensera föreställningar (Operan, 2011, s. 5). 

 Formuleringarna kring digital tillgänglighet leder i vissa aspekter över till hur man på 

olika sätt betonar att man vill lyfta barns perspektiv i verksamheterna. Riksutställningars 

formulering ”barn och ungdomar som växer upp idag är i stort  sett  digitalt infödda. Ny teknik 

blir allt  viktigare som verktyg för kommunikation och interaktivitet i utställningar” visar två 

framträdande tendenser i detta sammanhang (Riksutställningar, 2011, s. 5). Dels visar den på 

kopplingen som görs mellan barns perspektiv och digital teknik, hur man förutsätter att 

digitala erbjudanden når och engagerar barn och unga. Dels visar den att de på olika sätt vill 

komma till tals och skapa dialog med målgruppen.  

Statens maritima museer vill arbeta med dialog med barn och unga (Statens maritima 

museer, 2011, s. 3). De skriver att barn skall ges ”möjlighet att  påverka och komma till 

tals” (ibid. s. 8). Detta sker i hög grad genom referensgrupper tydliggör den efterkommande 

texten. Fokus- och referensgrupper nämns om vartannat i strategierna i stort och skrivs fram 

som ett sätt att arbeta fram utformningen på utställningar och verksamhet. Tekniska museet 

formulerar exempelvis hur de ska påbörja en ”insamling om barns och ungas 

önskemål” (Tekniska museet, 2011, s. 4). Dansens hus skriver i sin tur om hur deras 

verksamhet skall ha ”hög grad av möjlighet till eget deltagande”, något som utgörs av att  barn 

och unga skall ges möjlighet att interagera med dansare i, eller i anknytning till, 

föreställningar. Barns röster skall därtill finnas med i utvärderingsarbete, genom att enkäter 

utformas för de äldre och ”för de yngre skapas alternativa former för utvärdering som ska 

vara lätta och roliga att besvara. Ett exempel är bollar som i en 'utvärderingslek' läggs i 

plexiboxar och enkelt visar svarsalternativ på en specifik fråga” (Dansens hus, 2011, s. 9). 

Över lag framstår härmed den dialog som omtalas vara ett  sätt att få veta vad barn och unga 

tycker, den tycks främst bestå i ett slags insamlande av barns åsikter. Man förefaller därmed i 

strategierna i stort förhålla sig relativt  mekaniskt eller oproblematiserat till barns perspektiv – 

om barn blivit tillfrågade har barns perspektiv fått komma fram. Detta väcker frågor om vad 

medverkan, och olika former av delaktighet har och ges för innebörd i dessa sammanhang. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har ett något annorlunda sätt att  beskriva barns 

perspektiv. De skriver att integrering av barns perspektiv för dem innebär att sträva efter att 

via internet informera barn direkt om tillgänglig litteratur, att  ”efterfråga förslag”, att  ”vara 

mycket tillmötesgående när barn har önskemål” och att ”ge barn möjlighet att  själva uttrycka 
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sig kring läsning” på hemsidan, där de också ska kunna komma i kontakt med bibliotekarie 

(Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2011, s. 4). Här förhåller man sig till barnets perspektiv 

på ett något mer reflexivt sätt  genom att man uppmärksammar den egna rollen och på så vis 

placerar barnet i en samspelskontext. Institutionen skall ge barn möjligheten att ge sitt 

perspektiv. Barns perspektiv är i denna beskrivning inte något som kan inhämtas utan något 

som det kan skapas förutsättningar för och som möjligen kan komma fram i mötet med 

verksamheten. 

Det är inte självklart  på vilket sätt  dessa formuleringar kring barns perspektiv reflekterar 

barnperspektiv inom dessa institutioner. Vad som framgår är förståelsen för att  barns 

perspektiv är av vikt då man arbetar med barn och skall integrera barnperspektiv, samt att 

barns perspektiv och barnperspektiv skiljer sig åt. Hur man arbetar med att lyfta barns 

perspektiv är dock mindre elaborerat över lag i strategierna. Det kommenteras också bitvis att 

former för denna typ av arbete skall utvecklas och att man exempelvis ämnar ”utveckla intern 

kompetens i hur man för en dialog med barn och unga” (Dansens hus, s. 8).     

Barnbesökaren, kontexter och barnkultur
Ett ytterligare spår i strategierna berör hur man omtalar barn som besökare i relation till 

vuxna, som i olika kontexter. De mest förekommande sätten är att  barnbesökaren omtalas via 

skolan eller familjen. Detta blir tydligt i formuleringen: ”LSH ska vara en självklar resurs för 

skolan och ett självklart utflyktsmål/aktivitetsval för barnfamiljen” (Livrustkammaren och 

Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, 2011, s. 1). När institutionernas 

verksamhet beskrivs är det ofta skol- och/eller familjespecifika aktiviteter som nämns. 

Nordiska museet har som exempel i sin strategi delat upp verksamheten i skol- och 

familjeprogram. Skolprogrammet beskrivs först och i det fokuseras på hur man kan anpassa 

verksamhet att bemöta olika åldrar och läroplaner. Under familjeprogram berättar man om 

familjevisningar och de delar av verksamheten som riktar sig specifikt till barnfamiljer, som 

exempelvis särskilda uppbyggda lekmiljöer (Nordiska museet, 2011, s. 2 f.). 

Det intressanta är att det  formuleras att myndigheterna/institutionerna på olika sätt  tar 

hänsyn till dessa kontexter när de utformar sin verksamhet. Detta får till följd att vuxnas 

preferenser tas i beaktande i processen av att nå barn och unga. Detta formuleras exempelvis: 

”Barns och ungas tillgång till kultur påverkas av den vuxna generationen” (Arbetets museum, 

2011, s. 3). Det specificeras inte om nämnda vuxna generation inbegriper alla vuxna i 
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egenskap  av både pedagoger och föräldrar/släktingar/vänner och så vidare. Det tydliggörs 

dock i Dramatens formulering: ”Barn och skolelever köper inte själva sina biljetter, vilket 

ställer särskilda krav på publikarbetet  som ofta måste vända sig till vuxna i barn och ungas 

närhet.” (Kungliga Dramatiska Teatern, 2011, s. 6.) Det framstår med andra ord för Dramaten 

gälla vuxna generellt. Vad som blir tydligt genom dessa sätt att beskriva barnbesökaren är att 

det är via dessa sociala institutioner man når denna. Det fokus som läggs på skola och 

läroplaner utvecklas i analysen återigen främst i relation till intertextuella referenser nedan. 

Vad för slags barnperspektiv som reflekteras genom att barnbesökaren knyts till dessa 

kontexter är inte helt tydligt. Däremot framgår att perspektivet just är riktat mot kontexterna, 

skola eller familj, snarare än mot barnet.

Det finns en variation av att omtala barnbesökaren i skol/familjekontext, vilket fortfarande 

har fokus på kontexten men betonar barnet i första hand. Vuxna positioneras i dessa fall som 

medföljande olika vis: ”Varje år arrangeras ett stort antal aktiviteter och programpunkter för 

barn och deras medföljande vuxna” (Stiftelsen Skansen, 2011, s. 2). Statens historiska museer 

gör liknande hänvisningar. Moderna Museet skriver något mer utförligt: ”När barnen känner 

sig välkomna och har lust att komma hit, inte bara med skolan utan även på sin fritid, så tar de 

med sig de vuxna.” (Moderna Museet, 2011, s. 2.) Barn omtalas också i ett fåtal fall som 

ensamma besökare. ”Genom en politisk prioritering finns sedan 2007 möjlighet att erbjuda 

målgruppen fri entré till museet som enskilda besökare” (Nationalmuseum med Prins Eugens 

Waldemarsudde, 2011, s. 1). ”Vi har fri entre för alla upp till 19 år” skriver Moderna Museet 

på samma tema (2011, s. 1). Barn och vuxen kan möjligen förstås som jämställda i just  dessa 

beskrivningar i och med att man förhåller sig till barnet som enskild besökare och på det viset 

initierar en direkt relation till barnbesökaren. Exempel finns dock på det  motsatta 

förhållandet, att barnet omtalas som medföljande de vuxna (Riksarkivet, 2011, s. 4). Då 

barnet omtalas på detta sätt  kan diskuteras i vilken utsträckning det alls är möjligt att integrera 

barnperspektiv i någon annan bemärkelse än grundläggande tillgänglighet till de fysiska 

lokalerna. 

Som refererat ovan beskriver ett antal institutioner tillgänglighet inte bara i relation till de 

fysiska rummen utan också till det intellektuella och kulturella innehållet i verksamheterna. 

Detta går igen i relation till hur man relaterar barn- och vuxenbesökare till varandra genom 

särskiljande eller jämställande av barn- och vuxenkultur. Exempelvis beskrivs hur ”barns 

erfarenheter ska tas tillvara då de är avgörande för hur vi kan skapa en intressant verksamhet 
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och en inspirerande och välfungerande miljö för alla, barn som vuxna” (Moderna Museet, 

2011, s. 1). Ett annat exempel är: ”scenkonstnärer arbetar för den unga publiken med samma 

ambition och konstnärliga medvetenhet som i övriga föreställningar” (Kungliga Dramatiska 

Teatern, 2011, s. 4). I Dramatens strategi beskrivs också hur personalen arbetar med 

produktioner som riktar sig till barn såväl som vuxna för att ”korsbefruktning” skall kunna 

ske mellan barn- och vuxenverksamhet (ibid. s. 3). Ett ytterligare exempel återfinns i 

Tekniska museets strategi där man beskriver hur de skall utforma informationen i kommande 

utställningar i tre nivåer ”från lättläst till nördfakta” (Tekniska museet, 2011, s. 4). På detta 

sätt tänker de sig att besökare, oavsett ålder, ska kunna ta till sig information utifrån sina 

förkunskaper vilket skapar ett gemensamt tilltal, snarare än ett uppdelat mellan barn och 

vuxen. Man vill tydligt och klart i dessa formuleringar förhålla sig integrerat till barn- och 

vuxenkultur och barn- och vuxenkultur kan på olika vis förstås som jämställda i dessa 

formuleringar. Barnkultur positioneras i dessa fall inte bredvid den ursprungliga, vuxna, 

verksamheten i dessa fall, utan mitt i. Det mer integrerade sättet att förhålla sig till barnkultur 

indikerar möjligen således ett barnperspektiv som inte är så influerat av konsekvensanalys 

eller hänsynstagande. Snarare ges intrycket av barnperspektiv i meningen av ett 

ställningstagande. Genom att låta barnkultur och barnet självt ta plats i relation till den vuxna 

arenan så hävdas barns kompetens och barnperspektiv framträder som ett ställningstagande.

Sammanfattningsvis svarar de implicita barnperspektiven till stor del mot de explicita 

barnperspektiven, vilka till största delen fokuseras på konsekvensanalys, fysisk tillgänglighet 

och hänsynstagande. Tillgänglighet riktas i några fall även mot det kulturella innehållet i 

verksamheterna. Förståelsen att barns perspektiv är av vikt gällande barnperspektiv framgår 

tydligt, vilket  omsätts främst genom referensgrupper och insamlande av barns åsikter. Även 

om barns perspektiv framstår som viktigt är det dock oklart hur man arbetar med det i de 

flesta fall. Barn omtalas i huvudsak via skol- eller familjekontext och därtill i olika relation till 

vuxenbesökare. Barnperspektiv kan i en mening i dessa fall förstås som sätt att se på barn i 

första hand, snarare än att ta hänsyn till dem, då hänsyn i första hand tas till den kontext man 

når barnbesökaren genom. Exempel på fall där det implicita barnperspektivet  kan förstås som 

ett hävdande av barnkulturen och barns kompetens, då barn och vuxen kan ses jämställas i 

relation till verksamheternas kulturella innehåll, finns dock också.     
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Intertextuella referenser
Det finns genom strategierna ett  antal referenser till institutionernas styrdokument och deras 

regleringsbrev. Referenser till regleringsbrev har dock inte i någon större utsträckning bäring 

på barnperspektivet. Vad som framgår är framför allt att barnperspektivet är ett  påbud som 

kommit därigenom. Barnrättskonventionen är den mest utvecklade intertextuella referensen i 

strategierna, den avhandlas därför i ett avsnitt för sig. Likaså intertextuella överensstämmelser 

behandlas i ett avsnitt för sig. Lagen om likabehandling och framförallt grundskolans och 

gymnasiets läroplaner nämns mycket frekvent, liksom att  referenser ges till Skapande Skola. 

Något som sammantaget framgår genom dessa referenser är i vilken utsträckning man har ett 

behov av att rikta sig till och svara upp mot skolan och dess styrdokument. 

 Tjugo av de tjugosex strategierna refererar till läroplaner, Skapande Skola eller lagen om 

likabehandling inom skolan och lärande är ett ständigt återkommande begrepp. Genomgående 

formuleras hur verksamheterna kan integreras i eller komplettera undervisning, hur de 

efterfrågas av lärare samt att verksamheterna svarar mot skolans läroplaner på olika vis. I 

somliga fall beskrivs också hur verksamheten kan anpassas till läroplanen (Nationalmuseum 

med Waldemarsudde, 2011, s. 2). Det mest uttryckliga exemplet på hur man riktar sig mot 

skolan är kanske formuleringen: ”Vår främsta målgrupp är lärare i årskurs 9 och 

gymnasieskolan. Genom att vara en resurs för lärarna i deras arbete mot intolerans och för 

demokrati når vi brett ut till elever” (Forum för levande historia, 2011, s. 1). Formuleringar på 

samma tema lyder: ”Skolan är den arena där Riksteatern har möjlighet  att  nå alla barn, oavsett 

kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsförutsättning, utbildning, geografisk hemvist 

eller andra socioekonomiska faktorer.” (Riksteatern, 2011, s. 2) Eller: ”Ett attraktivt utbud för 

skolan är det viktigaste redskapet för att nå ut till så många barn och unga som 

möjligt.” (Arbetets museum, 2011, s. 3) Allra tydligast är kanske detta fokus hos Riksarkivet 

som genomgående beskriver hur deras verksamhet kan fungera i undervisning. De gånger de 

omtalar barn snarare än skola, gäller det frågan om tillgänglighet och hur man vill göra sitt 

arkivmaterial digitalt tillgängligt för barn och unga. Det beskrivs då exempelvis hur det 

nuvarande söksystemet kräver omfattande kunskaper och att innehållet är avgiftsbelagt vilket 

bedöms som ett problem. De nämner vidare hur lokalerna rent fysiskt måste göras tillgängliga 

då dessa inte är anpassade till barn och unga (Riksarkivet, 2011). 

Lärande formuleras på olika sätt i strategierna som en aktuell aspekt av institutionernas 

verksamheter. Exempelvis beskrivs hur ”aktiviteterna som erbjuds barn och unga ska fungera 
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för alla lärstilar: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil” (Livrustkammaren, Skoklosters slott 

med Stiftelsen Hallwylska museet, 2011, s. 1). Statens historiska museer skriver: ”Det 

övergripande målet är att generera tillgängliga, meningsfulla och berikande upplevelser. De 

bästa förutsättningarna för lärande finns när drivkraften är nyfikenhet och lust.” (Statens 

historiska museer, 2011, s. 1) ”Särskilt viktigt är Lustfyllt lärande, där kreativitet och 

nyfikenhet används som främsta drivkrafter” lyder en överensstämmande formulering 

(Statens Försvarshistoriska museer, 2011, s. 3). Skolan är en kontext som man når barn och 

unga genom och för skolan är lärandet det centrala – det är förutsättningar verksamheterna 

tydligt arbetar utifrån, utöver exempelvis museernas grunduppdrag gällande folkbildning och 

att bevara kulturarvet. En indikator på hur starkt  fokus är på skola, läroplaner och 

kunskapsmål, är hur det i strategierna förekommer passager där man frångår att benämna barn 

och unga som barn, utan istället talar om elever (exempelvis Nordiska museet, 2011, Forum 

för levande historia, 2011, Riksarkivet, 2011). 

Återför man detta på frågan om hur barnperspektiv reflekteras är kanske det mest centrala 

inte att man framhäver de positiva aspekter för lärande som verksamheterna omfattar eller att 

de riktar sig mot skolan, utan hur detta får konsekvenser för hur man relaterar till barnet. 

Skolan skrivs fram som ett led mellan barnet och kulturverksamheten, liksom gällande den 

vuxne i relation till familjekontexten. Även om man vänder sig till barn och unga med sin 

verksamhet, vänder man sig genom fokus på skolkontexten i första hand till skola och lärare, 

snarare än till barnet. Vad skolan efterfrågar, står för eller uppfattas som, framstår således 

styra hur man utvecklar och framförallt  presenterar en stor del av sin verksamhet. Därmed 

förefaller man i strategierna ofta relatera till barnet i andra eller tredje hand.

Barnrättskonventionen
I nitton av de tjugosex strategierna omnämns barnrättskonventionen. Detta görs oftast  på ett 

av två sätt. I tio utav strategierna refererar man till konventionen mycket kort och skriver att 

man utgår ifrån den i sitt arbete. Exempelvis skriver Statens musikverk att: ”Utöver 

regleringsbrevet utgörs grunden för barn- och ungdomsstrategin av Statens musikverks 

instruktion, myndighetens strategiska mål och FN:s barnkonventions formuleringar kring 

barns rätt  att  delta i det kulturella och konstnärliga livet.” (Statens musikverk, 2011, s. 1) 

Dansens hus skriver på liknande vis: ”Dansens hus arbetar för barn och ungas demokratiska 

rättigheter med utgångspunkt i Barnkonventionen och lagen om Likabehandling i 
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skolan.” (Dansens hus, 2011, s 4) Livrustkammaren och Skoklosters slott  med Stiftelsen 

Hallwylska museet skriver: ”Strategin utgår från: FN:s barnkonvention artikel 12-15, 

Instruktion för LSH och Regleringsbrevet för 2011, Lgr 11 och Myndigheternas vision 2014 – 

strategi för förändring.” (Livrustkammaren och Skoklosters slott  med Stiftelsen Hallwylska 

museet , 2011, s. 1) Ett sista exempel på denna korta typ av referens till konventionen lyder: 

”Det finns en demokratisk och medborgerlig dimension i Unga Dramatens verksamhet. På så 

vis utgår Unga Dramatens arbete ytterst från FN:s barnkonvention.” (Kungliga Dramatiska 

teatern, 2011, s. 5) Barnrättskonventionen kan också förekomma som en referens utan att i 

egentlig mening vara riktad mot den egna verksamheten. Riksteatern skriver exempelvis att 

ett  av deras övergripande mål är att: ”Uppmuntra införandet av barns perspektiv och 

Barnkonventionen i de regionala kulturplanerna.” (Riksteatern, 2011, s. 2) Dessa typer av 

referenser beskriver inte hur man arbetar med konventionen som utgångspunkt, hur den 

relaterar till det egna arbetet eller vilken inverkan på arbetet konventionen har utan referensen 

till konventionen görs okommenterat. Somliga av de övriga nio strategier som nämner 

konventionen förtydligar i sin tur vilka artiklar som arbetas med särskilt. Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket skriver: ”Hela konventionen ska naturligtvis tillämpas, men särskilt 

kan man lyfta fram nedanstående artiklar som relevanta för TPB:s verksamhet”, sedan nämns 

artikel 3 om barnets bästa, artikel 4 om det statliga ansvaret att uppfylla konventionen, artikel 

12 om att  bli hörd, 17 om produktion och spridning av litteratur för barn, artikel 23 om 

funktionsnedsättningar och artikel 42 och 44 om informationsskyldighet  (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket, 2011, s. 2 f.). Vilka artiklar som refereras till på detta vis, i andra 

strategier som uttrycker sig på snarlika vis, varierar något beroende på den verksamhet 

strategin utformats för. Men bland dessa kan rätten till utbildning, ickediskriminering, lek, 

vila, fritid och att  till fullo delta i det kulturella livet nämnas som frekvent förekommande. De 

artiklar som listas på detta vis kommenteras dock återigen inte vidare än så. Det beskrivs att 

verksamheterna arbetar utifrån dem, men preciseras inte hur. Detta sätt att  formulera sig kring 

konventionen ger intrycket av en förståelse att  man genom att bedriva viss verksamhet 

automatiskt uppfyller vissa av konventionens artiklar. Konventionen realiseras genom att man 

erbjuder en viss verksamhet, snarare än att konventionens principer har införlivats 

pedagogiskt i verksamhetens arbetssätt. 
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Det andra sättet att  referera till konventionen är bitvis något mer ingående. Arbetets 

museum erbjuder en till synes mer problematiserad integration av konventionens artiklar, 

särskilt gällande rätten till kultur. De skriver: 

Barn och unga har samma rätt till kultur som övriga medborgare. De är särskilt 
intressanta att vända sig till för en idéorganisation med demokrati och yttrandefrihet 
som ledord. De insatser som Arbetets museum gör med barn som målgrupp i dessa 
frågor kan bidra till att utgöra grund för tolerans och rättvisa i de ungas liv.  (Arbetets 
museum, 2011, s. 1) 

Här utgår de från de möjligheter de tänker sig att  ett hävdande av rätten till kultur kan 

innebära. Hur relationen ser ut mellan kultur och demokrati kan givetvis diskuteras men 

kopplingen mellan kultur och yttrandefrihet och därigenom demokrati är relativt vedertagen 

(se exempelvis Lena Aulin Gråhamn, Magnus Persson och Jan Thavenius, 2004). Vad 

kopplingen till konventionen och rätten till kultur däremot innebär för museets arbetssätt, 

utöver att man erbjuder kultur till barn och unga, lämnas även här utanför diskussionen. 

Riksutställningar gör en referens till konventionen som i grunden visar på samma sätt att 

relatera. Som utgångspunkt för sitt arbete nämner de konventionen ”för att den ger stöd för 

barns och ungas rätt till kultur och eget skapande” (Riksutställningar, 2011, s. 10). Även om 

Arbetets museum möjligen erbjuder en mer elaborerad relation till konventionen framstår 

grundrelationen som densamma. Man har en viss verksamhet och genom den uppfyller man 

per automatik konventionen – ägnar man sig åt kultur för barn uppfyller man artikel 31.

En variation av detta sätt att  referera till konventionen erbjuder Arkitekturmuseet som i sin 

strategi formulerar att de ”ytterst utgår från FN:s barnkonvention och hävdar med denna a) att 

vår verksamhet ska bidra till att barn ska ha rätt till yttrandefrihet, genom olika uttrycksformer 

(art 13) b) att vår verksamhet ska bidra till att sprida information av socialt och kulturellt 

värde för barnet  (art 17) (…) d) att vår verksamhet ska bidra till att utveckla barnets fulla 

möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga (art 

29).” (Arkitekturmuseet, 2011, s. 5) På detta vis nämns fem punkter vilka sammantaget 

innefattar fyra artiklar ur barnrättskonventionen. Det som formuleras är att deras arbete ska 

bidra till att tillgodose barnets rättigheter på olika vis. De beskriver på ett mer detaljerat sätt 

hur de arbetar med konventionen i och med hur de med hjälp  av konventionen formulerar mål 

för verksamheten. Det är däremot inte tydligt hur man inom verksamheterna skall hävda 

barnets rättigheter. Att ”vår verksamhet ska bidra till att barn ska ha rätt till yttrandefrihet, 

genom olika uttrycksformer” kan betyda att barn ska få utöva yttrandefrihet när de deltar i 
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Arkitekturmuseets verksamhet. Det kan också betyda att  Arkitekturmuseet på olika sätt 

genom sin verksamhet ska bidra till barns och ungas yttrandefrihet i samhället. 

Även då konventionens rättigheter skrivs in som mål på olika vis för verksamheterna är det 

således inte nödvändigtvis helt tydligt vad det  i tillämpning innebär. Det  finns, som illustrerat, 

en stor tolkningsmässig spännvidd i dessa sätt att referera till konventionen och dess artiklar. I 

de strategier som mer uttryckligen formulerar sig kring konventionen förhåller man sig dock 

inte endast  till konventionen som ett slags styrdokument, utan konventionen framhålls som en 

slags norm för hur man ser på, eller relaterar till, barnet. Man skriver exempelvis: ”Grunden 

för TPB:s arbete med tillgängliga medier för barn och ungdom är FN:s konvention om barnets 

rättigheter och de normer, värderingar och principer som den ger uttryck för.” (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket, 2011, s. 2) Ett annat exempel: ”Riksantikvarieämbetets verksamhet 

genomsyras av barnkonventionens värderingar och annan relevant kunskap som ligger till 

grund för ett barn- och ungdomsperspektiv.” (Riksantikvarieämbetet, 2011, s. 7) Ett 

ytterligare: ”De normer, värderingar och principer som FN:s barnkonvention bygger på är 

också grunden för SFHM:s arbete med barn och ungdom.” (Statens Försvarshistoriska 

museer, s. 2) (Denna formulering återfinns i Kulturrådets egen strategi och berörs åter nedan 

gällande intertextuella överensstämmelser.) Vilka dessa normer, värderingar och principer är 

eller hur man uppfattar dem, framgår inte. Barnperspektiv framstår här indikeras i termer av 

ett sätt att se barn, men förklaras endast med en tom referens till konventionens normer.

Konventionen kopplas i några fall uttalat till själva barnperspektivet. Statens historiska 

museer formulerar att deras utgångspunkt är att ”ett medvetet barnperspektiv, grundat i FN:s 

konvention om barns rättigheter ska genomsyra den publika verksamheten på SHMM. 

Erbjudandet ska omfatta verksamhet för, med och av barn och unga, och förhåller sig på ett 

tydligt sätt till såväl aktuella läroplaner som till Skapande Skola” (Statens historiska museer, 

2011, s. 1). Att barnperspektiv omnämns på detta sätt kan förstås i linje med formuleringarna 

ovan om att  konventionens normer och principer skall gälla i verksamheten. Det som sedan 

dock preciseras i strategin är först och främst själva den verksamhet man har som vänder sig 

till barn och unga, snarare än pedagogiska förhållningssätt. Gällande verksamheten nämns 

”vikingasommar”, en pedagogledd verksamhet på helger, och exempelvis ”arkeoteket” – en 

interaktiv utställning där barn kan göra egna arkeologiska fynd i museets lokaler (ibid, s. 2 f.). 

Man redogör också för hur många anställda man har som arbetar med målgruppen och hur 

många besökare man statistiskt haft i olika åldrar. Det nämns att man har barnmeny i 
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restaurangen, matsäcksrum och att museets butik ”har ett utbud som även ska tillgodose 

barnens och familjens behov” (Statens historiska museer, 2011, s. 3). Vad barnperspektivet 

grundat i barnrättskonventionen går ut på är således fortfarande svårt att uttyda.     

Det finns också de strategier som uttrycker sig kring barns rätt utan referens till 

konventionen. Moderna Museet förhåller sig exempelvis tydligt till en slags rättighetsdiskurs 

när de formulerar att ”bilden är ett språk som alla föds med och har rätt att  utveckla. Alla barn 

har rätt att uttrycka sig och blir sedda. (…) Barn har rätt  till konstupplevelser och barn har rätt 

att  få uttrycka sin mening. (…) Barn har också rätt att få möta barn från alla de nationaliteter 

som finns representerade i Stockholms- och Malmöregionerna” (Moderna Museet, 2011, s. 2 

ff). Likaså formulerar Statens museer för världskultur att det genom mötet mellan museets 

verksamhet och barn och unga skall ske utveckling och ”kontinuerligt  lärande” för båda parter 

som ”utgår från barns och ungas rätt  till en global historia och framtid” (Statens museer för 

världskultur, 2011, s. 1). De skriver vidare att de utifrån konventionens ”rättighetsprinciper” 

formulerat en ”ledstjärna” för arbetet, vilken lyder: ”alla barn och ungas rätt till en global 

historia som en grund för att navigera i samtiden och forma en hållbar framtid” (ibid). 

Somliga av de rättigheter som formuleras i dessa exempel har direkta motsvarigheter i 

barnrättskonventionen, som rätten till utveckling och rätten att komma till tals. Genom rätten 

till utveckling kan man möjligen också se rätten till en framtid som överensstämmande med 

konventionens artiklar. De andra rättigheterna som nämns kan på olika vis relateras till 

barnrättskonventionens artiklar, men har mycket tydligt tolkats och utvecklats på olika, ibland 

ganska avgörande, sätt. Barn har exempelvis inte rätt till konstupplevelser per se om man 

läser konventionestexten, men till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet (UD, 

2006, artikel 31.1). Likaså har inte barn rätt att ”bli sedda” rent ordagrant, men deras åsikter 

skall exempelvis hörsammas och tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och 

ålder (ibid, artikel 12). Enligt konventionstexten har barn ingen explicit rätt till en global 

historia, men exempelvis till kunskap om sitt ursprung, att veta vilka dess föräldrar är (UD, 

2006, artikel 7). Dansens hus uttrycker sig på samma vis om ”barn och ungas rätt till eget 

utforskande och kreativitet”, vilket inte har någon explicit överensstämmande motsvarighet i 

konventionen utöver rätten att  delta i det  kulturella och konstnärliga livet (Dansens hus, 2011, 

s. 7). Likaså rätten att möta barn från samtliga nationaliteter i Sveriges storstadsområden 

saknar direkt motsvarighet i konventionen, även om den säkerligen kan argumenteras för med 
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hjälp av konventionens artiklar. Barn tillskrivs genom detta förfarande rättigheter som inte 

alltid har någon explicit motsvarighet i barnrättskonventionen.

En intertextuell överensstämmelse, vilken möjligen också har sin grund i konventionen, är 

en ständigt återkommande referens till ”alla” barn. Alla barn ska ha tillgång, bjudas in och 

kunna ta del av verksamheterna. Oftast formuleras det i relation till ickediskriminering, som i 

Riksteaterns fall där det uttrycks att ”skolan är den arena där Riksteatern har möjlighet  att nå 

alla barn, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsförutsättning, utbildning, 

geografisk hemvist eller andra socioekonomiska faktorer.” (Riksteatern, 2011, s. 2) Ett 

ytterligare exempel lyder: ”Filminstitutets utgångspunkt är att alla barn och unga ska ha rätt 

till ett filmutbud som präglas av mångfald och god kvalitet och ha möjlighet att  skapa 

själva” (Svenska filminstitutet, 2011, s. 2). Barnrättskonventionen omfattar alla barn under 

arton år, så till vida att barnet inte bli myndigt tidigare enligt nationell lagstiftning (UD, 2066, 

artikel 1). Då Riksteatern är en just rikstäckande organisation med hela Sverige som spelplats, 

är det kanske adekvat att omtala alla barn på detta vis. Men det finns en avgörande skillnad 

mellan att faktiskt nå alla barn i Sverige och att nå representanter för alla ”slags” barn, sett  ur 

ett  intersektionellt perspektiv. Skillnaden däri är inte alltid helt tydlig i strategierna. Man 

uttrycker sig vidare ofta om alla barn i dessa termer av intersektionell ickediskriminering 

samtidigt som man i andra sammanhang klumpar ihop barnindivider till ett kollektiv och 

uttalar sig om att man exempelvis ska lära sig mer om ”barns behov” (se exempelvis 

Stiftelsen Skansen, 2011, s. 5) vilket i grunden kan uppfattas som motstridiga perspektiv. 

Referensen till alla barn återfinns i Kulturrådets egen strategi och berörs nedan rörande 

intertextuella överensstämmelser. Det kan här dock sammanfattas att det i någon mening 

förefaller gå inflation i konventionens formulering om alla barn. Det är en demokratiskt viktig 

princip att myndigheters verksamheter skall vara tillgängliga för alla, och alla slags, 

medborgare. Det är dock knappast rimligt att tänka sig att en kulturinstitutions verksamhet 

skall nå alla Sveriges barn i samma mening som barnrättskonventionen omfattar alla barn. 

Just då formuleringen förekommer så ofta kan den uppfattas som en retorisk figur, anspelande 

på demokratiska värdeprinciper där det dock sker glidningar mellan perspektiv som stundtals 

gör det oklart vad det är som åsyftas.  

Genom att  hävda barnets rätt, på de mer egensinniga sätten, framträder barnperspektiv i 

bemärkelsen av att ta ett  barnperspektiv. Detta genom att man i dessa fall i en mening står upp 

för barnet som social kategori i hur rättigheter för barnet hävdas, vilka man sedan ser som sin 
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uppgift att tillgodose genom sin verksamhet. I de fall då barnrättskonventionen refereras till 

mycket kort eller som ett normativt rättesnöre för hur man ser på barn inom verksamheterna 

är det mindre självklart vilket slags barnperspektiv som indikeras eller åsyftas då det inte 

kommenteras i vidare utsträckning. Det barnperspektiv barnrättskonventionen påtalas vara ett 

uttryck för genom de ”normer, principer och värderingar” som hänvisas till, beskrivs heller 

inte i sig, utan används som en given referens. Vad som genomgående dock framgår är hur 

konventionen framstår som något vedertaget otvetydigt positivt och gott.

Intertextuella överensstämmelser               
Ett annat slag av intertextuell referens är hur vissa formuleringar är återkommande genom 

strategierna. En återkommande formulering lyder: inom xxx ”skiljer [vi] på barnperspektiv 

och barns perspektiv på samma sätt som man skiljer på barnkultur och barns kultur”. 

Formuleringen förekommer ordagrant hos två institutioner (Riksteatern, 2011, s. 5, Svenska 

Filminstitutet, 2011, s. 2) och delvis i ytterligare två (Statens maritima museer, 2011, s. 3, 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2011, s. 3) och likaså i Kulturådets egen strategi som 

presenterades i bakgrunden. Formuleringen förekommer genomgående okommenterat i den 

efterföljande texten. Som nämnts tidigare skiljs ibland barnkultur från barns kultur just  ifråga 

om perspektiv. Barns kultur kan då, liksom barns perspektiv, förstås som något som kommer 

från barnet själv. Vad som framgår genom dessa formuleringar är att man i strategierna vill 

skilja på vad som är ett vuxet och vad som är ett barns perspektiv. Däremot är det  inte 

självklart hur referensen till barnkultur och barns kultur återspeglar vad som utgör själva 

barnperspektivet eller för den delen barnkulturen. Om barnperspektiv till perspektivet är 

överensstämmande med barnkultur så utgörs det  av ett vuxet perspektiv på barn. Men vad det 

perspektivet mer specifikt  innebär utöver att det är ett vuxet sådant, tydliggörs inte genom 

referensen till barnkultur och barns kultur. Något som däremot kan härledas ur hur dessa 

återkommande formuleringar upprepas är hur de framstår som vedertagna, goda, koncept.  

 En annan formulering som erbjuder ytterligare problematiseringar av detta resonemang, är 

hur verksamheterna i strategierna menar sig arbeta med ”kultur av, för och med barn och 

unga” (exempelvis Statens Försvarshistoriska museer, 2011, s. 2, Riksteatern, 2011, s. 1, 

Statens Historiska museer, 2011, s 1, Statens museer för världskultur, 2011, s. 2, Arbetets 

museum, 2011, s. 3, Statens Försvarshistoriska museer, 2011, s. 1, Tekniska museet, 2011, s. 

6). Det illustreras på olika sätt hur man i strategierna försöker omsätta denna formulering i 
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den verksamhet som beskrivs. Kultur för barn kan ses motsvara den specifika verksamhet 

man skapat för barn, ofta lite bredvid den ordinarie verksamheten. Kultur av barn utgörs då 

främst av den verkstadsverksamhet, eller annan omkringverksamhet man bedriver där barn 

inbjuds att skapa på olika vis. Kultur med barn är som kategori svårast att ringa in i 

strategiernas beskrivna verksamheter då den angränsar så tätt  till kultur av barn då det gäller 

denna typ av planerad verksamhet. Som ovan visat framstår barns perspektiv främst som 

överensstämmande med referensgrupp alternativt enkätsvar, att man samlar in åsikter på olika 

vis. Strategierna beskriver viss verksamhet där pedagoger tillsammans med referensgrupper 

eller liknande skall skapa något eller driva ett  projekt där barn och unga skall bjudas in på 

olika vis. Dock kan kultur av barn i exemplen ovan lika gärna argumenteras motsvara kultur 

med och bland barn, just då det gäller verksamhet i huvudsak planerad av vuxna i vilken barn 

och vuxen deltar tillsammans men på något olika villkor. 

Det finns exempel på strategier som refererar till konceptet av, för, och med barn, men 

lämnar kategorin av barn utanför. Arbetets museum formulerar sig exempelvis: ”Barn och 

unga ska vara delaktiga i detta samtal bland annat genom metoden 'tillsammans med och inte 

bara för' vilket innebär att barn- och ungaprojekt  på Arbetets museum formas tillsammans 

med målgruppen där museet lämnar ifrån sig stora delar av tolkningsföreträdet” (Arbetets 

museum, 2011, s. 1). Ett annat exempel är hur Dansens hus formulerar sig: ”Att skapa till, att 

skapa för och att skapa tillsammans med är den frågeställning Dansens hus utgår ifrån då 

aktiviteterna planeras.” (Dansens hus, 2011, s. 5) Vad det beror på att  kategorin av barn 

lämnats därhän i dessa formuleringar är svårt att säga någonting om. Då kategoriseringen 

kultur för, av och med barn och unga, precis som kategoriseringen av barnkultur och barns 

kultur, inte svarar mot en fast distinktion, är detta sätt att referera till begreppen mycket oklart 

avseende vad som egentligen åsyftas.     

Även referenserna som behandlats ovan rörande ”alla barn” och barnrättskonventionens 

”normer, principer och värderingar” skall här kort  nämnas igen, då de kan länkas samman i 

sammanhanget. Är dessa överensstämmelser måhända ett resultat av vad myndigheterna och 

institutionerna uppfattar förväntas ingå i en policytext? En mycket viktig maktrelation måste 

här beröras för att  ge dessa överensstämmelser kontext. Strategierna kan antas vara författade 

under samma tidsperiod, från det att regleringsbreven för 2011 lämnades och att strategierna 

skulle redovisas i oktober 2011. Det kan inte med någon säkerhet säkerställas i föreliggande 

studie i vilken utsträckning institutionerna tagit del av varandras arbete med att formulera 
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strategierna. Däremot har de alla haft  möjlighet att ta del av Kulturrådets egen strategi. 

Uppdraget med att formulera strategier för barn- och ungaverksamhet är på intet  sätt  frivilligt 

utan är givet genom regleringsbrev och utgör därigenom i ett  avseende ett villkor för 

verksamheternas fortsatta finansiering. Kulturrådet har i sin egen strategi formulerat vissa 

principer för sitt arbete och somliga av dessa har tydligt letat sig in i kulturmyndigheternas 

och -institutionernas framställning i strategierna. De överensstämmande formuleringarna 

rörande alla barn, barnkultur och barns kultur kontra barnperspektiv och barns perspektiv och 

barnrättskonventionens principer och normer är exempelvis punkter Kulturrådet själva lyft 

fram som viktiga. Det är som sagt oklart hur dessa formuleringar reflekterar barnperspektiv då 

de används som självklara. Samtidigt är det tydligt  varför dessa formuleringar framstår som 

positivt laddade då maktrelationen mellan dessa tas i beaktande. 

Sammanfattningsvis kan sägas att oavsett  hur formuleringarna omsätts i verksamheterna 

ger dessa sammantaget ett intryck av att det är centralt att barns perspektiv på olika sätt ska 

integreras och skapas former för i verksamheterna. Förhåller man sig till barnperspektiv som 

ett sätt  att se på barn, kan dessa formuleringar därmed möjligen indikera ett sätt att se barn 

som aktiva och kompetenta i och med hur de beskrivs som aktiva. Vad barnperspektivet 

däremot utgörs av förtydligas inte i en direkt mening genom dessa formuleringar. Dessa 

intertextuella referenser framstår genomgående som vedertagna, positivt  laddade men 

samtidigt oklara, koncept.              

Diskursordning
Inledningsvis kommenterades hur avvikelser i strategierna stundtals i analysen ges mer 

utrymme än de generella dragen då syftet är att lyfta fram variationen i underlaget snarare än 

att  tematisera det. Det gör att  analysen till viss del såhär långt möjligen ger en något 

missvisande bild av empirin, av vilka representationer och tankesätt som är överordnade eller 

underordnade, vilka som är nära relaterade till varandra och vilka som är konkurrerande. I 

detta sista avsnitt ska dessa förhållanden, de interdiskursiva relationerna, förtydligas. 

 Övergripande framstår diskursordningen utgöras av rörelser i två riktningar vilka indikerar 

olika slags barnperspektiv. Den övergripande normen gällande barnperspektiv i strategierna är 

att  förhålla sig till det som ett hänsynstagande. Detta kunde möjligen ses som ett sätt att, som 

vuxna, försöka se ur barns perspektiv och vidare ta hänsyn till vad man förmodar vara i barns 

intresse. Detta barnperspektiv fortplantar sig genom att konsekvensanalys på olika sätt 

47



tillämpas i verksamheterna. I grunden illustrerar det ett vertikalt perspektiv på barnet. Detta  

genom att institutionerna i sitt hänsynstagande och i sin ambition att se ur barnperspektiv kan 

sägas se, eller objektifiera för att tala med Sommer (2009), barn på ett särskilt vis i sitt vuxna 

sammanhang ur ett överordnat perspektiv (s. 49). Det här barnperspektivet är främst fokuserat 

på fysisk, och i vissa fall även på digital, tillgänglighet och på att nå eller bjuda in alla barn. 

Rörelsen är genomgående från vuxen till barn – vuxna tar hänsyn, modifierar och preparerar 

den egna arenan för att kunna anpassas till barnet.

Några få tillämpar dock detta konsekvensanalytiska tänkande även på verksamheternas 

kulturella innehåll. När det sker aktualiseras ett divergerande barnperspektiv, implicit. Det 

perspektiv som då framträder kan också förstås som ett sätt att se på barn, snarare än att ta 

hänsyn till dem, genom hur barnet på olika sätt beskrivs som aktivt och kompetent. Men 

perspektivet kan samtidigt förstås som ett  hävdande av barnkultur genom hur den placeras i 

centrum, som jämbördig med vuxenkultur. Vilket i sin tur leder till att barnets position hävdas 

i detta perspektiv. Barnperspektiv framträder då i bemärkelsen av ett ställningstagande - att ta 

ett  barnperspektiv genom att man i och genom barnkulturen står upp för barnet som social 

kategori. 

Barnperspektiv som konsekvensanalytiskt hänsynstagande, den tongivande diskursen, kan 

förstås som nära relaterad till det övergripande förhållningssättet till barnbesökaren i skol- 

eller familjekontext. Som diskuterats skapar dessa kontexter en distans mellan barnet och 

själva den verksamhet som skall göras tillgänglig då det framgår hur kontexten på olika sätt 

överordnas barnbesökaren. Den konkurrerande diskursen om ställningstagande, vilken i 

många fall indikerar ett  hävdande av barnkultur, kan i sin tur relateras till förhållningssättet 

till barnbesökaren som besökare i sin egen rätt. Detta förhållningssätt innebär ett  mer 

horisontellt än vertikalt förhållningssätt till barnbesökaren och själva verksamheten för barn 

och unga. Generellt  förhåller man sig till barnperspektiv som något fast och givet. Att man 

beskriver explicit vad barnperspektiv i ett  sammanhang innebär gör däremot inte att  begreppet 

genomgående används på ett specifikt vis. 

De två barnperspektivsdiskurserna framstår inte som konkurrerande i särskilt hög 

utsträckning även om de uppvisar motstridiga positioner och förhållningssätt  till barn och 

barnkultur. Däremot framgår en viss konkurrens, eller snarare konflikt, då diskurserna 

relateras till barns perspektiv. Barnperspektiv som hänsynstagande positionerar mestadels 

barnet som passivt. Men då barns perspektiv, och likaså kultur av barn, betonas så skapas en 
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viss konflikt med den diskursen då barnet positioneras både som passivt och som aktivt. 

Barns perspektiv uppmärksammas främst via olika former av referensgrupper och 

perspektivet framstår i dessa fall som fokuserat på ett  slags insamlande av barns åsikter. En 

möjlighet är att barns perspektiv behandlas på detta sätt som ett resultat av konflikten mellan 

diskursen om hänsynstagande och barnets perspektiv just då de positionerar barnet på 

motstridiga sätt. Möjligen kan också förhållandet att barnperspektiv som begrepp inom en och 

samma strategi kan förstås mångtydigt och ges motstridiga innebörder relateras till denna 

konflikt. 

Diskussion
I detta kapitel diskuteras diskursanalysen i relation till tre huvudsakliga områden vilka utgår 

från studiens frågeställningar. Dessa fokuserar således på barndomskonstruktion, vilka 

konsekvenser för barnkulturen som kan skönjas och slutligen barnrättskonventionens roll och 

vikt i sammanhanget. Ambitionen i diskussionen är att systematiskt problematisera den 

diskursordning som skrivits fram i relation till dessa tre områden. Ambitionen är att återföra 

diskursordningen på maktförhållanden och att ifrågasätta synsätt med Faircloughs betonande 

av diskursiva praktikers beroende av ideologiska och hegemoniska processer i åtanke. 

Barndomskonstruktion 
Hur konstrueras då barnet i denna diskursordning och hur framträder det i analysen i stort? 

Barnet framträder olika beroende på det sammanhang i vilket det förekommer i strategierna. 

Exempelvis framstår barnet ofta som lärande då det  beskrivs i relation till skolan. I en mening 

framhävs då barnet som aktivt och kompetent. Då det i dessa sammanhang i första hand dock 

beskrivs hur skolan har behov och önskemål vilka institutionen eller myndigheten svarar upp 

mot, så underordnas barnet i praktiken båda dessa institutioner. Därmed framstår det i 

förlängningen som passivt i relation till verksamheten trots att det framställs som lärande. I 

förhållande till familjekontexten skrivs barnet fram som beroende. Beroende av familjen som 

besökare och i behov av särskilt tillämpad kultur och därmed beroende av myndighetens 

tillämpande av kultur. Ett exempel på detta tillämpande är hur det erbjuds särskild 

barntillvänd aktivitet, att barn till exempel kan pröva att göra arkeologiska fynd i samband 

med en arkeologiskt inriktad (vuxen)utställning. Barnet framstår då i en mening åter som 

aktivt genom hur aktiviteterna beskrivs, ofta i termer av lek och äventyr, men är mycket 
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tydligt även här också underordnat den vuxne. Barnet är en individ som ska roas i ett annars 

vuxet sammanhang. 

 Sparrman (2011) poängterar hur kultur för barn i kulturpolitiska sammanhang frekvent 

omnämns i relation till skola vilket etablerar kultur som nära sammankopplat med lärande (s. 

40). I strategierna framstår förhållandet att barnet är lärande i relation till skolan respektive 

lekande, och någon att roa, i relation till familjen. Kort vill jag här återkoppla till de olika 

typer av verksamhet dessa strategier formuleras i förhållande till, då de har olika relation till 

just lärande. Det ligger i statliga museers och arkivs uppdrag att  syssla med folkbildning samt 

att  föra kulturarvet vidare, vilket liksom barns rätt till kultur, också är ett  kulturpolitiskt mål. 

Detta är något som inte på samma vis är ålagt scenkonst eller biblioteks- och 

förlagsverksamhet. Lärande är därmed i grunden en central aspekt av de flesta musei- eller 

arkivsverksamheter. Sparrman argumenterar att fokuseringen på lärande utestänger viktiga 

känslomässiga aspekter av (barn)kultur. Det anmärkningsvärda i fallet med strategierna är 

dock snarast  hur konsekvent särskillnaden av dessa kontexter är. Familjebarnet  är inte lärande 

och det skall inte underhållas eller roas i skolan, det framgår med all tydlighet genom hur 

dessa kontexter särskiljs. Underhållning är inte förenat med lärande, även om det betonas hur 

lärande kan vara lustfyllt. I vilken utsträckning denna uppdelning beror på exempelvis 

museernas folkbildande uppdrag är oklart, men tydligt är att lärande och underhållning inte är 

förenliga i strategierna. Barnet beskrivs dock inte bara som passivt/lärande eller som 

beroende, utan i andra sammanhang även som autonomt, aktivt och mycket tydligt kompetent. 

Detta främst när det  omskrivs som enskild besökare men likaså när barnkulturen beskrivs som 

i centrum för barnperspektivet. När det är barns perspektiv som lyfts fram i det kulturella 

innehållet i verksamheterna eller när barns förutsättningar eller leverne står i centrum för 

verksamheten, då skrivs barnet fram som en egen aktiv och kompetent individ. 

Barnet som kompetent, aktivt och autonomt kontra behövande eller beroende känns igen 

från Lindgrens (2006) och Halldéns och Lindgrens (2001) diskussioner kring samtida 

konstruktioner som omfattande samtliga av dessa motstridiga ideal. Men diskursordningen 

gällande barnperspektiv har därtill tydliggjort två huvudsakliga barnperspektivdiskurser, en 

om hänsynstagande och en om ställningstagande. Gällande den överordnade diskursen om 

hänsynstagande skall kommenteras att man i politiska sammanhang, exempelvis i betänkandet 

Tänka framåt men göra nu (2006) samt i Kulturrådets egen strategi, framhåller just 

barnkonsekvensanalyser som en god metod för arbetet med implementering av såväl 
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barnrättskonventionen som barnperspektiv. Barnperspektiv som hänsynstagande är således att 

förstå som en barnperspektivdiskurs med fäste även utom strategierna. Men, kopplas dessa 

diskurser samman med idealen om barn och barndom så framgår ytterligare en nivå av 

barndomskonstruktion i strategierna. Om det passiva och skollärande och samtidigt 

familjeberoende underhållningsbarnet också skall tas särskild hänsyn till, så framstår det som 

en individ med särskilda behov. Det aktiva, kompetenta och stundtals autonoma barnet, vars 

kultur och perspektiv man står upp för i den konkurrerande diskursen om ställningstagande, 

konstruerar i sin tur barnet som en individ, inte med särskilda behov, utan som med särskilt 

perspektiv. Dessa konstruktioner kan ses positionera barnet olika. Barnet som en individ med 

särskilt perspektiv kan måhända förstås som mer positiv för barnet själv genom hur dess 

kompetens understryks. Men båda konstruktionerna aktualiserar relationen mellan barn och 

vuxen som i en asymmetrisk maktrelation, genom hur det är de vuxna perspektiven som 

företräds. Mayall (2002) menar att  barndom, ur generationellt perspektiv, skall förstås som en 

minoritetsstatus (s. 21). Denna kan konstrueras på olika vis, som diskursanalysen här visar. 

Den kan således med maktasymmetrin intakt skriva fram barnets (relativa) kompetens och 

innebär inte i sig nödvändigtvis en negativ objektifiering av barnet i meningen inkompetent 

eller som med särskilda behov. 

På dessa sätt framträder barnet i strategierna, som Sandin och Halldén (2003) och James 

och James (2004) beskriver, i relation till olika sociala och politiska processer, men 

framförallt  i relation till specifika sammanhang. De teoretiska perspektiven rörande diskursiv 

praktik och barndomskonstruktion påminner dock om att fenomen inte bara framträder utan 

också skapas i denna diskursiva praktik. I relation till specifika sammanhang, som själva 

barnkulturen, skolan eller familjen kan, som diskursanalysen visar, barnet konstrueras enligt 

motstridiga ideal. Ett tydligt exempel på det är hur den digitala tillgängligheten, till skillnad 

från den fysiska eller intellektuella, beskrivs som ett säkert  sätt  att nå barnet direkt och väcka 

dess intresse. Detta gör att barnet framställs som ett  andra, som avvikande från en ickedigital 

(vuxen) norm, en konstruktion som inte går igen i strategierna i övrigt. Fairclough (2010) 

framhåller hur sociala konstruktioner är beroende av språkets representationer men hur en 

skillnad bör göras mellan språkets representativa natur och det som konstrueras socialt:

The world is discursively construed (or represented) in many and various ways, but 
which construals come to have socially constructive effects depends upon a range of 
conditions which include for instance power relations but also properties of whatever 
parts or aspects of the world are being construed (2010, s. 4 f.). 
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Fairclough menar att språkets representerande karaktär inte i sig är liktydig med social 

konstruktion, att alla språkliga representationer inte nödvändigtvis ger upphov till sociala 

konstruktioner. Enligt  Fairclough är det specifika sammanhanget och de maktrelationer som 

där görs gällande avgörande för hur konstruktioner skapas och hur de blir betydelsefulla i 

samhället. Hur blir då de konstruktioner som blottats i strategierna betydelsefulla? 

I första hand är de förstås betydelsefulla för de enskilda institutionernas och 

myndigheternas arbetssätt. Såväl för de som arbetat med att ta fram strategierna som för alla 

dem som inte gjort det, men tar del av dem inifrån dessa verksamheter. Med James och James 

(2004) teori kring barndomsfenomenets beroende av kontinuitet och förändring i åtanke 

framstår strategiernas representationer som i hög grad överensstämmande med samtida ideal 

och barndomskonstruktioner. Därmed framstår de som upprätthållande kontinuitet  i 

konstruktionen. En policytext kan anses reflektera redan existerande arbets- eller synsätt i en 

verksamhet. Men författandet av en policy  är samtidigt ett  led i pågående arbete och frågan 

om strategiernas socialt konstruerande effekter förstår jag som intimt förknippad med frågan 

om deras genre. Jag är av uppfattningen att strategierna är högst  potenta i socialt  konstruktiv 

potential, genom att de är offentliga handlingar vilka ger inblick i statliga myndigheters och 

institutioners arbets- och synsätt. Den diskursiva praktik strategierna uppvisar måste därtill 

antas resonera i myndigheternas och institutionernas publika verksamheter. Den socialt 

konstruerande potentialen inbegriper således inte endast dessa verksamheter genom själva 

policytexten, utan även i möte med besökare eller publik.  

Ser man till intertextuella överensstämmelser mellan Kulturrådets och myndigheternas 

strategier, kan genren också på ett  innehållsmässigt  plan ses styra framställningen i 

strategierna. Förekomsten av dessa ges kontext genom maktrelationen dessa emellan, vilket 

nämndes i diskursanalysen. Genre skall dock inte förstås som en slags ursäktande 

omständighet för en viss typ av framställning, utan som ett sammanhang vilket kan ge 

särskild betydelse åt en texts diskursiva praktik. Formuleringen av strategierna är förvisso en 

påtvingad uppgift där behovet av att  svara upp  mot exempelvis de principer Kulturrådet 

formulerat genom den egna strategin, eller andra viktiga intressenter, är uppenbar. Men 

myndigheterna och institutionerna påverkar och är en del i (re)konstruktionen av barndom, 

oavsett hur konstruktionen är styrd av maktrelationer, och påverkar aktivt  syn- och tankesätt 

gällande barn och barndom, såväl som kultur och barnkultur. 
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Vad sker med barnkulturen?
Hur påverkar då konstruktionen av barndom barnkulturen i strategierna? De konstruktioner 

som beskrivits innebär olika positioner för barnkulturen. Barnperspektiv som hänsynstagande 

innebär ofta ett slags barnanpassning av kultur för barn. Barnkultur beskrivs främst i dessa 

fall som en slags underhållning med starka inslag av lek och äventyr, alternativt  som ett  medel 

för undervisning. Den verksamhet en institution har skall i dessa fall anpassas på olika vis för 

att  kunna möta eller bjuda in barn (eller skolan) och på det viset göras tillgänglig för dem. Här 

aktualiseras återigen frågan om den typ av verksamhet som bedrivs inom myndigheterna och 

institutionerna. Ett museum exempelvis vänder sig till besökare i alla åldrar, men möter oftast 

barn och vuxen i samma rum, i samma kulturella erbjudande men med olika aktiviteter för 

barn och vuxen. En teaterscen har i sin tur kanske i flera år arbetat  med familjeföreställningar, 

men inom scenkonsten arbetar man ofta specifikt med kultur som riktar sig till barn på en 

scen särskilt avsatt för det ändamålet. Barn- och vuxenkultur hålls därmed särskilda. Oavsett 

utgångspunkt, om man har särskild produktion för barn eller inkluderar barn i helheten i sitt 

erbjudande, är barnet dock en aktör som står utanför verksamheten. Och oftast förstås det då 

vara hemmahörande i en annan kontext som familj eller skola, och ska med sina särskilda 

behov (kunna) ta del av verksamheten, framgår det i strategierna. Därmed framstår 

barnkulturens huvudsyfte vara att låta barnet ta del av institutionernas verksamhet. 

Verksamheterna görs tillgängliga genom erbjudandet av barnkultur. Detta förhållande 

positionerar barnkultur bredvid eller vid sidan av vuxenkultur som ett särskilt sätt att  nå barn. 

Den konkurrerande diskursen om ställningstagande placerar istället barnet i centrum för 

verksamheten. Barnets särskilda perspektiv skall då bemötas och uppmärksammas. Det 

nämndes i diskursanalysen att barnkulturen inom denna diskurs i somliga fall skrivs fram som 

jämställd den vuxna, vilket jag argumenterade kunde ses som ett hävdande av barnets 

perspektiv. Det är dock vid närmare eftertanke inte givet  hur barnperspektivdiskurserna 

påverkar barnkulturen. 

Barnperspektiv som hänsynstagande kan argumenteras marginalisera barnkultur genom hur 

särskild verksamhet för barn skapas vid sidan av den ursprungliga (vuxna) kulturen. 

Exempelvis skapas ett antal aktiviteter som behandlar samma tema som en utställning för 

vuxna, men i en enklare och mer barntillvänd form, i stil med upptäcktsfärd istället för 

historiska artefakter. Barnkultur blir ur detta perspektiv både ett andra och en förenklad slags 

kultur som definieras i relation till normen, det vill säga den vuxna kulturen. Barnkultur kan, 
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liksom barnet, ses som underordnad. Inom diskursen om ställningstagande skrivs stundtals 

barnkultur i stället fram som jämställd den vuxna kulturen. Detta kan indikera en 

uppvärderande syn på barnkultur, liksom jag kommenterade i analysen. Barnkultur är då 

förvisso beroende av barnets särskilda perspektiv men för den sakens skull inte mindre 

komplex. Snarare tvärtom, särskilt för de vuxna som skall tillhandahålla den. Jag tror dock att 

man riskerar en förenklad bild av förhållandena om dessa slutsatser dras för snabbt. För det 

kan inte bortses ifrån att det avgörande i sammanhanget gällande barnkultur som särskilt 

tillämpad kultur är att det just  skapas särskild kultur, inom eller bredvid den ordinarie 

kulturen, för barn. Om så ej var fallet, utan att tillgängligheten uteslutande riktades mot det 

fysiska rummet eller det kulturella innehållet (att barn exempelvis ges möjlighet att  se in i 

montrar, använda samtlig utrustning och liknande på samma villkor som vuxna som i fallet 

med Tekniska museet) så kunde det istället argumenteras att  barnperspektiv som 

hänsynstagande innebar ett verkligt uppvärderande av barnets kompetens och ett jämställande 

av barn och vuxen. Skulle barnperspektiv som hänsynstagande då ses marginalisera 

barnkultur? Det skulle förstås bero på vilken kultur som etablerades som barn- respektive 

vuxen- och hur den utformats i det enskilda fallet.       

Utifrån diskursen om barnperspektiv som ställningstagande kan argumenteras att 

barnkultur placeras i centrum för institutionernas kulturverksamhet snarare än marginaliseras. 

Men det är inte heller givet att det innebär ett ställningstagande för barnkultur. För innebär 

utgångspunkten ett jämställande? När det framhålls att anställda inom dessa kulturformer 

(barn- och vuxenkultur) ska integreras, ”korsbefrukta” varandra och att barnkultur skapas med 

”samma ambition och konstnärliga medvetenhet som i övriga föreställningar”, indikerar det 

ett  jämställande (Kungliga Dramatiska Teatern, 2011, s. 3 f.)? Eller avslöjar det en grundsyn 

på barnkultur som annorlunda? Det går inte att uppvärdera något som är jämlikt, inte heller 

normalisera något som inte är ett andra. Det kan således argumenteras att barnperspektiv som 

ställningstagande och viljan att  lyfta fram barnkultur och bereda plats åt individen med 

särskilt perspektiv positionerar barnkultur, liksom barnet, som ett fundamentalt andra. Detta 

trots den uppvärderande ansatsen. Det kan dock återigen ifrågasättas i vilken utsträckning 

positioneringen av barnkultur i detta sammanhang står i relation till hur verksamheten har 

organiserats. Att barnteater länge haft en särskild produktion, spelats på en egen scen och i det 

närmsta varit en särskild genre inom scenkonsten, till skillnad från exempelvis 

museiverksamhet. 
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Dessa resonemang aktualiserar Alanens (2001, 2003) diskussion kring strukturella, 

generationella, förutsättningar hos barndomsfenomenet. Barn definieras ofrånkomligen i 

relation till vuxen och den vuxne skapar för barn utifrån föreställningar kring barn- och 

vuxenidentitiet. Det är en ofrånkomlig förutsättning. Hur man än gör och med vilka föresatser 

man än gör det, så skapar man inom samtliga av dessa barnperspektivdiskurser kultur för 

barn. På det viset kommer man aldrig undan de egna föreställningarna om den individ för 

vilken man skapar - barnet, oavsett utgångspunkt. Här vill jag knyta an till de referenser som 

görs i strategierna till kultur för, av och med barn och hur dessa kan bli aktuella i 

verksamheterna. För samtliga av dessa benämns och beskrivs som delar av institutionernas 

verksamheter. Kultur för barn beskrivs inte i någon större utsträckning, men återfinns i den 

specifika barnverksamhet som skapats. Kultur med barn motsvaras till exempel av att 

verksamheterna och deras pedagoger, genom att starta särskilda projekt, bjuder in barn att 

delta i något. Verksamheternas arbetssätt då de bjuder in barn och unga att vara delaktiga är 

högst centralt för om det blir projekt med barn eller om det i slutänden snarare resulterar i 

projekt för barn att delta i enligt vuxnas regi. Kultur av barn kan i sin tur motsvaras av 

exempelvis verkstadsaktiviteter där det  beskrivs att barn skall få skapa själva. Det kan dock 

diskuteras huruvida institutionerna har förutsättningar att skapa former för kultur av  barn. De 

verkstäder man tillhandahåller utvecklas av vuxna och resulterar genom det i mer eller mindre 

strikta ramar för barn och unga att skapa inom. Huruvida detta då är att betrakta som kultur av 

eller med barn blir högst tolkningsbart och framförallt mycket osäkert. 

Det som i strategierna kan uppfattas som motsvarande kultur av barn, uppfattar jag många 

gånger snarare som kultur med barn, vilken i olika utsträckning och på olika sätt  involverar 

barn och vuxen. Verksamhet som syftar till att arbeta med barns liv eller uttryck specifikt, 

kunde möjligen förstås som kultur av barn i dessa sammanhang. Men kultur av barn kan 

problematiseras i relation till barns kultur i dessa sammanhang. För även om en 

konstutställning av exempelvis barns bilder kan förstås som kultur av barn i ett 

utställningssammanhang, är inte en sådan utställning nödvändigtvis liktydig med ett uttryck 

för barns kultur. Barns kultur är avhängig barns egenkontroll och betecknar ett  brett 

kulturbegrepp inbegripande både estetiska och antropologiska aspekter. Detta gäller inte 

nödvändigtvis kulturverksamheter och kultur av barn. Att ställa ut barns alster kräver 

exempelvis inte större inblandning av barn och ändå måste kreationerna anses vara kultur av 

barn. Däremot är inte en sådan utställning att förstå som ett uttryck för barns kultur som 
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fenomen betraktat, om barn inte varit delaktiga och medverkande i själva utställningsarbetet. I 

den verksamhet som beskrivs i strategierna framstår möjligheten att skapa förutsättningar för 

barns kultur, och många gånger kultur av barn, små. Detta då verksamheterna ofrånkomligt 

utspelas inom en vuxen arena. Möjligheterna att skapa kultur för barn och framförallt med 

barn är desto större. Förutsättningarna för barn och vuxen att samspela och det 

handlingsutrymme som erbjuds barn och unga i den kultur(verksamhet) som skapas med barn 

måste dock återkommande problematiseras för att denna typ  av verksamhet inte i praktiken 

skall bli uttryck för kultur för barn. 

Hela detta resonemang gällande kultur av, för och med barn i strategierna beror på de 

distinktioner mellan perspektiv och begrepp jag gör, dessa är inte givna eller absoluta. I linje 

med Sparrmans (2011) diskussion kräver dessa flytande distinktioner ett  ifrågasättande av vad 

det är som etablerar barnkultur som just  barnkultur i ett  specifikt sammanhang. Detta skiljer 

sig troligen åt inom dessa verksamheter, beroende på vad de ägnar sig åt, vilken slags kultur 

de tillhandahåller och hur barn- och ungaverksamheten är organiserad inom institutionen. I 

flera av strategierna, liksom i Kulturrådets, slås fast att barns perspektiv skall skiljas från 

barnperspektiv på samma sätt som barns kultur skiljs från barnkultur. I grunden 

kommunicerar det att skillnaden i perspektiv mellan barn och vuxen är central att  beakta. Jag 

vill hävda att oavsett om man försöker skapa kultur för barn eller former för kultur av, och/

eller med barn, om man vill sätta barnkulturen och barns perspektiv i centrum eller tillämpa 

och tillgängliggöra den verksamhet man bedriver så att  den även är möjlig för barn att ta del 

av, så är det det egna perspektivet som måste problematiseras. Det egna perspektivet på barn, 

kultur och på barnkultur och de föreställningar man som vuxen bär på, styr hur och vad som 

skapas för barn att ta del av och hur kultur etableras som barnkultur. 

Barnrättskonventionen och barndomskonstruktion
Barndomskonstruktionerna i strategierna överensstämmer i stort  med samtida ideal som de 

beskrivits av exempelvis Lindgren (2006), Halldén och Lindgren (2001) och likaså Sommer 

(2009), som diskuterats ovan. Det har också diskuterats att  dessa konstruktioner därför främst 

kan ses upprätta kontinuitet i den samtida barndomskonstruktionen. Då framställningen i 

strategierna i så hög grad uppvisar just kontinuitet är det dock intressant att notera hur 

meningsförskjutning blir tydlig i de fall då barnrättskonventionen hänvisas till i texterna. 
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Som rättigheterna refereras i strategierna framstår barnet på olika sätt, beroende på den 

specifika kontexten. Som exempel kunde argumenteras att barnet som har ”rätt till en global 

historia” framstår som en kompetent individ men som tidigare förvägrats något - den globala 

historien (Statens museer för världskultur, 2011, s. 1). Alternativt är det en kompetent  individ 

som ska beredas plats och ges tillgång till den globala världen där den har sin rätta plats. 

Barnet som har rätt till ”eget utforskande och kreativitet” framstår i sin tur som ett aktivt  barn, 

men samtidigt möjligen som ett som hindras från utforskande och kreativitet i andra 

sammanhang, som nu ska få möjlighet att leva ut eller upptäcka/skapa något (Dansens hus, 

2011, s. 7). Vidare implicerar uttrycket ”att se” ett barn i dag något ytterligare än att rent 

visuellt se ett  barn. Att barnet har rätt att bli sett kan således tänkas ge associationer till 

neglegerade barn som saknar kontakt med (den vuxna) omvärlden men som är i stort behov 

av bekräftelse (Moderna Museet, 2011, s. 2). Att barn äger ett bildspråk och har rätten att få 

utveckla sätt att tolka det, som Moderna Museet hävdar, kommunicerar möjligen en bild av 

barnet återigen som utsatt och i behov av skydd och vägledning (ibid.). Detta genom den 

relaterade formuleringen att ”barn och ungdomar är idag konstant omgivna av ett outsinligt 

flöde av bilder” (ibid.). Vilken kan indikera förhållandet att om barnet inte vägleds av vuxna i 

bildtolkning så är det utlämnat till en värld det inte kan hantera.

Rättigheterna som refereras pendlar här mellan att betona behov och kompetens hos barnet, 

liksom de övriga som nämns i analysen. Samtliga av rättigheterna som nämns i strategierna 

kan säkerligen argumenteras för utifrån konventionens artiklar. Men diskursanalysen visar 

också att rättigheter skrivs om i strategierna och att barnet därmed ibland tillskrivs rättigheter 

som stundtals saknar explicit motsvarighet  i konventionen, som rätten att ”bli sedd” (ibid.) 

eller rätten till en ”global historia och framtid” (Statens museer för världskultur, 2011, s. 1). 

Både mer elaborerade och enklare referenser till konventionen i strategierna innebär tolkning 

vilken i sin tur kan innebära meningsförskjutning av konventionstexten och rättigheterna. 

Diskursanalytisk teori riktar fokus mot orden, mot tecknen, och understryker och ifrågasätter 

dess meningsanspråk. Jag undrar hur långt mening kan förskjutas i relation till konventionen? 

Vad betyder de explicita rättigheterna, vilken mening tillskrivs dem genom tolkning och 

framförallt  hur stor är diskrepansen där emellan? Även om tolkningar av rättigheterna kan 

argumenteras för med stöd i konventionen, så innebär sådana formuleringar att tankefigurer 

och ideal om barn aktualiseras. Barndomskonstruktioner är en meningsfunktion som styr 

57



denna slags uttalanden och de skapar associationer och ideal som får och ger mening. Mening 

som bitvis kan argumenteras gå utöver de explicita rättigheter som slås fast i konventionen. 

Det kan vidare kommenteras att konventionens grundprinciper: Artikel 2, att inget barn får 

diskrimineras, artikel 3, att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet, artikel 6 om 

rätten till liv, överlevnad och utveckling, samt artikel 12 om rätten att komma till tals och få 

sina åsikter beaktade i relation till mognad och ålder, i stort inte är särskilt framträdande i 

strategierna (UD, 2006). Att inget barn får diskrimineras är den mest frekvent representerade 

artikeln med tanke på de återkommande referenserna till alla barn. Rätten att få komma till 

tals förekommer också, främst genom fokus på barnets perspektiv, om än inte explicit. 

Enstaka referenser görs till artikel 6 om rätten till liv och utveckling, framförallt 

sammankopplat med kultur som medel för utveckling. Mest anmärkningsvärt är dock att 

endast två referenser görs till barnets bästa. Svenska staten är sedan ratificeringen av 

barnrättskonventionen 1990 förpliktad att  följa konventionens bestämmelser. Det betyder att 

konventionen och dess portalparagraf om barnets bästa alltid bör betraktas i beslut som 

påverkar eller relaterar till barn i samhället (för ytterligare resonemang se Englundh, 2009, s. 

66 f.). Detta framstår dock inte ske i större utsträckning i strategierna, inte i direkt mening, då 

barnets bästa som regel inte förekommer som övervägande. 

James och James (2004) beskriver hur en viktig aspekt av barnrättskonventionen är dess 

universaliserande tendens och hur den syftar till att skapa en internationell syn på barndom (s. 

81 f.). Jo Boyden (1997) problematiserar denna och menar att den västerländska präglingen 

kraftigt försvårar, om inte till och med omöjliggör, rättigheternas förverkligande i samhällen 

med alltför skilda geopolitiska förutsättningar. Präglingen understryker dock i min mening 

behovet av att problematisera konventionen just i västerländska sammanhang. I linje med 

Boydens resonemang kan tänkas att konventionen förhållandevis lätt införlivas i ett  samhälle 

som det svenska där stark kulturell anknytning och samstämmighet råder mellan ideal. 

Beslutet att inte inkorporera konventionen i svensk lag motiverades också genom att 

normharmoni hävdades mellan svensk lagstiftning och konventionen (Schiratzki, 2003, s. 26 

f.). Och möjligen är det normharmonin, i ett större perspektiv, som gör att konventionen 

förhållandevis lätt accepterats i vårt samhälle. Kanhända tas dess artiklar då också lätt för 

givna, i stil med att en myndighet  eller institution genom att erbjuda viss verksamhet, per 

automatik, uppfyller konventionen. Något som framstår vara ett mycket vanligt 

förhållningssätt i strategierna. Denna förståelse lämnar problematisering av konventionen, 
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dess innebörd och förutsättningar därhän. När det vidare uttrycks att en verksamhet utgår från 

konventionen ”för att den ger stöd för barns och ungas rätt till kultur och eget skapande” så 

vänds också perspektivet (Riksutställningar, 2011, s. 10). Från att konventionen förstås som 

överordnad och något samhället på alla nivåer är ålagd att ta hänsyn till och aktivt 

implementera, så transformeras den till en aktör bland andra. Till något en verksamhet kan ta 

till om det passar. Detta gör att  problematiseringen av den egna verksamheten helt lämnas 

utanför. Normharmonin gör i sådana fall att avgörande aspekter av barnrättskonventionen 

kommer i skymundan. Exempelvis det att konventionen mer än någonting annat beskriver 

skyldigheter hos vuxenvärlden, trots att den konsekvent rent explicit uttrycker sig kring 

barnet. Att bedriva en viss verksamhet innebär ur det perspektivet inte per automatik att 

konventionens artiklar upprätthålls. Utan att man i den verksamhet som bedrivs aktivt måste 

verka för upprätthållande av ett antal principer. Skillnaden kan tyckas hårfin, men handlar i 

grunden om perspektiv. Fokuseras konventionens rättigheter som vuxnas skyldigheter så 

fokuseras det egna arbetssättet snarare än barnet och dess förmodade egenskaper, något som 

möjliggör att konventionen kan användas som det pedagogiska rättesnöre Qvarsell (2003) 

beskriver. Som konventionen i huvudsak refereras till i strategierna framstår den som en 

positivt laddad kvalitetsstämpling samtidigt som dess normer förefaller vara föga 

problematiserade eller införlivade. Barnrättskonventionen framstår således i en mening, 

liksom Halldén (2009) kommenterar gällande barnperspektivbegreppet, som i en hegemonisk 

ställning i strategierna (s. 6). Som omöjlig att ”motsäga sig värdet  av” (ibid.). Genom att göra 

en referens till den så lierar man sig med något oantastligt gott, oavsett hur konventionen 

egentligen tillämpas, vilken förståelse för dess förutsättningar man har eller hur den är 

integrerad i arbetssätt. 

Diskursanalysen visar att de rättigheter som hänvisas till i strategierna kan ses konstruera 

barnet i spänningsfältet mellan det romantiska/beroende och det kompetenta/aktiva och 

autonoma barndomsidealet. I bemärkelsen av ett sätt att  se på barn är konventionens 

barnperspektiv mångtydigt och innefattar normer och principer av motstridig karaktär, såväl 

kompetens som behov av skydd. Denna mångtydighet gör att innebörden i formuleringen att 

konventionen uttrycker vår tids samhälleliga barnperspektiv, vilket Schiratzki och BO hävdar 

i olika sammanhang, inte är självklar då konventionen inte förmedlar ett specifikt sätt att se 

barn. Archards (2010) betonande av att konventionens artiklar är grundade i värderingar om 

vad som (av vuxna) associeras med ung ålder är värt att poängtera i sammanhanget. Den 
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grundläggande förutsättningen för barnets mänskliga rättigheter, eller konventionens normer 

och principer om man så vill, är viktig att förhålla sig till då den får en mycket viktig 

konsekvens. Rättigheterna bör inte fokuseras eller förstås som en reflektion av barnet och dess 

egenskaper eller förutsättningar då konventionen inte beskriver egenskaper hos barnet utan 

skyldigheter hos omgivningen. Konventionen kan förstås som en barndomskonstruktion i sig. 

Den skyddar inte någon essens hos barnet utan vuxna värderingar kring hur ett barn ska leva, 

vad en god barndom är och vad som därmed anses ligga i barnets intresse. Värderingarna och 

normerna i konventionen ger dock gärna upphov till att barn, eller för den delen kultur, genom 

meningsförskjutning, tillskrivs olika egenskaper i olika sammanhang. Något som i sin tur får 

rättigheterna att framstå som sanna principer, som det rätta sättet att se och behandla barn.

Slutkommentarer
Uppdraget med att formulera strategier för barn och unga syftar till att stärka 

”barnkulturområdet” och kan förstås som en vidareutveckling av uppdraget att integrera 

barnperspektiv, menar man från Kulturrådets och Kulturdepartementets sida (Lotta Brilioth-

Biörnstad, 120206, http://www.regeringen.se/sb/d/13164/a/184600, 120912). Uppdraget med 

strategierna är också menat att skapa ”förbättrade verktyg att utveckla sin barn- och 

ungaverksamhet” (Ulrika Lindblad, 120404). I analysen finns exempel på institutioner som 

anmärkt att de i och med förordningen att integrera barnperspektiv upplever en ”möjlighet att 

prioritera verksamhet för barn och unga” (Statens försvarshistoriska museer, 2011, s. 2). Detta 

måste anses som något positivt för barnkulturen men det är svårt att  endast utifrån denna 

studie säga något om huruvida barnkulturområdet faktiskt blivit stärkt genom författandet av 

strategierna. Däremot har analysen blottat en överordnad diskurs i vilken barnkulturen 

positioneras som något man tillhandahåller vid sidan om, vilket i sig knappast illustrerar en 

stärkt ställning. Samtidigt förekommer en konkurrerande diskurs i vilken barnets position och 

barnkulturen hävdas. Det skall dock också påpekas att  barnperspektiv som hänsynstagande 

inte i sig behöver betyda en positionering av barnet som passivt eller av barnkultur som 

underordnad, som påpekats ovan. Till syvende och sist handlar det om vad som specifikt 

skapas och etableras som barnkultur i ett  givet sammanhang. Diskussionen tydliggör vidare 

hur konstruktionen av barndom är avhängig positioneringen av barnkultur och vice versa i 

detta sammanhang. Båda dessa beror i sin tur på hur barnperspektiv förstås och vilka 

föreställningar som ges företräde.
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Halldén (2009) beskriver barnperspektivbegreppet som i hegemonisk ställning, att  det kan 

ges skilda innebörder utan att preciseras. Jag uppfattar dock urholkningen av begreppet än 

större i denna studies underlag. Begreppet används liksom Halldén (2009) argumenterar, utan 

att  preciseras och det ges stundtals olika innebörd i ett och samma sammanhang. Men liksom 

gällande andra återkommande termer och koncept i strategierna framstår det ofta som att  det 

knappt ges en innebörd alls. Den stora mängden okommenterade och oproblematiserade 

begrepp  och referenser som ges i strategierna understryker begreppens flytande och odistinkta 

innebörd. Barnperspektiv, liksom barnkultur, betecknar inte någonting fast i strategierna och 

kan på sin höjd ses betyda barnrelaterat. Jag vill dock understryka att problematiseringen av 

de okommenterade och odistinkta sätten att använda begreppen inte är meningsfull som ett 

underkännande av dessa strategier. Betraktad som diskursiv praktik kan en policy  ses 

formalisera, stadga och reproducera diskurser som är aktiva inom en organisation. Men en 

policy har också, ur ett dialektiskt diskursperspektiv, potential att producera och utveckla 

verksamma diskurser inom en verksamhet genom meningsförskjutning. Min förhoppning är 

att  problematiseringen och resonemangen kan läsas som en indikation på hur strategierna är 

en potentiellt fruktbar arena för att testa och utveckla existerande tankesätt inom dessa 

myndigheter och institutioner. Något som även de teoretiska utgångspunkterna för studien 

understryker. Strategierna är en del i den samtida konstruktionen av barndom och har som 

visats potentiellt stora effekter för hur barnkultur positioneras och utvecklas.

James och James (2004) lyfter fram att trots det problematiska i det  universella anspråket 

hos konventionen, så har den skapat en gemensam ram för att lyfta frågor om barns natur och 

situation och barndomens förutsättningar (s. 82). Och visst är det så att  utan konventionen 

hade med all sannolikhet inte barns rätt till kultur idag varit ett  kulturpolitiskt mål. Jag vill 

inte på något sätt med mina resonemang ifrågasätta de goda intentioner som ligger bakom 

konventionen eller i det arbete som idag förs på många håll med att implementera barnets 

rättigheter. Men inbäddat i konventionen finns flera nivåer av makt och flera maktordningar är 

aktuella att ta ställning till. Lindgren och Halldén (2001) menar att då barnets kompetens 

framhävs, till exempel genom hävdande av barns rättigheter, så individualiseras det  vilket 

innebär ett  särskiljande från familjen. Detta gör i sin tur att ansvaret för (det kompetenta) 

barnets beskydd förskjuts från familj till samhälle. Med läsningen av strategierna som grund 

skulle jag vilja tillägga att oavsett om barnet konstrueras som kompetent och autonomt eller 

beroende, så positioneras det i en beroendeställning i relation till både familj och samhälle. 
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Jag förstår det som att särskiljandet och autonomiseringen skapar ytterligare en 

beroenderelation, mellan det kompetenta barnet och staten. Detta förhållande tydliggör en 

annan aspekt av konventionen. En aspekt där konventionen sedd som barndomskonstruktion 

blir i allra högsta grad akut. För då det samtida autonoma barnet görs beroende av staten blir 

konventionen inte endast ett medel för skydd eller normering av ett västerländskt 

barndomsideal, utan också ett legitimt medel för styrning och makt. Vilket i sin tur sätter dess 

hegemoniska ställning i ett problematiskt ljus. Oavsett, eller just på grund av, de goda 

intentioner som finns i arbetet med att implementera barnets mänskliga rättigheter tror jag att 

medvetenhet om att det fortfarande handlar om makt är av största vikt. Detta oavsett vilka 

uttryck makten tar sig och vilka förgivettaganden den omger sig med. Och just för att undvika 

att  konventionen i en hegemonisk position, som i strategierna, resulterar i oproblematiserade 

referenser med oklar innebörd.

Slutligen vill jag återknyta till studiens teoretiska perspektiv och resonemanget kring hur 

diskursanalys inledningsvis förmodades blotta det normsystem James och James (2004) 

benämner som lag. Fairclough (2010) beskriver ideologi som representation av världen ur ett 

särskilt perspektiv, i ett visst intresse (s. 46). Då måste det ifrågasättas vilket perspektiv som i 

strategierna premieras och vilket intresse som kan ses bli tillgodosett. I den överordnade 

diskursen skrivs barnet fram som en individ att värna särskilt, att ta hänsyn till och att lägga 

tillrätta inför. Det framträder inte som en kompetent aktör att  bemöta och utmana utan snarare 

som ett en individ med ett handikapp att skapa tillgänglighet för trots begränsningar. 

Barnkulturen särskiljs på detta vis och kan, liksom barnet, ses underordnas inom diskursen. 

Det är tydligt att en maktrelation då bibehålls, den mellan myndigheten/barnbesökaren och 

likaså den mellan vuxen- och barnkultur. Men det kanske mest självklara och naturliga 

förhållningssättet i diskursanalysen är trots allt det  att barn är barn och vuxen är vuxen samt 

att  den vuxne är den överordnade i den relationen. Bortser man från fysiska skillnader och 

ålder, framstår för mig den kanske största skillnaden mellan barn och vuxen, sedda som 

kategorier, vara mängden gjorda erfarenheter. Detta kan förstås argumenteras vara en legitim 

grund för det asymmetriska maktförhållandet  mellan kategorierna. Men med Faircloughs 

perspektiv på ideologi för handen kan det ifrågasättas i vilken utsträckning denna uppfattning 

grundas i en av naturen given förutsättning, eller i en maktordning som är ideologiskt rotad? 

Jag ställde mig inledningsvis en hypotetisk fråga gällande vilken roll Konventionen om 

barnets rättigheter har i samtida barndomskonstruktion. Efter denna diskursanalytiska och 
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barndomssociologiska problematisering av det barnkulturpolitiska initiativet med strategierna 

kan jag konstatera att min förståelse för hur barndomskonstruktion sker har fördjupats. 

Studien har synliggjort viktiga aspekter av den konstruerande processen och jag kan samla 

mina resonemang kring två punkter gällande relationen till barnrättskonventionen. För det 

första, betraktad som barndomskonstruktion inspirerar konventionen till att uppfatta barn på 

särskilda vis. Samtidigt motverkar konventionen, i och med sitt juridiska anspråk, 

meningsförskjutning. Detta genom att konventionens principer ligger fast oavsett vilka 

associationer eller bilder av barnet  som tolkning av den ger upphov till. Konventionen ger 

uttryck för en viss, om än mångtydig, konstruktion och manar till eller förespråkar ett 

normsystem men förhindrar samtidigt  att konstruktionen utvecklas vidare. För det  andra, 

genom säkerställandet av barnets mänskliga rättigheter och framskrivandet av barnet som 

fullvärdig samhällsmedborgare så särskiljer konventionen samtidigt, i alla sina goda 

intentioner, mycket effektivt barn och vuxen. Det kan argumenteras att det finns ett antal 

omedelbara skäl till varför barnet är i behov av särskilda rättigheter just då de kan betraktas 

som i en minoritetsstatus. Och kanske behövs en särskild konvention för att belysa just deras 

mänskliga rättigheter. Men paradoxalt nog kan det också argumenteras att så länge barns och 

vuxnas mänskliga rättigheter hålls särskilda så reproduceras också behovet av dem, och det 

”naturliga” maktförhållandet mellan barn och vuxen bibehålls.

Dessa ideologiska aspekter av diskursanalysen ligger mycket nära vad jag skulle kunna 

förstå som ett normsystem, vilket i min förståelse i grunden är att  förstå som beroende av 

barndomens generationella fundament. 

Avslutning
Barndom och barnkultur framstår i denna studies underlag, liksom barn- och vuxenidentitet, 

vara ömsesidigt beroende kategorier inom det barnkulturella fältet. Att studera det ena är att 

studera det andra. Och att beskriva det ena är att skapa det andra. Det kommenterades i 

inledningen att barnkultur i en mening alltid varit politisk. Detta framstår efter denna studie i 

allra högsta grad vara fallet. 

Vidare forskning
Resonemangen rörande barnperspektiv, barnkultur, konventionen och barnets bästa visar på 

ett  sammanhang mellan dessa och konstruktion av barndom. De är sammankopplade och 

sammantaget grundade i föreställningar, normer och värderingar. De framstår, med denna 
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studie som grund, lämpliga för att synliggöra och problematisera samtida föreställningar om 

barn och barndom. Att  barnperspektiv förstås så mångtydigt har samtidigt väckt ett intresse 

för begreppets förutsättningar och situerade tillämpning. 

Studien har under arbetets gång väckt ett antal ytterligare frågor. Det är exempelvis tydligt 

i strategierna att de riktigt små barnen står utanför dessa verksamheters erbjudanden. Barn i 

förskoleålder nämns i strategierna, men oftast från ålder tre och uppåt. Vad erbjuds egentligen 

dessa minsta individer och hur? Något som vidare väckt frågor är beskrivningarna av kultur 

med och av barn och formuleringar kring barnets perspektiv och barns deltagande. 

Delaktighet är just  nu ett frekvent använt begrepp och deltagande likaså, både i strategierna 

och inom barnkultursfären i stort, men vad betyder de egentligen i dessa sammanhang? Och 

vilka förutsättningar har de olika slags kulturverksamheterna för att skapa delaktighet? Det 

har slutligen väckts ett antal frågor kring hur de olika verksamheternas specifika 

ämnesområden inverkar eller samverkar med hur verksamhet för barn utformas. Dansens hus 

och Moderna Museet ägnar sig åt och erbjuder verksamhet för barn på mycket olika sätt. Båda 

två har dock på grund av sina medier, eller sina kulturformer, vissa möjligheter att  skapa 

dialog med sina barnbesökare och möta dem i en skapande process exempelvis. De 

möjligheterna innebär också villkor vilka skiljer sig radikalt åt mellan verksamheterna. Eller 

gör det? Hur påverkar den specifika kulturformen och dess förutsättningar vilken verksamhet 

som utvecklas? Och hur etableras kultur som barnkultur i relation till dessa olika 

kulturformer? Samtliga av dessa frågor vore intressanta att gå vidare med i fortsatt forskning.
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Strategier för barn- och ungaverksamhet
Arbetets museum

Arkitekturmuseet

Centrum för lättläst

Dansens hus

Forum för levande historia

Kungliga Dramatiska Teatern

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Moderna Museet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Naturhistoriska Riksmuseet

Nordiska museet 

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Operan

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksteatern

Riksutställningar

Statens försvarshistoriska museum

Statens historiska museer

Statens maritima museer

Statens museer för världskultur

Statens musikverk

Stiftelsen Skansen

Svenska Filminstitutet
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Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Tekniska museet

Samtliga strategier finns tillgängliga elektroniskt: http://www.regeringen.se/sb/d/13164/a/

184600, (120912).
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